
Formát závodu 25 m Sportovní pistole  

 

Závod se skládá ze dvou částí: kvalifikace a finále. 

Kvalifikace 

 PSS ČSS 2017 V2B2 (dvě části po 30 ranách). Do finále postupuje osm 

nejlepších střelkyň podle dosažených výsledků. 

Nové ustanovení pro kvalifikaci: Příprava v pevné i otočné části trvá 3 min !!! 

Finále 

Finále probíhá v souladu s pravidly PSS ČSS 2017 V2B1 – všeobecně 

technická 

Nová ustanovení pro provedení finále. 

Finále se skládá ze dvou částí – eliminace (ve dvou směnách) a souboje o 

medaile. 

V první směně nastoupí finalistky, které postoupily do finále z 1., 3., 5. a 7. 
místa, na stanovištích A,B,C,D a ve druhé směně pak finalistky, které postoupily 
do finále z 2., 4., 6. a 8. místa, na stanovištích E,F,G,H. 

Ve stanoveném čase podle VTP je všem finalistkám, nebo jejich koučům 
umožněno uložit vybavení, včetně množství střeliva potřebného pro finále na 
přidělená stanoviště. 

Ve stanoveném čase povolá HRF finalistky první i druhé směny na palebnou 
čáru k představení. Po představení zůstanou finalistky první směny na místě a 
finalistky z druhé směny se vrátí do přípravné místnosti. 

Příprava a nástřel proběhne podle stávajících povelů a časů. 

Finalistky 1. směny vystřelí postupně 4 soutěžní série, po kterých finalistky na 1. a 
2. místě postupují do medailového souboje a finalistky na 3. a 4. místě jsou 
vyřazeny. 

Po krátké přestávce na technickou přípravu pokračuje 2. směna 

Následuje stejný postup jako ve směně číslo 1. 

Medailový souboj 

Finalistky, které postoupily do souboje o medaile, zaujmou střelecká 
stanoviště, na kterých střílely 1. část finále. 

Proběhne příprava. 

Proběhne nástřel. 

Po nástřelu finalistky vystřelí postupně 4. soutěžní série a je vyřazena finalistka 
s nejnižším výsledkem, je rozhodnuto o pořadí na 4. místě.  

Pokračuje se dalšími 2 sériemi a je vyřazena finalistka, která obsadila 3. místo.  

 Pokračuje se dalšími 2 sériemi, po kterých je rozhodnuto o pořadí na 1. a 2. 
místě.   
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