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Příručka pro rozhodčí na střelišti 
puškové disciplíny 10 m a  50 m 

 

1. Příprava a řízení soutěže- všeobecné 

1.1 Organizační výbor 

 Organizační výbor připraví v patřičném předstihu propozice soutěže, která se 

může skládat z více závodů v různých disciplínách a kategoriích. Jmenuje 

rozhodčí do komise pro přejímku vybavení, do hodnotící komise a další 

rozhodčí pro vlastní závody, zajišťuje technický personál a materiální 

zabezpečení. Zajišťuje administrativní činnosti – v našich národních 

podmínkách vede agendu přihlášek, prezentaci závodníků a konečné 

zpracování a distribuci výsledků. 

  Ustanovené funkce a jejich počet se různí podle disciplín, velikosti závodu a 

podle místních podmínek.  

1.2 Časový program závodu 

Při přípravě časového programu závodu je nutné vzít v úvahu, že střelci musí 

být povoláni na stanoviště nejméně 30:30 min před začátkem závodu (Čl. 

6.11.1.1, 6.11.1.1.c, 6.11.1.2.a). Proto mezi koncem jedné a začátkem 

následující směny musí být  ponecháno dle místních podmínek, s ohledem na 

reálnou rychlost uvolnění stanovišť střelci jedné směny a rychlost výměny terčů 

minimálně 35 minut, lépe 40, nebo je-li třeba i více. Dle Čl. 6.11.1.1.d musí 

střelci všech směn mít možnost připravit si své vybavení na stanovišti 

stejný čas (min. 15 minut) před začátkem času na přípravu a nástřel. 

            

1.3 Hlavní rozhodčí 

  Při všech závodech v České republice se ustavuje hlavní rozhodčí – 

podrobnosti viz 6.30.4.1. 

1.4 Rozhodčí 

  Každý závod řídí rozhodčí na střelišti. Úzce spolupracuje s dalšími rozhodčími a 

s technickým personálem. Povinnosti a činnost jednotlivých funkcionářů závodu 

jsou dané Pravidly sportovní střelby: 

Funkce Odpovídající článek pravidel 

Rozhodčí na střelišti 6.9.1 

Úsekový rozhodčí 6.9.2 

Předseda hodnotící komise 6.9.3 

Zapisovatel 6.9.4 

Rozhodčí u terčů 6.9.7, 6.9.9 

Druhý zapisovatel 6.9.10 

Cílný 6.9.11 

Technik elektronických terčů 6.10.1 

Kontrolor u elektronických terčů 6.10.2 
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1.4.1 Kompetence při řešení porušení pravidel 

Ústní varování smí udělit kterýkoli funkcionář na střelišti, tj. RS (rozhodčí na 

střelišti), ÚR (úsekový rozhodčí). 

Srážku 2 bodů uděluje hlavní rozhodčí, nebo rozhodčí na střelišti. (Čl. 6.30.4.3) 

Diskvalifikovat pak smí pouze hlavní rozhodčí. (Čl. 6.30.4.2) 

2. Puškové discipliny na 10 m a 50 m. 

2.1 Vzduchová puška 

Vzduchová puška muži, ženy (Čl.7.9) 

Čas  

(hod:min:sec) 

POVEL 

(hlášení, informace) 

AKTIVITA 

Před povelem k 

nástupu 

 RS se přesvědčí, že střelnice je bezpečná 

0:30:30 

před zač. 

závodu 

nebo i dříve „STŘELCI NA 

STANOVIŠTĚ“ 

RS a ÚR:  zkontrolují střelce (start. čísla, zda 

vybavení v souladu s Čl. 7.5, 6.7) 

Střelci: smějí manipulovat se zbraněmi, sušit 

před začátkem 

času na 

přípravu a 

nástřel 

RS: a/ Přivítá střelce na daný závod 

       b/ Dá informace o průběhu střelby (znění dle 

ISSF je  jako příklad uvedeno na konci příručky)  

0:15:30 

před zač. 

závodu 

„ČAS NA PŘÍPRAVU A 

NÁSTŘEL..START“ 

Střelci: mohou vystřelit neomezený počet 

nástřelných ran 

0:00:30 

(po 15:00 min 

času na 

přípravu a 

nástřel) 

„KONEC PŘÍPRAVY A 

NÁSTŘELU…STOP“ 

30sec pauza na přestavení terčů na závod 

U elektronických terčů RS ještě dá pokyn: 

„Přepněte terče na závod“ 

0:00:00 „ZÁVOD – START“ a/ RS a US musí průběžně potichu přecházet po 

střelišti a dohlížet na střelce. 

b/ Pokud střelci upadne nestřelený papírový terč, 

rozhodčí mu vydá náhradní se stejným číslem a na 

zadní stranu napíše důvod náhrady. 

c/ Rány před povelem „START“ mohou být 

penalizovány dle Čl.6.11.1.1 

1:05:00-muži 

0:40:00-ženy 
10 minut 

1:10:00-muži 

0:45:00-ženy 
5 minut 

1:15:00-muži 

0:50:00-ženy 
„STOP“ 

a/ Rány po povelu „STOP“ jsou nuly (Čl.6.11.1.3) 

b/ Střelec: Při střelbě na EST podepíše záznam 

z tiskárny (6.10.4) 

 

2.1.1 Bezpečnost 
Pro zajištění bezpečnosti při odložení pušky před opuštěním střeleckého stanoviště, nebo 
po ukončení střelby musí být všechny pušky vybité, se závěry nebo nabíjecími porty 
otevřenými a založenými bezpečnostními praporky. Před koncem času na střelbu 
(koncem směny) nesmí být pušky odnášeny ze stanoviště, s výjimkou na povolení 
rozhodčího. Předtím, než opustí střelecké stanoviště, musí střelec zajistit a rozhodčí 
ověřit, že závěr je otevřený, není střela v komoře a je založen bezpečnostní praporek. 
Jestliže střelec uloží pušku do pouzdra, aniž by ji předtím měl rozhodčím zkontrolovanou, 
může být diskvalifikován. (6.2.2.4, 6.2.2.5) 
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2.1.2  Prodloužení časů na střelbu 

V pravidlech 2013 je pro disciplínu vzduchová pistole stanoven čas střelby na papírové 

terče o 15 min (pro 60 ran) nebo o 10 min (pro 40 ran) delší oproti času střelby na 

elektronické terče. Pro vzduchovou pušku jsou časy stejné jak pro elektronické tak pro 

papírové terče. S ohledem na to, že se používají různé systémy výměny papírových terčů 

které vyžadují různý čas obsluhy navíc, ponechává ISSF národním střeleckým federacím 

a střeleckým klubům možnost stanovit v těchto případech pro pušky prodloužení času 

podle vlastních podmínek. Tzn. pořadatel závodu může na papírové terče stanovit pro 

pušku stejné časy, jako pro pistoli. 

 
2.1.3 Přerušení 
Pokud dojde k přerušení na více než tři (3) minuty z jiného důvodu, než kvůli vlastní chybě 
střelce a toto přerušení nebylo způsobeno závadou jeho zbraně, nebo střeliva, může žádat 
čas navíc v délce rovnající se délce ztraceného času, nebo čas zbývající do konce závodu 
v okamžiku přerušení, plus minutu navíc, došlo-li k přerušení během několika posledních 
minut závodu. (Čl.6.11.5.1) 
Jestliže dojde k přerušení na více než pět (5) souvislých minut z jiného důvodu, než kvůli 
vlastní chybě střelce a toto přerušení nebylo způsobeno závadou jeho zbraně, nebo 
střeliva, nebo je-li přemístěn na jiné stanoviště, může vystřelit neomezený počet 
nástřelných ran na jeden (1) nástřelný terč na začátku jeho zbývajícího času na střelbu, 
s přiznaným časem navíc, (6.11.5.2) 
 

2.1.4 Uvolnění hnací náplně  
Jakékoli uvolnění hnací náplně po začátku střelby do závodu, pokud není zásah v terči, je 
nula (0) ať byla diabola nabita, či ne. Terč zůstane čistý, střelec střílí na následující. Na 
terč poznamenat 
(6.11.2.2). 

 

2.1.5 Závady 

Jestliže dojde k závadě zbraně nebo střeliva, může ji střelec opravit a pokračovat ve 
střelbě. Dojde- li u pušky k poruše, kterou nelze snadno opravit, může střelec 
porouchanou pušku nahradit jinou, převzatou přejímací komisí, pokud RS výměnu schválí.  
Na opravu nebo výměnu zbraně v eliminacích a kvalifikacích puškových disciplin na 10 m 
a 50 m nebude poskytnut žádný čas navíc. RS však může střelci po opravě porouchané 
zbraně povolit dodatečné nástřelné rány, pokud závada byla NEZAVINĚNÁ.  
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2.2 Malorážka vleže  

Malorážka vleže muži, ženy (Čl.7.9) 

Čas (min:sec) 
POVEL 

(hlášení, informace) 
AKTIVITA 

Před povelem k 

nástupu 

 
RS se přesvědčí, že střelnice je bezpečná 

30:30 
před zač. závodu 

nebo i dříve „STŘELCI NA 

STANOVIŠTĚ“ 

RS a ÚR:  zkontrolují střelce (start. čísla, zda vybavení 

v souladu s Čl. 7.5, 6.7) 

Střelci: smějí manipulovat se zbraněmi, sušit 

před začátkem času 

na přípravu a 

nástřel 

RS: a/ Přivítá střelce na daný závod 

       b/ Dá informace o průběhu střelby (znění dle 

ISSF je  jako příklad uvedeno na konci příručky)  

15:30 
před zač. závodu 

„ČAS NA PŘÍPRAVU 

A 

NÁSTŘEL..START“ 

Střelci: mohou vystřelit neomezený počet 

nástřelných ran 

00:30 
(po 15:00 min 

času na přípravu 

a nástřel) 

„KONEC PŘÍPRAVY 

A 

NÁSTŘELU…STOP“ 

30sec pauza na přestavení terčů na závod 

U elektronických terčů RS ještě dá pokyn: 

„Přepněte terče na závod“ 

00:00 „ZÁVOD – START“ a/ RS a US musí průběžně potichu přecházet po střelišti 

a dohlížet na střelce. 

b/ Pokud střelci upadne nestřelený papírový terč, 

rozhodčí mu vydá náhradní se stejným číslem a na 

zadní stranu napíše důvod náhrady. 

c/ Rány před povelem „START“ penalizovány dle 

Čl.6.11.1.1 

 

40:00-EST 

papírové terče: 

50:00 

10 minut 

EST- 45:00 

papírové terče: 

55:00 
5 minut 

EST- 50:00 

papírové terče: 

60:00 

„STOP“ 
a/ Rány po povelu „STOP“ jsou nuly (Čl.6.11.1.3) 

b/ Střelec: Při střelbě na EST podepíše záznam z tiskárny 

(6.10.4) 

2.2.1 Bezpečnost 
Pro zajištění bezpečnosti při odložení pušky před opuštěním střeleckého stanoviště, nebo 
po ukončení střelby musí být všechny pušky vybité, se závěry otevřenými a založenými 
bezpečnostními praporky. Před koncem času na střelbu (koncem směny) nesmí být 
pušky odnášeny ze stanoviště, s výjimkou na povolení rozhodčího. Předtím, než opustí 
střelecké stanoviště, musí střelec zajistit a rozhodčí ověřit, že závěr je otevřený, není 
náboj v komoře a je založen bezpečnostní praporek. Jestliže střelec uloží pušku do 
pouzdra, aniž by ji předtím měl rozhodčím zkontrolovanou, může být diskvalifikován. 
(6.2.2.4, 6.2.2.5) 
 
2.2.2 Přerušení 
Pokud dojde k přerušení na více než tři (3) minuty z jiného důvodu, než kvůli vlastní chybě 
střelce a toto přerušení nebylo způsobeno závadou jeho zbraně, nebo střeliva, může žádat 
čas navíc v délce rovnající se délce ztraceného času, nebo čas zbývající do konce závodu 
v okamžiku přerušení, plus minutu navíc, došlo-li k přerušení během několika posledních 
minut závodu. (Čl.6.11.5.1) 
Jestliže dojde k přerušení na více než pět (5) souvislých minut z jiného důvodu, než kvůli 
vlastní chybě střelce a toto přerušení nebylo způsobeno závadou jeho zbraně, nebo 
střeliva, nebo je-li přemístěn na jiné stanoviště, může vystřelit neomezený počet 
nástřelných ran na jeden (1) nástřelný terč na začátku jeho zbývajícího času na střelbu 
s přiznaným časem navíc, (6.11.5.2) 
 
2.2.3 Při použití elektronických terčů viz. Čl.6.10 
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2.2.4 Závady 

Jestliže dojde k závadě zbraně nebo střeliva, může ji střelec opravit a pokračovat ve 
střelbě. Dojde- li u pušky k poruše, kterou nelze snadno opravit, může střelec 
porouchanou pušku nahradit jinou, převzatou přejímací komisí, pokud RS výměnu schválí.  
Na opravu nebo výměnu zbraně v eliminacích a kvalifikacích puškových disciplin na 10 m 
a 50 m nebude poskytnut žádný čas navíc. RS však může střelci po opravě porouchané 
zbraně povolit dodatečné nástřelné rány, pokud závada byla NEZAVINĚNÁ.  
 
2.3 Malorážka třípolohový závod muži 

Libovolná malorážka 3x40 muži (Čl.7.9) 

Čas  

(hod:min:sec) 

POVEL 

(hlášení, informace) 
AKTIVITA 

Před povelem k 

nástupu 

 RS se přesvědčí, že střelnice je bezpečná 

0:30:30 
před zač. závodu 

nebo i dříve 

před začátkem času 

na přípravu a 

nástřel 

„STŘELCI NA 

STANOVIŠTĚ“ 

RS a ÚR:  zkontrolují střelce (start. čísla, zda vybavení 

v souladu s Čl. 7.5, 6.7) 

Střelci: smějí manipulovat se zbraněmi, sušit 

RS: a/ Přivítá střelce na daný závod 

       b/ Dá informace o průběhu střelby (znění dle 

ISSF je  jako příklad uvedeno na konci příručky)  

0:15:30 
před zač. závodu 

„ČAS NA PŘÍPRAVU 

A 

NÁSTŘEL..START“ 

Střelci: mohou vystřelit neomezený počet 

nástřelných ran 

0:00:30 
(po 15:00 min 

času na přípravu 

a nástřel) 

„KONEC PŘÍPRAVY 

A 

NÁSTŘELU…STOP“ 

30sec pauza na přestavení terčů na závod 

U elektronických terčů RS ještě dá pokyn: 

„Přepněte terče na závod“ 

0:00:00 „ZÁVOD – START“ a/ RS a US musí průběžně potichu přecházet po střelišti 

a dohlížet na střelce. 

b/ Pokud střelci upadne nestřelený papírový terč, 

rozhodčí mu vydá náhradní se stejným číslem a dozadu 

napíše důvod náhrady. 

c/ Rány před povelem „START“ penalizovány dle 

Čl.6.11.1.1 

EST- 2:35:00 

papírové terče: 

3:05:00 

10 minut 

EST- 2:40:00 

papírové terče: 

3:10:00 

5 minut 

EST- 2:45:00 

papírové terče: 

3:15:00 

„STOP“ 
a/ Rány po povelu „STOP“ jsou nuly (Čl.6.11.1.3) 

b/ Střelec: Při střelbě na EST podepíše záznam z tiskárny 

(6.10.4) 

 

2.3.1 Bezpečnost 
Pro zajištění bezpečnosti při odložení pušky před opuštěním střeleckého stanoviště, nebo 
po ukončení střelby musí být všechny pušky vybité, se závěry otevřenými a založenými 
bezpečnostními praporky. Před koncem času na střelbu (koncem směny) nesmí být 
pušky odnášeny ze stanoviště, s výjimkou na povolení rozhodčího. Předtím, než opustí 
střelecké stanoviště, musí střelec zajistit a rozhodčí ověřit, že závěr je otevřený, není 
náboj v komoře a je založen bezpečnostní praporek. Jestliže střelec uloží pušku do 
pouzdra, aniž by ji předtím měl rozhodčím zkontrolovanou, může být diskvalifikován. 
(6.2.2.4, 6.2.2.5) 
 
2.3.2 Přerušení 
Pokud dojde k přerušení na více než tři (3) minuty z jiného důvodu, než kvůli vlastní chybě 
střelce a toto přerušení nebylo způsobeno závadou jeho zbraně, nebo střeliva, může žádat 
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čas navíc v délce rovnající se délce ztraceného času, nebo čas zbývající do konce závodu 
v okamžiku přerušení, plus minutu navíc, došlo-li k přerušení během několika posledních 
minut závodu. (Čl.6.11.5.1) 
Jestliže dojde k přerušení na více než pět (5) souvislých minut z jiného důvodu, než kvůli 
vlastní chybě střelce a toto přerušení nebylo způsobeno závadou jeho zbraně, nebo 
střeliva, nebo je-li přemístěn na jiné stanoviště, může vystřelit neomezený počet 
nástřelných ran na jeden (1) nástřelný terč na začátku jeho zbývajícího času na střelbu 
s přiznaným časem navíc, (6.11.5.2) 
 
2.3.3 Při použití elektronických terčů viz. Čl.6.10 
 
2.3.4 Závady 

Jestliže dojde k závadě zbraně nebo střeliva, může ji střelec opravit a pokračovat ve 
střelbě. Dojde- li u pušky k poruše, kterou nelze snadno opravit, může střelec 
porouchanou pušku nahradit jinou, převzatou přejímací komisí, pokud RS výměnu schválí.  
Na opravu nebo výměnu zbraně v eliminacích a kvalifikacích puškových disciplin na 10 m 
a 50 m nebude poskytnut žádný čas navíc. RS však může střelci po opravě porouchané 
zbraně povolit dodatečné nástřelné rány, pokud závada byla NEZAVINĚNÁ.  
 
2.4    Malorážka třípolohový závod ženy 
 

Sportovní malorážka 3x20 ženy (Čl.7.9) 

Čas  

(hod:min:sec) 

POVEL 

(hlášení, informace) 

AKTIVITA 

Před povelem k 

nástupu 

 RS se přesvědčí, že střelnice je bezpečná 

0:30:30 
před zač. závodu 

nebo i dříve 

„STŘELCI NA 

STANOVIŠTĚ“ 

RS a ÚR:  zkontrolují střelce (start. čísla, zda vybavení 

v souladu s Čl. 7.5, 6.7) 

Střelci: smějí manipulovat se zbraněmi, sušit 

 

před začátkem času 

na přípravu a 

nástřel 

 RS: a/ Přivítá střelce na daný závod 

       b/ Dá informace o průběhu střelby (znění dle 

ISSF je  jako příklad uvedeno na konci příručky)  

0:15:30 
před zač. závodu 

 

„ČAS NA PŘÍPRAVU 

A 

NÁSTŘEL..START“ 

Střelci: mohou vystřelit neomezený počet 

nástřelných ran 

0:00:30 
(po 15:00 min 

času na přípravu 

a nástřel) 

„KONEC PŘÍPRAVY 

A 

NÁSTŘELU…STOP“ 

30sec pauza na přestavení terčů na závod 

U elektronických terčů RS ještě dá pokyn: 

„Přepněte terče na závod“ 

0:00:00 „ZÁVOD – START“ a/ RS a US musí průběžně potichu přecházet po střelišti 

a dohlížet na střelce. 

b/ Pokud střelci upadne nestřelený papírový terč, 

rozhodčí mu vydá náhradní se stejným číslem a dozadu 

napíše důvod náhrady. 

c/ Rány před povelem „START“ penalizovány dle 

Čl.6.11.1.1 

 

EST- 1:35:00 

papírové terče: 

1:50:00 

 

10 minut 

EST- 1:40:00 

papírové terče: 

1:55:00 

 

5 minut 

EST- 1:45:00 

papírové terče: 

2:00:00 

 

„STOP“ 
a/ Rány po povelu „STOP“ jsou nuly (Čl.6.11.1.3) 

b/ Střelec: Při střelbě na EST podepíše záznam z tiskárny 

(6.10.4) 
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2.4.1 Bezpečnost 
Pro zajištění bezpečnosti při odložení pušky před opuštěním střeleckého stanoviště, nebo 
po ukončení střelby musí být všechny pušky vybité, se závěry nebo nabíjecími porty 
otevřenými a založenými bezpečnostními praporky. Před koncem času na střelbu 
(koncem směny) nesmí být pušky odnášeny ze stanoviště, s výjimkou na povolení 
rozhodčího. Předtím, než opustí střelecké stanoviště, musí střelec zajistit a rozhodčí 
ověřit, že závěr je otevřený, není náboj v komoře a je založen bezpečnostní praporek. 
Jestliže střelec uloží pušku do pouzdra, aniž by ji předtím měl rozhodčím zkontrolovanou, 
může být diskvalifikován. (6.2.2.4, 6.2.2.5) 
 
2.4.2 Přerušení 
Pokud dojde k přerušení na více než tři (3) minuty z jiného důvodu, než kvůli vlastní chybě 
střelce a toto přerušení nebylo způsobeno závadou jeho zbraně, nebo střeliva, může žádat 
čas navíc v délce rovnající se délce ztraceného času, nebo čas zbývající do konce závodu 
v okamžiku přerušení, plus minutu navíc, došlo-li k přerušení během několika posledních 
minut závodu. (Čl.6.11.5.1) 
Jestliže dojde k přerušení na více než pět (5) souvislých minut z jiného důvodu, než kvůli 
vlastní chybě střelce a toto přerušení nebylo způsobeno závadou jeho zbraně, nebo 
střeliva, nebo je-li přemístěn na jiné stanoviště, může vystřelit neomezený počet 
nástřelných ran na jeden (1) nástřelný terč na začátku jeho zbývajícího času na střelbu 
s přiznaným časem navíc, (6.11.5.2) 
 
2.4.3 Při použití elektronických terčů viz. Čl.6.10 
 
2.4.4 Závady 

Jestliže dojde k závadě zbraně nebo střeliva, může ji střelec opravit a pokračovat ve 
střelbě. Dojde- li u pušky k poruše, kterou nelze snadno opravit, může střelec 
porouchanou pušku nahradit jinou, převzatou přejímací komisí, pokud RS výměnu schválí.  
Na opravu nebo výměnu zbraně v eliminacích a kvalifikacích puškových disciplin na 10 m 
a 50 m nebude poskytnut žádný čas navíc. RS však může střelci po opravě porouchané 
zbraně povolit dodatečné nástřelné rány, pokud závada byla NEZAVINĚNÁ.  
 
3. Vystoupení RS před začátkem času na přípravu a nástřel (Např. pro Vz Pu 60) 
 
a/  Uvítání 
„Vážení sportovní přátelé, vítejte v Plzni na MČR 2015. Jsem rád že zde mohu 
přivítat nejen naše zkušené reprezentanty, ale též celou řadu nových tváří, mladých 
nadějných střelců. Všem Vám přeji příjemný pobyt v Plzni a dosažení co nejlepších 
výsledků v dnešním závodě“ 
 
b/ Informace pro střelce 
„Střílíme disciplinu vzduchová puška muži. Vaše soutěžní terče jsou číslovány od 1 
do 60 a musí být stříleny v tomto pořadí, jedna rána do terče. Během času na 
přípravu a nástřel můžete vystřelit neomezený počet nástřelných ran předtím, než 
vystřelíte první soutěžní ránu.  
Celkový čas je 1 hodina a 15 minut. Střílet nasucho dovoleno. Zbývající čas bude 
hlášen 10 minut a 5 minut před koncem závodu“.  
 
Nebo u elektronických terčů: 
„Vaše terče jsou nastaveny na nástřel. Během času na přípravu a nástřel můžete 
vystřelit neomezený počet nástřelných ran předtím, než vystřelíte první soutěžní 
ránu. Střílí se 60 soutěžních ran. Když dostanete pokyn na konci času na přípravu a 
nástřel, musíte přepnout svůj terč na závod tím, že jednou stisknete tlačítko MATCH. 
Zkontrolujte si prosím obraz na svém monitoru. 
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Celkový čas je 1 hodina a 15 minut. Střílet nasucho dovoleno. Zbývající čas bude 
hlášen 10 minut a 5 minut před koncem závodu“.  
 

Pozn. : Takto uvádí informaci dávanou RS „Manuál ISSF“ V tomto rozsahu je spíš zbytečné, naopak ale, je 

vždy vhodné, aby RS v tomto čase po přivítání upozornil na detaily důležité pro konkrétní daný  

závod. 

 

4. Střelba na terčové pásy („placky“) 

 

4.1 Bezpečnost 
Pro zajištění bezpečnosti při odložení pušky před opuštěním střeleckého stanoviště, nebo 
po ukončení střelby musí být všechny pušky vybité, se závěry otevřenými a založenými 
bezpečnostními praporky. Před koncem času na střelbu (koncem směny) nesmí být 
pušky odnášeny ze stanoviště, s výjimkou na povolení rozhodčího. Předtím, než opustí 
střelecké stanoviště, musí střelec zajistit a rozhodčí ověřit, že závěr je otevřený, není 
náboj v komoře a je založen bezpečnostní praporek. Jestliže střelec uloží pušku do 
pouzdra, aniž by ji předtím měl rozhodčím zkontrolovanou, může být diskvalifikován. 
(6.2.2.4, 6.2.2.5) 
 
4.2 Přerušení 
Pokud dojde k přerušení na více než tři (3) minuty z jiného důvodu, než kvůli vlastní chybě 
střelce a toto přerušení nebylo způsobeno závadou jeho zbraně, nebo střeliva, může žádat 
čas navíc v délce rovnající se délce ztraceného času, nebo čas zbývající do konce závodu 
v okamžiku přerušení, plus minutu navíc, došlo-li k přerušení během několika posledních 
minut závodu. (Čl.6.11.5.1) 
Jestliže dojde k přerušení na více než pět (5) souvislých minut z jiného důvodu, než kvůli 
vlastní chybě střelce a toto přerušení nebylo způsobeno závadou jeho zbraně, nebo 
střeliva, nebo je-li přemístěn na jiné stanoviště, může vystřelit neomezený počet 
nástřelných ran na jeden (1) nástřelný terč na začátku jeho zbývajícího času na střelbu s 
přiznaným časem navíc, (6.11.5.2) 
 
4.3 Závady 

Jestliže dojde k závadě zbraně nebo střeliva, může ji střelec opravit a pokračovat ve 
střelbě. Dojde- li u pušky k poruše, kterou nelze snadno opravit, může střelec 
porouchanou pušku nahradit jinou, převzatou přejímací komisí, pokud RS výměnu schválí.  
Na opravu nebo výměnu zbraně v eliminacích a kvalifikacích puškových disciplin na 10 m 
a 50 m nebude poskytnut žádný čas navíc. RS však může střelci po opravě porouchané 
zbraně povolit dodatečné nástřelné rány, pokud závada byla NEZAVINĚNÁ.  
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časy dle Tabulky disciplin 7.30.9 

Národní pravidla 7.30.7.2 

Čas  
(hod:min:sec) 

POVEL 
(hlášení, informace) 

AKTIVITA 

Před povelem 

k nástupu 

 RS se přesvědčí, že střelnice je bezpečná 

0:30:30 
před zač. závodu 

nebo i dříve před 

začátkem času na 

přípravu a nástřel 

„STŘELCI NA 

STANOVIŠTĚ“ 

RS a ÚR:  zkontrolují střelce (start. čísla, zda vybavení 

v souladu s Čl. 7.5, 6.7) 

Střelci: smějí manipulovat se zbraněmi, sušit 

RS: a/ Přivítá střelce na daný závod 

       b/ Dá informace o průběhu střelby (počet ran do 

terče, rozdělení časů na jednotlivé pásy, o tom, že na 

každém pásu je jeden nástřelný terč a v rámci času na 

daný pás do něj před přechodem na soutěžní terče 

mohou střelci vystřelit neomezený počet nástřelných 

ran)  

0:15:30 
před zač. závodu 

„ČAS NA PŘÍPRAVU A 

NÁSTŘEL-START“ 

Střelci: mohou vystřelit neomezený počet 

nástřelných ran do nástřelného terče na prvním 

pásu 

0:00:30 
(po 15:00 min času 

na přípravu a 

nástřel) 

„KONEC PŘÍPRAVY A 

NÁSTŘELU-STOP“ 

30sec pauza  

0:00:00 „ZÁVOD – START“ a/ RS a US musí průběžně potichu přecházet po střelišti 

a dohlížet na střelce. 

b/ Rány před povelem „START“ penalizovány dle 

Čl.6.11.1.1 

10 minut  před 

koncem času na pás 
10 minut 

  5 minut  před 

koncem času na 

pás 
5 minut 

Na konci času 

na pás 
„STOP VYBÍT“ 

a/ Rány po povelu „STOP“ jsou nuly (Čl.6.11.1.3) 

b/ Střelci vybijí a otevřou zbraně, založí bezpečnostní 

praporky a odloží zbraně. 

c/ RS (spolu s ÚR) zkontroluje, že jsou zbraně bezpečné 

a vydá pokyn obsluze k výměně terčů 

Po výměně terčů  RS se přesvědčí, že střelnice je bezpečná 

Asi 0:00:15 

před začátkem 

střelby na další pás 

„NA DALŠÍ 

PÁS..NABÍJET“ 

Střelci – až po tomto povelu mohou vyjmout 

bezpečnostní praporky a manipulovat se zbraněmi  

0:00:00 „START“ 

Střelci mohou vystřelit neomezený počet nástřelných 

ran do nástřelného terče a pokračují do závodu. I když 

nekontrolovatelné a záleží na poctivosti střelců, poté, co 

přejdou na soutěžní terč, nesmí se již vrátit na nástřel. 

10 minut  před 

koncem času na 

pás 
10 minut 

 

  5 minut  před 

koncem času na 

pás 
5 minut 

 

Na konci času 

na pás 
„STOP VYBÍT“ 

a/ Rány po povelu „STOP“ jsou nuly (Čl.6.11.1.3) 

b/ Střelci vybijí a otevřou zbraně, založí bezpečnostní 

praporky a odloží zbraně. 

c/ RS (spolu s ÚR) zkontroluje, že jsou zbraně bezpečné 

a vydá pokyn obsluze k výměně terčů 

 

STEJNÝ POSTUP SE OPAKUJE AŽ DO ODSTŘÍLENÍ POSLEDNÍHO PÁSU 
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