
PRAVIDLA ZÁVODŮ DRUŽSTEV 

VE VZDUCHOVÉ PISTOLI A VZDUCHOVÉ PUŠCE 

(MUŽI, ŽENY, JUNIOŘI, JUNIORKY) 

NA MISTROVSTVÍ EVROPY 10 M V MARIBORU 2017 

TEST 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1. Disciplíny Pistole a puška 

2. Druh závodu Družstva pro test v Mariboru: 
pistole juniorky, 
puška junioři, 
puška ženy, 
pistole muži. 

3. Počet účastníků Každá země může postavit jedno družstvo pro každou disciplínu 
a kategorii. 

4. Vložné Test je bez vložného. 

5. Startovní čísla Závodníci jsou bez startovních čísel. 

6. Průběh závodu 4 fáze: 

 kvalifikace 

 čtvrtfinále 

 semifinále 

 medailový souboj 

7. Kvalifikace Použijí se výsledky závodu družstev MS. 

8. Hodnocení v kvalifikaci  Pistole: hodnocení na celé body s použitím vnitřních 
desítek podle pravidel ISSF 

 Puška: hodnocení na desetiny bodů podle pravidel ISSF 

9. Shody v kvalifikaci Pro všechna pořadí podle pravidel ISSF. 

10. Čtvrtfinále Čtvrtfinále se střílí na kvalifikační střelnici. 
Prvních osm družstev střílí souboje: 

 1. proti 8. (1. dvojice) 

 2. proti 7. (2. dvojice) 

 3. proti 6. (3. dvojice) 

 4. proti 5. (4. dvojice) 

11. Hodnocení ve čtvrtfinále  Pistole: hodnocení na celé body s použitím vnitřních 
desítek podle pravidel ISSF 

 Puška: hodnocení na desetiny bodů podle pravidel ISSF 
Hodnocení začíná od nuly. Pořadí se určí podle součtu výsledků 
všech tří členů každého družstva. 

12. Shody ve čtvrtfinále Pro všechna pořadí podle pravidel ISSF. 

13. Počet ran ve čtvrtfinále  čas na přípravu: 2 min 

 čas na nástřel: 5 min 

 muži a junioři: 30 ran za 40 min 

 ženy a juniorky: 20 ran za 30 min 
Vítěz každého souboje postupuje do semifinále. 

14. Pořadí po čtvrtfinále Čtyři vyřazená družstva se zařadí na 5. až 8. místo podle 
výsledku čtvrtfinále. 

15. Semifinále Semifinále se střílí na kvalifikační střelnici. 
Čtyři vítězná družstva ze čtvrtfinále střílí souboje: 

 vítěz 1. dvojice (1-8) proti vítězi 3. dvojice (3-6) 

 vítěz 2. dvojice (2-7) proti vítězi 4. dvojice (4-5) 



16. Přestávka Po uplynutí 5 min jsou závodníci vyzváni k nástupu na palebnou 
čáru. 

17. Počet ran v semifinále  příprava bez nástřelu: 2 min 

 muži a junioři: 30 ran za 40 min 

 ženy a juniorky: 20 ran za 30 min 
Vítěz každého souboje postupuje do do zlatého medailového 
souboje, poražená družstva postupují do bronzového 
medailového souboje. 

18. Shody v semifinále Pro všechna pořadí podle pravidel ISSF. 

19. Medailové souboje Nejprve se střílí bronzový a po něm zlatý medailový souboj. 
Medailové souboje se střílejí na finálové střelnici. 

20. Bronzový medailový souboj Bronzového medailového souboje se zúčastní poražená družstva 
ze semifinále. 

 5 min na přípravu a nástřel 

 50 sec na každou ránu 

 20 ran jednotlivě každý člen družstva 

21. Přestávka Po uplynutí 5 min jsou družstva pro zlatý medailový souboj 
vyzvána k nástupu na palebnou čáru. 

22. Zlatý medailový souboj Zlatého medailového souboje se zúčastní vítězná družstva ze 
semifinále. 

 5 min na přípravu a nástřel 

 50 sec na každou ránu 

 20 ran jednotlivě každý člen družstva 

23. Hodnocení medailových 
soubojů 

Hodnotí se na desetiny bodů po každé ráně. 
Družstvo, které má vyšší součet hodnot zásahů všech tří členů 
družstva, obdrží dva body. 
V případě shody obdrží každé družstvo jeden bod. 
Jakmile některé družstvo dosáhne 21 nebo více bodů, je 
prohlášeno za vítěze a souboj se ukončí. 

24. Shoda při medailových 
soubojích 

V případě shody (20:20) střílejí obě družstva se shodným 
výsledkem jednu ránu navíc pro rozhodnutí. Pokud shoda 
zůstává, pokračují obě družstva po jedné ráně navíc, dokud 
nedojde k rozhodnutí. 

25. Terče Elektronické terče pro všechny fáze. 

26. Závady Řeší se podle pravidel ISSF 

27. Tresty Pokud závodník při čtvrtfinále, semifinále nebo medailovém 
souboji vypálí ránu před povelem, rána se hodnotí jako nula. 
Všechny další mimořádnosti se řeší podle pravidel ISSF. 

28. Oblečení střelců Výrazně se doporučuje, aby střelci každé země byli oblečeni ve 
stejném typu a barvě oblečení a byli označeni národní vlajkou. 

29. Hudba, hlučnost Při čtvrtfinále, semifinále nebo medailových soubojích je 
povolen hudební doprovod a není třeba zachovávat ticho. 
Program hudby musí schválit technický delegát. 

30. Mimořádnosti Jakékoliv mimořádnosti nebo sporné případy se rozhodnou 
podle pravidel ISSF. 

 


