
10m VZDUCHOVÁ PUŠKA a 10m VZDUCHOVÁ PISTOLE 

Závody jednotlivců 

Popis formátu a pravidla soutěže 
 
 

1.  OBECNÉ 

Závody 10 m vzduchové pušky a pistole se sestávají ze 2 kol: Kvalifikace a 

Finále Je nutné použít vždy jen 10 m kryté střelnice na všechna kola. 

Kvalifikace se odehrává na kvalifikační střelnici. 

Finále se odehrává ve finálové hale. 

 

2. KVALIFIKACE 
a) Šedesát (60) ran je nutné vystřelit za 1 hodinu a 15 minut (75 minut) 

b) Vzduchová puška se hodnotí na desetiny 

Vzduchová pistole se hodnotí na celé body 

c) Pokud je více než jedna kvalifikační směna, musí být mezi směnami patnáctiminutová (15) 
přestávka, než budou zavoláni střelci na následující směnu; během této přestávky střelci 
z předchozího směny odejdou i se svým vybavením a rozhodčí mohou zkontrolovat a přestavit 
cíle, je-li to nutné. 

Povely v kvalifikaci 

„Střelci na palebnou čáru“ 

Deset (10) minut je střelcům povoleno na zaujetí polohy jejich střeleckém stanovišti. 

„Patnáct (15) minut příprava a nástřel, START“ 

Po 14 minutách a 30 vteřinách: „30 vteřin“ 

Po 15 minutách. „STOP“ 

Po 30 vteřinách pro nastavení terčů na soutěž: 

„Závod, START“ 

Po 65 minutách: „10 minut“ 

Po 70 minutách „5 minut“ 

Po 75 minutách „STOP, VYBÍT“ 
 
 
Osm (8) nejlepších střelců se kvalifikuje do finále. 

Nerozhodné skóre v kvalifikaci se řeší dle pravidel ISSF 6.15 



3. FINÁLE 

Finále se sestává ze závodu s hodnocením na desetinná místa. Takto jsou rozhodnuta umístění na 8. až 
3. místě 

Následuje medailový souboj pro určení prvního a druhého pořadí. 

4. FINÁLOVÝ ZÁVOD 
a) Finálový závod se sestává z jedné směny o osmi (8) střelcích. Sportovci jsou postupně 

vyřazováni po vystřelení několika pětiranných (5) sérií, dokud nezůstanou poslední dva sportovci, 
postupující do boje o zlatou medaili. 

b) Stavy jsou označeny jako R1, A, B,.. až H, R2. 
Všem osmi (8) střelcům budou střeliště přidělena náhodně. 

c) Všichni finalisté se musí prezentovat minimálně třicet (30) minut před plánovaným začátkem 
závodu. 
Vedoucí týmu jsou zodpovědní za dostavení se svých sportovců do přípravné zóny a informování 
rozhodčích v předstihu nebo nejpozději na čas. 

d) Sportovci, který se dostaví k prezentaci později než třicet (30) minut před plánovaným startem, 
bude odečten jeden (1) bod z jejich prvního soutěžního výstřelu. 

e) Sportovec, který se dostaví k prezentaci později než dvacet (20) minut před plánovaným startem, 
nebude připuštěn na start a bude hodnocen jako osmý ve finále. 

f) Všichni střelci se musí dostavit ve svém soutěžním oděvu spolu se vším potřebným vybavením a 
musí si přinést i národní reprezentační stejnokroj, který si případně oblečou na vyhlášení vítězů. 

g) Rozhodčí a kontroloři vybavení musí dokončit kontrolu vybavení v přípravné zóně co nejdříve po 
prezentaci. 

Příprava vybavení 

h) Všem střelcům musí být umožněno přinést a připravit si své vybavení na střeliště nejpozději 20 
minut před začátkem závodu. Trenéři mohou svým střelcům asistovat. Všichni se musí vrátit do 
přípravné zóny ne později než 15 minut před Startem. 

i) Na střelišti nesmí zůstat žádná pistolová ani pušková pouzdra. 
j) Sportovci musí být připraveni na nástup deset (10) minut před Startem. Asistent se musí ujistit, že 

jsou sportovci seřazeni ve správném pořadí a musí tuto informaci předat hlavnímu rozhodčímu 
k) Sportovci nastupují na své místo jeden po druhém. Během nástupu bude každý sportovec 

divákům představen komentátorem. Sportovci se postaví na svá místa, čelem k divákům a 
zůstanou tak, dokud nebudou představeni všichni střelci a Hlavní rozhodčí finále 

Povely hlavního rozhodčího 

l) Po představení střelců: „Na místa“ 
Po jedné (1) minutě od povelu Na místa: „Šest (6) minut na přípravu a nástřel„START“ 
Po 5 minutách a 30 vteřinách: „30 vteřin“ 
Po 6 minutách „STOP“ 
Po 20 vteřinách na úpravu terčů na závod: „Na první soutěžní sérii „NABÍJET“ 5 vteřin 
„START“ 

 
Po 250 vteřinách anebo když všichni střelci vystřelili všech 5 ran: „STOP“ 

Komentátor 

m) Komentátor krátce komentuje výsledky každého střelce a současné umístění v průběhu závodu 



Průběh závodu 

n) Hodnocení začíná na nule. Střelci střílí tři série po pěti (5) ranách v časovém limitu 250 vteřin. 
Hodnocení je na desetiny. 
Hlavní rozhodčí dává povely „NABÍJET“, „STOP“, a „START“ pro každou sérii jednotlivě. 
Po 15 ranách (5+5+5) je rozhodnuto o umístění na 8. a 7. místě a tito střelci se vzdálí z palebné 
čáry. 
Zbylých 6 střelců pokračuje ve střelbě další série o pěti (5) ranách, kde je rozhodnuto o 6. a 5. 
místě. Tito střelci se taktéž vzdalují z palebné čáry. 

Souboj o bronzovou medaili 

o) Zbývající čtyři střelci střílí další sérii o pěti (5) ranách, ve které je rozhodnuto o 4. a 3. 
(bronzovém) místě. Tito střelci se taktéž vzdálí z palebné čáry. 

p) Komentátor pogratuluje střelcům na 4. a 3. místě 
q) Krátká pauza pro trenéry, výsledkovou tabuli a vysvětlení boje o medaile 

Postup do souboje o zlatou medaili 

r) Dva střelci s nejvyšším skóre postupují do souboje o zlato a zůstávají na svých pozicích. 

Komentátor 

s) Komentátor na konci pogratuluje držiteli stříbrné i zlaté medaile 

Nerozhodné skóre ve finále 

t) Pokud se kdykoliv během finále objeví nerozhodné skóre, tito střelci střílí jednu ránu v 50 
vteřinách, dokud není rozhodnuto. 

 
 

5. SOUBOJ O ZLATOU MEDAILI 

Průběh závodu 

a) Souboj o medaile začíná ihned po opuštění střeliště střelců na 8. až 3. místě. Během této doby 
jsou terče resetovány a skóre vynulováno. Během té doby taktéž mohou trenéři mluvit se svými 
svěřenci po dobu jedné (1) minuty. 
Během souboje o zlato střelci střílí po jednom výstřelu na povel, v časovém limitu 50 vteřin. 

Bodování 

b) Body jsou uděleny po každé ráně následovně: 

Nejvyšší skóre 2 body 

Nerozhodně 1 bod 

Nejnižší skóre 0 bodů 

Vítězem a držitelem zlaté medaile se stává střelec, který první dosáhne šestnácti (16) anebo více 
bodů. Druhý sportovec se stává držitelem stříbrné medaile. 

Komentátor 

c) Komentátor krátce komentuje body přidělené každému střelci a současné umístění v průběhu 
závodu 



Povely 

d) „Pro souboj zlatou medaili „NABÍJET“5 vteřin „START“ 
Po 50 vteřinách a nebo pokud oba střelci vystřelili svou ránu: „STOP“ 

 
 
Čas mezi povely 

e) Doporučuje se nechat minimálně 20 vteřin mezi pokynem nabít a dalším výstřelem tak, aby měli 
střelci čas se připravit na další výstřel; tolik času má i komentátor mezi výstřely. 

„Na další finálovou ránu „NABÍJET“5 vteřin „START“ 

Pokyny se opakují dle potřeby po celou dobu závodu. 

Rozhodnutí o Zlaté a Stříbrné medaili 

f) Pokud není skóre nerozhodně anebo pokud nejsou vzneseny žádné protesty, hlavní rozhodčí 
vydá pokyn: 

„STOP, VYBÍT – VÝSLEDKY JSOU KONEČNÉ“ 

Čárový rozhodčí musí ověřit, že jsou závěry otevřeny a jsou vloženy bezpečností praporky. 

Přerušení (timeout) během boje o medaili 

g) Trenér nebo střelec si mohou vyžádat ´přerušení´ zvednutím ruky během oznamování po 
ukončení výstřelu. ´Přerušení´ (timeout) může být vyžádáno trenérem/střelcem jen jednou 
během boje o medaili. Trenér může přistoupit ke střelci na maximálně jednu (1) minutu. 

V případě vyžádání ´přerušení´ je zároveň umožněno trenérovi druhého střelce přistoupit ke svému 
svěřenci. Toto neovlivňuje možnost druhého střelce/trenéra vyžádat si vlastní ´přerušení´ závodu. 

Měření času bude kontrolováno delegovaným členem Jury. 

Prezentace medailistů 

h) Vítěz bronzové medaile se připojí k vítězům zlata a stříbra a člen Jury je seřadí na fotografování. 
 

Komentátor je uvede individuálně. Střelci mohou držet své zbraně poté, co bude vložen 
bezpečnostní praporek do každé z nich. 

„Na třetím, bronzovém místě, reprezentující …………. se umístil/a .............. “ 
„Na druhém, stříbrném místě, reprezentující …………. se umístil/a.............. “ 
„Na prvním, zlatém místě, reprezentující …………. …. se umístil/a .............. “ 

Závady během finále 

i) Pouze jedna (1) závada je povolena každému střelci během finálového závodu. Řídí se podle 
pravidel ISSF. 

j) Sportovcům je povolena jedna (1) minuta na odstranění závady nebo nahrazení zbraně tak, aby 
Finále proběhlo bez zbytečných prodlev. 

Hudba a podpora diváků 

k) Během kvalifikace a finále musí hrát hudba. Vhodná hudba a podpora diváků jsou podporovány a 
během finále doporučeny. 



Tresty 

l) Všechny pokuty jsou řešeny dle pravidel ISSF. V případě, že finalista vypálí ránu navíc ve fázi 
závodu po jedné ráně, musí být rána navíc vynulována a dva (2) body strženy poslední správné 
ráně. 

Nepravidelnosti 

m) V případě nepravidelností nebo situací nepopsaných výše platí ISSF obecná technická pravidla. 
Jury rozhoduje nepravidelnosti nebo spory každého závodu podle Obecných technických pravidel 
ISSF. 

Národní identifikace (dress-code) 

n) Střelci musí nosit střelecký oděv v souladu s pravidly ISSF Dress code (pravidlo 6.20) 
Puškaři musí zobrazit svojí národní identifikaci na svých střeleckých kabátech následovně: 
3písmenný identifikátor podle pravidel IOC na kapse, která je směrem k divákům a nebo na 
spodních části zad kabátu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla Finále 10m Pu Pi individual byla ISSF publikována 5.9.2022. 
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