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1.1 VŠEOBECNÉ 
1.1.1  Tato pravidla jsou součástí pravidel sportovní střelby ČSS a platí pro Rychlopalnou 

a Standardní vzduchovou pistoli. 
1.1.2  Všichni střelci, vedoucí družstev a všichni funkcionáři musí být s těmito pravidly 

seznámeni a musí je dodržovat. Každý střelec je povinen chovat se v souladu s těmito 
pravidly. 

1.1.3  Platí-li některé pravidlo pro střelce praváky, platí opak tohoto pravidla pro střelce 
leváky. 

1.1.4  Pokud pravidlo neplatí zvlášť pro disciplíny mužů nebo žen, platí jednotně pro disciplíny 
jak mužů, tak žen. 

1.1.5  Před a během soutěže je zakázáno požívat drogy a alkoholické nápoje. Nedodržení 
tohoto ustanovení je důvodem k diskvalifikaci. 

1.1.6 Na střelišti je zakázáno kouření. 
1.1.7  O případech, které nejsou obsaženy v těchto pravidlech, rozhoduje během soutěže 

s konečnou platností hlavní rozhodčí. 
 
1.2 BEZPEČNOST 
1.2 BEZPEČNOST 

BEZPEČNOST JE MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÁ 
Viz „ISSF - Technická pravidla pro všechny disciplíny“ – oddíl 6. 

 
1.3 USTANOVENÍ PRO STŘELNICE A TERČE 

Specifikace střelnic pro vzduchovkové střelnice jsou uvedeny v „ISSF - Technická pravidla 
pro všechny disciplíny“ – oddíl 6. 

 
1.3.1  Střelnice používaná pro 10 m disciplínu „Rychlopalná vzduchová pistole“ a „Standardní 

vzduchová pistole“ musí být vybaveny rotačním nebo otočným zařízením, které 
umožňuje otáčení terčů o 90° (± 10°) kolem svislé osy, nebo musí být vybaveny jinými 
systémy, schválenými STK, které umožňují dosáhnout stejného efektu řízením doby 
vystavení terčů. Terče se seskupují do skupin po pěti, všechny ve stejné výši, 

1,4 m 0,5 cm.  
1.3.2 Pokud se používají otáčecí terče: 
1.3.2.1  Všechny se otáčejí současně k jednomu střeleckému stanovišti, které je umístěno proti 

střednímu terči skupiny.  
1.3.2.2 Vzdálenost mezi středy terčů ve skupině je 30 cm. 
1.3.2.3  Při pohledu shora se terče otáčejí do čelní polohy ve směru hodinových ručiček 

a do skryté polohy proti směru hodinových ručiček. 
1.3.2.4 Doba otáčení nesmí přesáhnout 0,3 sec. 
1.3.3 Při otáčení všech terčů nesmí být viditelné vibrace, které by rušily střelce. Všechny terče 

se musí otáčet současně pomocí mechanismu, který musí zaručit efektivní funkci 
a přesné časování. Jakékoli otáčecí zařízení musí zajistit: 

1.3.3.1 Otáčení terčů o 90°ze skryté polohy do otevřené polohy, kde musí zůstat 
po definovanou dobu. 

1.3.3.2 Návrat terčů do skryté polohy po uplynutí určené doby (+ 0,2 s, - 0,0 s). 
1.3.4 Přesné a stabilní nastavení časování jak doby otáčení, tak doby otevření terčů se musí 

kontrolovat před závodem i v jeho průběhu některým z těchto způsobů: 
 a) použitím tří ručních stopek a výpočtem průměru z naměřených hodnot 
 b) použitím jiného systému nebo zařízení schváleného STK. 



1.3.5 Měření času se musí spustit v okamžiku, kdy se terče začínají otáčet do čelné polohy 
a zastavit v okamžiku, kdy se začnou otáčet zpět. 

1.3.6 Je-li čas oproti stanovenému času kratší nebo o více než 0,2 s delší, musí rozhodčí 
na palebné čáře nebo hlavní rozhodčí zastavit střelbu, aby bylo možno nastavit časovací 
mechanizmus. HR může v takových případech posunout začátek nebo pokračování 
střelby. 

1.3.7 Doba otevření terčů  
1.3.7.1 U Rychlopalné vzduchové pistole je 8, 6 a 4 s.  
1.3.7.2 U Standardní vzduchové pistole je 150, 20 a 10 s. 

Tyto doby musí být dodrženy s tolerancí - 0,0 s + 0,2 s. 
 
1.3.8 Terč pro Rychlopalnou vzduchovou pistoli: (viz obr. 1) 

 
kruh 10 = 40 + 0,1 mm  
kruh 9 =  66 + 0,2 mm  
kruh 8 = 92 + 0,2 mm  
kruh 7 = 118 + 0,2 mm  
kruh 6 =  144 + 0,2 mm  
kruh 5 = 170 + 0,2 mm  
kruh středové desítky = 20 + 0,1 mm 
tloušťka čar = 0,1 až 0,2 mm 
nejmenší viditelný rozměr terčového listu = 180 × 180 mm 

 
1.3.8.1 Bodovací kruhy jsou označeny čísly, která odpovídají jejich bodovým hodnotám. 

Hodnoty bodovacích polí 5 až 9 jsou vytištěny čísly velikosti 2 mm v bodovacích polích 
pouze ve svislém směru. Pole 10 není označeno číslem. Číslice mají být čitelné 
normálním pozorovacím dalekohledem na 10 m. Vlevo a vpravo od středu terče jsou 
číslice nahrazeny bílými vodorovnými zamiřovacími linkami o rozměrech 44 mm x 2 mm.  

1.3.9 Terč pro Standardní vzduchovou pistoli: (viz obr. 2) 
 

kruh 10 = 11,5 ± 0,1 mm  kruh  5 = 91,5 ± 0,5 mm  
kruh 9 = 27,5 ± 0,1 mm  kruh  4 = 107,5 ± 0,5 mm  
kruh 8 = 43,5 ± 0,2 mm  kruh  3 = 123,5 ± 0,5 mm  
kruh 7 = 59,5 ± 0,5 mm  kruh  2 = 139,5 ± 0,5 mm 
kruh 6 = 75,5 ± 0,5 mm  kruh  1 = 155,5 ± 0,5 mm  
kruh středové desítky = 5 ± 0,1 mm 
černý střed, kruhy 7 až 10, průměr = 59,5 ± 0,5 mm 
tloušťka čar = 0,1 až 0,2 mm 
nejmenší viditelný rozměr terčového listu = 170 × 170 mm 

 
1.3.9.1 Hodnoty polí 1 až 8 jsou vytištěny v bodovacích polích ve svislém a vodorovném směru 

kolmo na sebe. Desítkové a devítkové pole nemají číslo. Čísla nemají být vyšší než 2 mm 
a mají být snadno čitelná normálním pozorovacím dalekohledem na vzdálenost 10m. 

 
 
 
 
1.4 VYBAVENÍ A STŘELIVO 



1.4 VYBAVENI A STŘELIVO 
 
1.4.1  Specifikace pistolí 
1.4.1.1  Pažby: rozměry a další podrobnosti jsou uvedeny v tabulkách specifikace pistolí 

a nákresy a míry. 
1.4.1.1.1  Ani pažba, ani jiná část pistole nemůže být v žádném směru protažena 

nebo konstruována tak, aby poskytovala oporu mimo ruku. Je-li pistole držena 
v normální střelecké poloze, musí zápěstí zůstat viditelně volné. Na ruce a paži, kterou 
střelec drží pistoli, jsou zakázány náramky, náramkové hodinky, manžety a podobné 
předměty. 

1.4.1.1.2  Nastavitelné pažby jsou povoleny, odpovídají-li, když jsou nastaveny pro střelcovu ruku, 
pravidlům pro daný závod. Po kontrole přejímací komisí se nastavení nesmí měnit 
takovým způsobem, který by odporoval pravidlům ISSF. 

1.4.1.3  Mířidla: viz tabulka specifikace pistolí. 
Jsou povolena pouze otevřená mířidla. Optická, zrcadlová, teleskopická, laserová, 
s elektronicky promítaným bodem a jiná podobná mířidla jsou zakázána. Jakékoli 
zamiřovací zařízení, které může spustit spoušťový mechanismus, je zakázáno. Na mušce 
ani na hledí není povolen žádný ochranný kryt. 

1.4.1.3.1  Korekční čočky nebo filtry nesmějí být na zbrani. 
1.4.1.3.2  Korekční brýle nebo filtry může mít na sobě jen střelec. 
1.4.1.4  Elektronické spouště jsou povoleny, pokud: 
1.4.1.4.1  všechny jejich části jsou trvale upevněny a obsaženy uvnitř rámu pistole nebo pažby; 
1.4.1.4.2  spoušť je ovládána rukou držící pistoli; 
1.4.1.4.3  pistole obsahuje při předložení ke kontrole přejímací komisi všechny části; 
1.4.1.4.4  pistole se všemi vestavěnými díly odpovídá pravidlům rozměrově i co do hmotnosti. 
1.4.1.6  Měření odporu spouště 
1.4.1.6.1  Poznámka: Zkušební závaží musí být vybaveno kovovým nebo gumovým ostřím. 

Kladka nebo kulaté zakončení závaží není povoleno. 
Závaží musí být bez pružin nebo jiných zařízení ap. 

1.4.1.6.2  Měření odporu spouště 
Odpor spouště musí být měřen zkušebním závažím zavěšeným blízko středu spouště 
(viz obr. 3). Hlaveň musí při tom být držena ve svislé poloze. Závaží musí být umístěno 
na vodorovné ploše a viditelně zvednuto. Test musí provádět člen přejímací komise. 
Odpor spouště nesmí po celý závod klesnout pod minimální hodnotu. Při měření jsou 
povoleny nejvýše tři pokusy. Pokud pistole nevyhoví, může být znovu předložena 
až po seřízení. Při kontrole pistolí na stlačený vzduch nebo plyn musí dojít k uvolnění 
hnací náplně. 

1.4.1.6.3  Příslušné zkušební závaží, které může být na střelišti používáno pro namátkové kontroly, 
musí být k dispozici před a během závodu a před finále střelcům, aby si mohli 
zkontrolovat, zda se jim odpor spouště nezměnil tak, že by to odporovalo pravidlům. 

1.4.1.6.4  Ve všech kvalifikačních závodech se musí okamžitě po skončení poslední série provádět 
namátkové kontroly odporu spouště. Jury na střelišti vylosuje nejméně jednoho střelce 
z každé sekce střeliště. Člen přejímací komise musí provést kontrolu dříve, než závodníci 
uloží pistole do pouzder. Jsou povoleny nejvýše tři pokusy. Závodník, jehož pistole při 
tomto testu nevyhoví, nebo byl-li vylosován a test nepodstoupí, musí být diskvalifikován. 

1.4.2  Specifické předpisy 
1.4.2.1  Osa hlavně musí procházet nad rukou (mezi palcem a ukazováčkem) držící pistoli 

v normální střelecké poloze (viz obr. 4). 



1.4.3  Střelivo 
Všechny střely musí být vyrobené z olova nebo jiného měkkého materiálu. Plášťové 
střely nejsou povoleny. Jury může vzít střelci vzorek střeliva k přezkoušení. 

Disciplína       Ráže    
Rychlopalná a Standardní Vzduchová pistole  4,5 mm (.177") 

1.4.4  Směrnice pro oblékání 
1.4.4.1  Při tréninku a závodech: 
1.4.4.1.1  Ženy mají nosit šaty, sukně, sukně s rozparkem, šortky nebo kalhoty a halenky nebo topy 

(které zakrývají přední a zadní část těla a kryjí obě ramena). 
1.4.4.1.2  Muži mají nosit kalhoty s dlouhými nohavicemi nebo šortky a košile s dlouhým 

nebo krátkým rukávem. 
1.4.4.1.3  Šortky nesmějí být kratší, než kam sahají konečky střelcových prstů, má-li nataženou 

paži i prsty podél těla. 
1.4.4.1.4  Smějí se nosit svetry a kardigany. 
1.4.4.1.5  Jsou povoleny teplákové soupravy, kterými jsou družstva vybavena jako oficiálními 

uniformami. 
1.4.4.1.6  Všichni členové družstva, muži či ženy, mají být oblečeni ve stejném stylu. 
1.4.4.2  Obouvat se smí jen nízké boty, které nepřekrývají kotník. 
 
1.5 PŘÍSLUŠENSTVÍ 
1.5.1  Pozorovací dalekohledy 

K pozorování zásahů je povoleno použít dalekohledy, které nejsou připevněny k pistoli. 

 
1.6 PRŮBĚH A PRAVIDLA ZÁVODŮ 
1.6.1  Střelecký postoj 
1.6.1.1  Střelec musí stát volně, bez opory, oběma nohama (botami) zcela na střeleckém 

stanovišti. Pistoli musí držet jen v jedné ruce a stejnou rukou musí spouštět. Zápěstí 
musí být viditelně volné bez opory. 

1.6.1.2  V disciplínách rychlopalná pistole a standardní pistole – 20 s a 10 s série musí závodník 
začínat střelbu z pohotovostního postoje. V pohotovostním postoji směřuje střelcova 
ruka šikmo dolů v úhlu ne větším než 45° od svislice (viz obr. 5). Po celou dobu vyčkávání 
na otočení terče nebo, jsou-li použity elektronické terče, na rozsvícení zeleného světla, 
se paže nesmí viditelně pohybovat. 

1.6.1.3  Pohotovostní postoj 
1.6.1.4  Zvedne-li závodník v disciplínách rychlopalná pistole a standardní pistole – 

20 s a 10 s série ruku s pistolí příliš brzy nebo ji dostatečně nespustí, bude členem jury 
napomenut, série se zapíše a opakuje. V disciplíně rychlopalná pistole bude závodníkovi 
přiznána nižší hodnota zásahu na každém terči, v ostatních disciplínách se přizná pět 
nejnižších hodnot zásahů z obou sérií (případně tří sérií, došlo-li současně k závadě). 
Opakuje-li se chyba v téže 30 ranné polovině závodu, postup se opakuje a navíc je 
závodník potrestán odečtením dvou bodů z výsledku. Při třetím porušení tohoto pravidla 
musí být závodník diskvalifikován. 

1.6.2  Pravidla závodů 
1.6.2.1  Čas přípravy v disciplínách RVzPi a StVzPi 
1.6.2.1.1  Střelci se musí ohlásit na své sekci střeliště, musí však vyčkat, až budou vyzváni 

k nástupu na střelecká stanoviště. Pokud již předchozí směna skončila, mohou být střelci 
vyzváni k nástupu na střelecká stanoviště ještě před začátkem přípravného času 



a mohou si zde připravit své střelecké vybavení, pistole a manipulovat s nimi. Jury 
a úsekoví rozhodčí provedou kontrolu příslušných dokladů ap. Kontrola musí být 
dokončena před začátkem přípravného času. 

1.6.2.1.2  Potom bude vydán povel „PŘÍPRAVA ZAČÍNÁ TEĎ“ („PREPARATION TIME BEGINS 
NOW“). V průběhu času přípravy musí být vystavené terče, otočené ke střelcům. 
V průběhu času přípravy mohou střelci na palebné čáře střílet na sucho a cvičit 
zaměřování. 

1.6.2.1.3  Čas přípravy povolený před zahájením závodu: 
  standardní vzduchová pistole   5 minut 
  rychlopalná vzduchová pistole  3 minuty 

1.6.2.2  Závody na RVzPi a StVzPi 
1.6.2.2.1  V obou disciplínách se čas měří od okamžiku, kdy se terče začnou otáčet do čelní polohy 

nebo se rozsvítí zelené světlo, až do okamžiku, kdy se terče začnou otáčet zpět, nebo se 
rozsvítí červené světlo. 

1.6.2.2.2  Terče může ovládat operátor terčového zařízení, který je umístěn za palebnou čárou. 
Jeho umístění nesmí rušit střelce, ale musí být v dohledu a doslechu úsekového 
rozhodčího. Terče mohou být také ovládány přímo úsekovým rozhodčím pomocí 
dálkového ovládání. 

1.6.2.2.3  Nabíjení 
Při žádném závodě RVzPi a StVzPi se nesmí nabít více než jedna pistole (jeden zásobník), 
a to nejvýše pěti náboji po povelu „NABÍJET“. Není povoleno nabíjet do zásobníku nebo 
válce cokoliv jiného. 

1.6.2.2.3.1  Nabije-li závodník po kterémkoliv povelu „NABÍJET“ pistoli více než celkem pěti náboji 
nebo nabije-li více než jeden zásobník, musí být potrestán za každý náboj navíc srážkou 
dvou (2) bodů z výsledku dané série. 

1.6.2.2.3.2  Rána nebo rány vystřelené před povelem „NABÍJET“ musí být potrestány diskvalifikací. 
1.6.2.2.4  Vybíjení 

Ve všech disciplínách musí být vydán po každé sérii nebo části závodu povel „VYBÍT". 
Závodník musí vždy po ukončení série (pokud nemá závadu) nebo po vydání tohoto 
povelu vybít svou pistoli. 

1.6.2.3  Rychlopalná vzduchová pistole 
Závod se skládá z 60 soutěžních ran rozdělených do dvou částí po 30 ranách. Každá část 
je dále rozdělena na 6 sérií po pěti ranách, a to dvě po 8 s, dvě po 6 s a dvě po 4 s. 
V každé sérii se střílí po jedné ráně do každého z pěti terčů v čase stanoveném pro sérii. 

1.6.2.3.1  Před začátkem každé části může střelec vystřelit jednu (1) nástřelnou sérii pěti ran 
v čase 8 s. 

1.6.2.3.2  Veškerá střelba (nástřelné i soutěžní série) se provádí na povel. Oba střelci v jedné sekci 
střeliště musí střílet současně, ale organizátoři mohou provést takovou úpravu, aby se 
dalo střílet současně na více sekcích střeliště podle centrálních povelů. 

1.6.2.3.3  Musí-li některý ze střelců, střílejících současně, pro závadu opakovat sérii, bude ji 
opakovat současně s následující soutěžní sérií ostatních střelců v daném čase. Pokud již 
ostatní střelci ukončili obě série v daném čase, bude ji opakovat bezprostředně. V každé 
sekci střeliště je možno postupovat nezávisle na ostatních. 

1.6.2.3.4  Než dá úsekový rozhodčí povel „NABÍJET“ („LOAD“), musí ohlásit čas pro sérii 
(jako „SÉRIE ZA 8 SEKUND“ („8 SECONDS SERIES“) nebo „SÉRIE ZA 6 SEKUND“ 
(„6 SECONDS SERIES“) ap.) nebo musí být čas pro sérii ukázán jiným způsobem, 
jako třeba použitím číselných značek dostatečné velikosti, aby je každý střelec mohl 



rozeznat. Jakmile dá úsekový rozhodčí povel „NABÍJET“, musí se střelci ihned připravit 
ke střelbě, a to v čase jedné minuty. 

1.6.2.3.5  Po uplynutí jedné minuty vydá úsekový rozhodčí následující povely: 
„POZOR“ (ATTENTION) 
Rozsvítí se červené světlo nebo jsou-li použity papírové terče, tyto se otočí do skryté 
polohy. 
„3-2-1-START“ 
Povel „START“ je signálem ke spuštění časovacího mechanismu. Při konci 
odpočítávání u „1“ musí střelci být v pohotovostním postoji. 

1.6.2.3.6  Před každou sérií musí střelec spustit ruku a zaujmout pohotovostní postoj. 
1.6.2.3.7  Za 3 sekundy (±1,0 s) se terče musí otočit do čelní polohy nebo se musí rozsvítit zelené 

světlo. Tato časová prodleva má zůstat během závodu konstantní. V každé sérii závodník 
vy střelí 5 ran. Střelci mohou zvednout pistole v tom okamžiku, kdy se terče začínají 
otáčet nebo kdy se rozsvítí zelené světlo. 

1.6.2.3.8  Série se považuje za zahájenou v okamžiku, kdy byl vydán povel „POZOR“. Každá poté 
vystřelená rána se počítá do závodu. 

1.6.2.3.9  Po odstřílení a vyhodnocení každé série musí být nechána přestávka aspoň jednu 
minutu, než bude vydán další příkaz „NABÍJET“. Zveřejněný čas začátku dalších směn má 
být takový, aby tyto směny opravdu mohly začít ve zveřejněném čase. Minimální čas 
na jednu směnu by měl být 30 minut a dovolí-li to časový program, i více. 

1.6.2.4  Standardní vzduchová pistole 
Závod se skládá z 60 ran rozdělených do 3 částí po 20 ranách. 
Každá část sestává ze 4 sérií po 5 ranách: 

1.6.2.4.1  Před zahájením závodu může střelec vystřelit jednu nástřelnou sérii pěti ran v čase 
150 s.  
  část  počet sérií / ran   čas na jednu sérii 
  1  čtyři série po pěti ranách  150 sekund 
  2  čtyři série po pěti ranách  20 sekund 
  3  čtyři série po pěti ranách  10 sekund 

1.6.2.4.2  Než dá úsekový rozhodčí povel „NABÍJET“ („LOAD“), musí ohlásit čas pro sérii 
(jako „SÉRIE ZA 150 SEKUND“ („150 SECONDS SERIES“) nebo „SÉRIE ZA 20 SEKUND“ 
(„20 SECONDS SERIES“) ap.) nebo musí být čas pro sérii ukázán jiným způsobem, 
jako třeba použitím číselných značek dostatečné velikosti, aby je každý střelec mohl 
rozeznat. Jakmile dá úsekový rozhodčí povel „NABÍJET“, musí se střelci ihned připravit 
ke střelbě, a to v čase jedné minuty. 

1.6.2.4.3  Po uplynutí jedné minuty vydá rozhodčí na střelišti povel: 
„POZOR" (ATTENTION) Na tento povel se rozsvítí červené světlo nebo se terče otočí 
do skryté polohy. Po uplynutí 7 s (±1 s) se rozsvítí zelené světlo nebo se terče otočí 
do čelní polohy. 

1.6.2.4.4  Před každou sérií s výjimkou 150sekundových sérií musí střelec spustit ruku a zaujmout 
pohotovostní postoj. 

1.6.2.4.5  Série se považuje za zahájenou od okamžiku, kdy se po povelu „POZOR“ rozsvítilo 
červené světlo nebo se terče otočily do skryté polohy. Od tohoto okamžiku se každá 
vystřelená rána počítá do závodu 



1.6.2.4.6  Jestliže se závod musí rozdělit na dvě poloviny, každá polovina sestává z: 
  část  počet sérií / ran   čas na jednu sérii 
  1  dvě série po pěti ranách  150 sekund 
  2  dvě série po pěti ranách  20 sekund 
  3  dvě série po pěti ranách  10 sekund 

1.6.2.4.6.1  Před začátkem každé poloviny může závodník vystřelit jednu sérii pěti nástřelných ran 
v čase 150 s. 

1.6.3  Přerušení 
1.6.3.1  Byla-li střelba přerušena z bezpečnostních nebo technických důvodů (bez zavinění 

střelce): 
1.6.3.1.1  je-li doba přerušení více jak 15 minut, musí jury povolit jednu nástřelnou sérii pěti ran 

navíc; 
1.6.3.1.2  v disciplínách rychlopalná a standardní vzduchová pistole se přerušená série anuluje 

a opakuje. Opakovaná série se musí zapsat a započíst střelci; 
1.6.4 Chybné rány 
1.6.4.1  Závody RVzPi a StVzPi 
1.6.4.1.1  Nadpočetné rány 
1.6.4.1.1.1  Jestliže střelec vystřelí více soutěžních ran na terč, než je předepsáno, hodnoty 

nejlepších zásahů na tomto terči se musí anulovat. Za každou ránu vypálenou v sérii 
navíc musí být střelec potrestán srážkou dvou bodů z této série. Tato srážka je navíc 
ke srážce dvou bodů, která může být střelci uložena za nabití více než pěti nábojů. 

1.6.4.1.1.2  Jestliže střelec vystřelí více nástřelných ran, než je určeno pravidly nebo povoleno 
úsekovým rozhodčím nebo jury, musí být za každou nástřelnou ránu navíc potrestán 
srážkou dvou bodů z výsledku první soutěžní série. 

1.6.4.2  Předčasné a opožděné rány 
1.6.4.2.1  Rány vystřelené náhodně po povelu „NABÍJET“, ale před začátkem série, se nepočítají 

do závodu, ale závodník bude potrestán srážkou dvou bodů z následující série. 
Tento trest se nevztahuje na nástřelné série. Střelec, který náhodně vystřelil, nesmí 
pokračovat, ale musí počkat, až ostatní střelci dokončí sérii a teprve potom upozornit 
úsekového rozhodčího, jako kdyby měl závadu. Rozhodčí mu pak povolí pokračovat 
a opakovat sérii současně s další řádnou sérií této části závodu. Poslední sérii této části 
závodu odstřílí bezprostředně poté, co ostatní střelci dokončí tuto část závodu. Pokud 
střelec takto nepostupuje a pokračuje v sérii, započte se mu náhodně vystřelená rána 
jako chybená (nula). 

1.6.4.2.2  Jestliže při střelbě na pevný terč závodník vystřelí po povelu nebo signálu „STOP“, počítá 
se tato rána jako chybená. Nelze-li přesně určit, o který zásah se jedná, odečte se 
hodnota nejlepšího zásahu na tomto terči a zapíše se jako nula. 

1.6.4.3  Nesprávné povely při závodech 
1.6.4.3.1  Jestliže pro nesprávné povely nebo činnost úsekového rozhodčího není střelec 

připraven, je-li dán signál ke střelbě, musí držet pistoli namířenou směrem šikmo dolů 
k terčům, zvednout volnou ruku a ihned po ukončení série informovat úsekového 
rozhodčího nebo člena jury. 

1.6.4.3.2  Je-li jeho námitka shledána oprávněnou, musí se střelci povolit odstřílet sérii. 
1.6.4.3.3  Jestliže je jeho námitka shledána neoprávněnou, střelec může sérii odstřílet, ale bude 

potrestán odečtením dvou bodů z výsledku této série. 
1.6.4.3.4  Jestliže střelec po nesprávném povelu nebo činnosti rozhodčího vystřelil ránu, protest 

nebude přijat. 



1.6.5  Vyrušení 
Jestliže střelec byl podle jeho názoru při výstřelu vyrušen, musí namířit pistoli směrem 
šikmo dolů k terčům a zvednutím volné ruky ihned informovat úsekového rozhodčího 
nebo člena jury. Nesmí ale rušit jiné závodníky. 

1.6.5.1  Jestliže bude jeho stížnost shledána oprávněnou: 
1.6.5.1.1  série (rychlopalná a standardní pistole) se anuluje a střelec může sérii opakovat. 
1.6.5.2  Jestliže stížnost není shledána oprávněnou: 
1.6.5.2.1  jestliže střelec sérii dokončil, hodnota zásahu nebo série se mu přizná. 
1.6.5.2.2  jestliže střelec pro reklamované vyrušení sérii nedokončil, může ji opakovat 

nebo dokončit. Hodnocení a postihy jsou následující: 
1.6.5.2.2.1  v disciplíně rychlopalná pistole může střelec sérii opakovat a jako výsledek se mu 

započte součet zásahů nejnižší hodnoty na každém terči; 
1.6.5.2.2.2  v disciplíně standardní pistole může střelec sérii opakovat a jako výsledek se mu započte 

součet pěti zásahů nejnižších hodnot v terči; 
1.6.5.2.2.3  závodníkovi budou navíc odečteny z opakované nebo dostřelované série dva body; 
1.6.5.2.2.4  v každé opakované sérii musí závodník vystřelit na terč všech pět ran. 

Každá nevystřelená rána nebo rána, která nezasáhla terč, se hodnotí jako nula. 
1.6.6  Časování 

Má-li střelec za to, že doba mezi povelem specifikovaným pravidly a rozsvícením 
zeleného světla nebo otočením terčů byla příliš krátká nebo příliš dlouhá a neodpovídá 
době určené pravidly, musí držet pistoli namířenou šikmo dolů k terčům a ihned 
informovat úsekového rozhodčího nebo člena jury zvednutím volné ruky. Nesmí při tom 
rušit jiné střelce. 

1.6.6.1  Jestliže se zjistí, že reklamace je oprávněná, může začít znovu. 
1.6.6.2  Není-li reklamace oprávněná, může sérii odstřílet, ale je potrestán srážkou dvou bodů 

z výsledku této série. 
1.6.6.3  Jakmile střelec vystřelí první ránu v sérii, reklamace se nepřijímá. 
1.6.6.4  Jestliže střelec má za to, že čas pro sérii byl příliš krátký, může informovat rozhodčího 

bezprostředně po skončení série. 
1.6.6.4.1  Rozhodčí nebo jury musí zkontrolovat časovací zařízení. 
1.6.6.4.2  Jestliže se zjistí, že došlo k chybě, série protestujícího střelce se musí anulovat 

a opakovat. 
1.6.6.4.3  Je-li protest neoprávněný, výsledek série se střelci přizná a zaznamená. 
 
1.7 ZÁVADY 
1.7.1  Všeobecně 

Při poškození pistole nebo poruše její činnosti se střelci povolí pistoli opravit. 
1.7.2  Ve všech případech musí být informován úsekový rozhodčí nebo jury, aby mohli 

rozhodnout o potřebných opatřeních. 
1.7.3  RVzPi a StVzPi 
1.7.3.1  Střelci se povolí na opravu nebo výměnu pistole nejvýše 15 minut, aby mohl pokračovat 

v závodě. 
1.7.3.2  Jestliže si oprava vyžádá více než 15 minut, může jury na požádání povolit střelci další 

čas. 
1.7.3.3  Byl-li střelci povolen další čas, dokončí závod v čase a na místě určeném jury, nebo  
1.7.3.4  může pokračovat ve střelbě s jinou zbraní stejného typu. 
1.7.3.5  Náhradní zbraň však musí být zkontrolována a schválena přejímací komisí. 



1.7.4  Závady 
1.7.4.1  Jestliže pro závadu nevyšla rána a střelec chce závadu ohlásit, musí držet pistoli 

namířenou směrem šikmo dolů k terčům a ihned informovat úsekového rozhodčího 
zdvižením volné ruky. Nesmí rušit ostatní závodníky. 

1.7.4.1.1  Střelec se může pokusit závadu opravit a pokračovat v sérii, ale po jakémkoli pokusu 
o opravu nemůže nárokovat NEZAVINĚNOU ZÁVADU, jedině kdyby se zlomil úderník 
nebo natolik poškodila jiná část pistole, že by nebyla funkční. 

1.7.4.2  Vznikne-li závada (nezaviněná či zaviněná) v nástřelných sériích, nezaznamenává se jako 
závada. Při nezaviněné závadě může střelec dokončit nástřelnou sérii vystřelením 
zbývajících ran v době stanovené pro nástřel v dané disciplíně, které se střílí okamžitě. 
Při zaviněné závadě se už žádné další nástřelné rány nesmí střílet. 

1.7.4.3  Druhy závad 
1.7.4.3.1  Nezaviněné závady: 
1.7.4.3.1.1  střela uvízla v hlavni; 
1.7.4.3.1.2  selhal spoušťový mechanismus; 
1.7.4.3.1.3  v nábojové komoře je nevystřelený náboj, spoušťový mechanismus byl uveden 

do činnosti a je ve spuštěné poloze; 
1.7.4.3.1.4  zasekl se náboj, zásobník, válec nebo jiná část mechanismu pistole; 
1.7.4.3.1.5  se poškodila jiná část pistole tak, že pistole je nefunkční; 
1.7.4.3.1.6  pistole střílí dávkou, aniž by byl uvolněn spoušťový mechanismus. 

Střelec musí ihned přestat střílet a nesmí s takovou zbraní pokračovat bez svolení 
úsekového rozhodčího nebo člena jury. Pokud při střelbě na papírové terče rány 
vystřelené dávkou zasáhnou terč, anulují se před opakováním série zásahy, které se 
najdou na terči nejníže. Při opakování série se všechny ostatní zásahy zahrnou 
do hodnocení; 

1.7.4.3.2  Zaviněné závady: 
1.7.4.3.2.1  střelec nebo někdo jiný se dotknul mechanismu pistole nebo pojistky dříve než byla 

prohlédnuta úsekovým rozhodčím; 
1.7.4.3.2.2  pistole nebyla odjištěna; 
1.7.4.3.2.3  střelec nenabil pistoli; 
1.7.4.3.2.4  střelec nabil méně než předepsaný počet nábojů; 
1.7.4.3.2.5  střelec po předchozí ráně dostatečně neuvolnil spoušť; 
1.7.4.3.2.6  pistole byla nabita špatným střelivem; 
1.7.4.3.2.7  zásobník nebyl správně zasunut nebo během střelby vypadl, pokud to nebylo důsledkem 

poškození mechanismu; 
1.7.4.3.2.8  závada je taková, že mohla být střelcem jednoduše odstraněna. 
1.7.4.4  Postup při řešení závady 

Neumožní-li vnější prohlídka pistole zjistit příčinu a neohlásí-li střelec nebo není-li 
podezření, že v hlavni mohla zůstat střela, vezme úsekový rozhodčí pistoli, aniž by se 
dotkl mechanismu, namíří ji do bezpečného směru a jednou stiskne spoušť, aby zjistil, 
zda byl spuštěn mechanismus. 

1.7.4.4.1  Nevyjde-li rána, úsekový rozhodčí musí pokračovat v prohlídce pistole, aby zjistil příčinu 
závady a rozhodl, zda jde o závadu zaviněnou či nikoli. 

1.7.4.5  Po prohlídce pistole úsekový rozhodčí rozhodne, zda závada byla NEZAVINĚNÁ 
nebo ZAVINĚNÁ. 

1.7.4.5.1  Rozhodne-li úsekový rozhodčí po prohlídce pistole, že jde o ZAVINĚNOU ZÁVADU, 
pak všechny rány, které nebyly vystřeleny, se počítají jako chybené (nuly). Není 



povoleno ani opakování ani dostřelování série. Střelci se započtou pouze hodnoty 
skutečně vystřelených ran. Střelec ale může pokračovat v závodě až do konce. 

1.7.4.5.2  V případě NEZAVINĚNÉ ZÁVADY se postupuje následovně: 
1.7.4.5.2.1  Rychlopalná vzduchová pistole a standardní vzduchová pistole 
1.7.4.5.2.1.1 Musí se zaznamenat počet již vystřelených ran a série se může opakovat. 
1.7.4.5.2.1.2 Střelec musí v každé opakované sérii vystřelit do terče (terčů) všech pět ran. Každá rána, 

která nebyla vystřelena nebo která při opakované sérii nezasáhla terč, musí být 
hodnocena jako chybená (nula). Pokud dojde k další závadě, střelec už nemůže sérii 
opakovat (ale nevystřelené rány se nesmí hodnotit jako nuly). Střelec ale může v závodě 
pokračovat až do konce. 

1.7.4.5.2.1.3  Hodnocení: NEZAVINĚNÁ ZÁVADA 
1.7.4.5.2.1.4  Rychlopalná vzduchová pistole: jako výsledek se zapíše součet zásahů nižší hodnoty 

na každém terči po dvou sériích. 
1.7.4.5.2.1.5  Standardní vzduchová pistole: jako výsledek se zapíše součet pěti zásahů nejnižších 

hodnot na terči. 
1.7.4.5.2.1.6  Není-li závodník schopen ani při opakování série (je povoleno jen jednou) nastřílet plný 

počet ran, započte se mu tolik nejníže hodnocených zásahů, kolikrát nejvíce vystřelil 
v sérii nebo v opakované sérii. 

1.7.4.5.3  RVzPi a StVzPi 
NEZAVINĚNOU ZÁVADU lze uznat: 

1.7.4.5.3.1  jednou v každé 30ranné části závodu v disciplínách rychlopalná vzduchová pistole; 
1.7.4.5.3.2  jednou v 150 sekundových sériích a jednou v kombinovaných 20 sekundových 

a 10 sekundových sériích v disciplíně standardní pistole. 
1.7.4.5.4  Přerušené série (po nezaviněné závadě) se v závodech RVzPi a StVzPi m opakují 

nebo dostřelují souběžně s následující řádnou sérií ostatních závodníků stejné části 
závodu. Poslední série této části závodu se odstřílí ihned, jak ostatní střelci ukončí tuto 
část závodu. 

1.7.4.6  Při hodnocení závad se vždy musí použít odpovídající formulář (A, B, C nebo D). 
Vzory formulářů jsou na konci technických pravidel ISSF před rejstříkem. 

1.7.5  Závady terčových zařízení 
1.7.5.1  V případě závady všech terčových zařízení na střelišti: 
1.7.5.1.1  rozhodčí na střelišti a jury musí zaznamenat uplynulý čas střelby; 
1.7.5.1.2  u všech střelců se musí spočítat a zaznamenat všechny rány vystřelené do soutěže. 
 
1.8 ROVNOST BODŮ 
1.8.1  Schody u závodů jednotlivců 
1.8.1.1 Všechny shodné výsledky se budou řešit s výjimkou absolutního výsledku. 
1.8.2  Shody (pokud nejsou řešeny rozstřelem) budou řešeny podle následujícího pravidla 

zpětného počítání: 
1.8.2.1  nejvyšší počet středových desítek; 
1.8.2.2  nejvyšší výsledek poslední desetiranné položky, pak předposlední atd., v celočíselném 

bodování (ne středové desítky či desetinná místa), dokud není rovnost porušena. 
1.8.2.3  nejvyšším počtem 10, 9, 8 atd.; 
1.8.2.4  pokud nelze pořadí vyřešit, budou závodníci uvedeni na stejném místě, seřazeni 

v latinské abecedě podle svých příjmení. 
1.8.2.4.1  Střelci, kteří se zúčastní rozstřelu, budou seřazeni podle výsledků rozstřelu. Zbývající 

shody na nižších místech budou řešeny podle pravidla zpětného počítání se započítáním 
výsledků z rozstřelu. 



1.8.3.1  Jestliže dva nebo více střelců mají stejný výsledek na prvních třech místech, musí být 
rozhodnuto rozstřelem. 

1.8.4  Pravidla pro rozstřel v obou disciplínách 
1.8.4.1 Střelcům, kteří mají rovnost bodů, budou losováním přidělena nová střelecká stanoviště 

na kvalifikační střelnici, pod dohledem jury. Je-li více střelců se shodou než je dostupný 
počet střeleckých stanovišť, bude stanoveno losem i pořadí střelby. 

1.8.4.2  V případě další shody bude rozstřel pokračovat až do konečného rozhodnutí. 
1.8.5 Rozstřely:  

doba přípravy dvě (2) minuty: 

disciplína  série rozstřelu  nástřelná série 

rychlopalná pistole jedna (1) čtyřsekundová 
série 

jedna (1) čtyřsekundová série 

standardní pistole  jedna (1) desetisekundová 
série 

pět (5) ran ve  
stopadesátisekundové sérii 

V případě další shody výsledků, se musí střílet druhý rozstřel sestávající z jedné (1) série. 
Pokud není shoda vyřešena, budou pokračovat rozstřely až do rozhodnutí. 

1.8.6  Rovnost bodů v soutěži družstev 
1.8.6.1  Při rovnosti bodů v pořadí družstev musí být rozhodnuto podle celkového výsledku 

všech členů družstva a dále se postupuje podle pravidel pro rovnost bodů v závodech 
jednotlivců. (Žádný rozstřel družstev.)



 
1.9 TABULKA DISCIPLÍN 
       

Disciplína 
muži 
ženy 

počet 
ran 

počet ran do 
soutěžního 
terče 

počet 
nástř. 
terčů 

počet 
nástř. ran  

Hodnocení 
čas a 

lepení 
přípravný 

čas 

Rychlopalná 
vzduchová 
pistole 

muži 
ženy 

60 
60 

nové terče 
pro každého 
střelce a 
část závodu 

5 

1 pětiranná 
série 
v každé 
části 

po každé 
pětiranné 
sérii 

2×30 
vždy po 

dvou 
5ranných 

sériích 
2×8“; 
2×6“; 
2×4“ 

3 min 

Standardní 
vzduchová 
pistole 

muži 
ženy 

60 
60 5 1 

1 pětiranná 
série pouze 
ve 150“ 
části 

po každé 
pětiranné 
sérii 

4 
pětiranné 
série po 

150“; 20“ 
a 10“ 

5 min 

 
1.10 TABULKA SPECIFIKACE PISTOLÍ 
 

Disciplína / pistole a) maximální hmotnost  
b) odpor spouště 

maximální délka 
hlavně, rozteč mířidel 

další specifikace 

    

Rychlopalná a 
Standardní 
vzduchová pistole 

a) 1500 g  
b) 500 g 

dáno velikostí měřící 
krabice 420 mm x 200 
mm x 50 mm 

zásobník na 5 broků, 
jsou povoleny otvory 
v hlavních a 
perforované nástavce 
na hlavně 

 
   
Pažby:  Žádná část pažby ani příslušenství nesmí uzavírat ruku. Opěrka ruky nesmí vystupovat 

v úhlu menším než 90° k ose pažby. Zakřivení opěrky dlaně nebo podpěrky palce 
směrem nahoru nebo zakřivení pažby na protilehlé straně palce směrem dolů 
je zakázáno. Opěrka palce musí umožnit volný pohyb palce nahoru. Je ale povoleno 
zakřivení povrchů na pažbě nebo rámu, včetně opěrek dlaně a palce, v podélném směru 
zbraně. 

 
Pistole se váží se vším příslušenstvím včetně vyvažovacích závaží a nenabitého zásobníku. 
Výrobní tolerance měřicí krabice je +1,0 -0,0 mm. Lze měřit s vyjmutým zásobníkem. 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.11 NÁKRESY A MÍRY 
 

Obr. 1 

 
 
 

 Obr. 2 
 

 
 
 



Obr. 3 
 

 
 
 

Obr. 4 
 

 
 

 



Obr. 5 
 
 

 
 

1.12 PROTESTY A ODVOLÁNÍ 
1.12.1  Poplatek za protest u soutěží I. kategorie 

protest 500 Kč 
odvolání 1000 Kč. 
Poplatky za protesty u soutěží nižších kategorií mohou být sníženy až na polovinu. 

 


