ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ

Příručka pro rozhodčí na střelišti
pistolové disciplíny

Tato příručka je určena jednak pro školení a semináře rozhodčích jednak pro rozhodčí na střelišti jako
pomůcka pro vlastní vedení závodu. V žádném případě nenahrazuje pravidla.

Příručka pro rozhodčí na střelišti
pistolové disciplíny 50 m, 10 m a 25 m
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Příprava a řízení soutěže

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 hlavního rozhodčího, komisi pro
přejímku vybavení a jejího předsedu, hodnotící komisi a jejího předsedu 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. Pokud se střílí na papírové terče, tak ty se hodnotí u 50m a 10m disciplín v hodnotící
komisi a u 25m disciplín přímo na terčové čáře, což je značně náročnější na počet rozhodčích i
obsluhujícího personálu. Elektronické terče zjednodušují hodnocení, ale naopak vyžadují
speciální technický personál.

1.2

Hlavní rozhodčí
Při všech závodech v České republice se ustavuje hlavní rozhodčí. Hlavní rozhodčí dohlíží na
dodržování pravidel, pomáhá a radí v problémových situacích a řeší případné protesty – viz
6.30.4.1.

1.3

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
Rozhodčí na střelišti
Úsekový rozhodčí
Předseda hodnotící komise
Zapisovatel
Rozhodčí u terčů
Druhý zapisovatel
Cílný
Technik elektronických terčů
Kontrolor u elektronických terčů
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Pistolové disciplíny na 50 m, 10 m, 25 m

Odpovídající článek pravidel
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.4
6.9.7, 6.9.9
6.9.10
6.9.11
6.10.1
6.10.2

2.1

Libovolná pistole

Libovolná pistole 60 ran, muži
Papírové terče – průběžná výměna terčů
Papírové terče – střelba na jednotlivé terče
elektronické terče
(předpokládaný čas výměny terčů 5 min)
Čas (min:sec)
Povel, činnost
Čas (min:sec)
Povel, činnost
Bezpečná střelnice, připravené terče, vystavené nástřelné terče. Rozhodčí a personál střelnice na svých
místech – v úkrytu. Informace pro diváky – pokud jsou potřebné (popis disciplíny, zákaz kouření a
fotografování s bleskem, ochrana sluchu, mobilní telefony vypnuté nebo vypnuté zvonění).
30:30
„NÁSTUP NA STŘELECKÁ
35:00
„NÁSTUP NA STŘELECKÁ
před začátkem STANOVIŠTĚ“
před začátkem STANOVIŠTĚ“
závodu nebo
závodu nebo
i dříve
i dříve
Rozhodčí provedou potřebné kontroly střelců a jejich vybavení. Střelci smí manipulovat se zbraněmi,
zamiřovat, střílet na sucho. Před začátkem času na přípravu a nástřel nutné informace pro závodníky (počet
ran do terče, označení terčů, místní zvláštnosti...)
15:30 před
„ČAS PRO PŘÍPRAVU A NÁSTŘEL –
20:00 před
ČAS PRO PŘÍPRAVU A NÁSTŘEL –
začátkem
START“
začátkem
START“
závodu
Konečná příprava závodníků,
závodu
Konečná příprava závodníků,
neomezený počet nástřelných ran.
neomezený počet nástřelných ran.
1:00 před
„ZBÝVÁ 30 SEKUND“
5:30 před
„ZBÝVÁ 30 SEKUND“
začátkem
začátkem
závodu
závodu
0:30 před
„KONEC PŘÍPRAVY A NÁSTŘELU –
5:00 před
„KONEC PŘÍPRAVY A NÁSTŘELU –
začátkem
STOP“
začátkem
STOP“ – kontrola bezpečnosti.
závodu
Vystavení soutěžních terčů
závodu
Povel nebo signál pro výměnu
terčů. Po výměně – kontrola
bezpečné střelnice
0:00
„ZÁVOD – START“
25:00
„10 MINUT“
30:00
„5 MINUT“
35:00
„STOP“ – kontrola bezpečnosti.
Povel nebo signál pro výměnu
terčů. Po výměně – kontrola
bezpečné střelnice.
0:00
„START“
25:00
„10 MINUT“
30:00
„5 MINUT“
35:00
„STOP“ – kontrola bezpečnosti.
Povel nebo signál pro výměnu
terčů. Po výměně – kontrola
bezpečné střelnice.
PT
ET
0:00
„START“
95:00 80:00 „10 MINUT“
25:00
„10 MINUT“
100:00 85:00 „5 MINUT“
30:00
„5 MINUT“
105:00 90:00 „STOP“ – kontrola bezpečnosti
35:00
„STOP“ – kontrola bezpečnosti.
Následné kontroly (boty...), kontrola zbraní, ET – podpis pásky z tiskárny

2.2

Vzduchová pistole

Vzduchová pistole 60 ran, muži [40 ran, ženy]
papírové terče – elektronické terče
Čas (min:sec)
Povel, činnost
Bezpečná střelnice, připravené terče, vystavené nástřelné terče. Rozhodčí a personál střelnice na svých
místech.
Informace pro diváky – pokud jsou potřebné (popis disciplíny, zákaz kouření a fotografování s bleskem,
mobilní telefony vypnuté nebo vypnuté zvonění).
30:30
„NÁSTUP NA STŘELECKÁ STANOVIŠTĚ“
před začátkem závodu nebo
i dříve
Rozhodčí provedou potřebné kontroly střelců a jejich vybavení.
Střelci smí manipulovat se zbraněmi, zamiřovat, střílet na sucho.
Před začátkem času na přípravu a nástřel nutné informace pro závodníky (počet ran do terče, označení
terčů, místní zvláštnosti...)
15:30 před začátkem závodu
„ČAS PRO PŘÍPRAVU A NÁSTŘEL – START“
Konečná příprava závodníků, neomezený počet nástřelných ran.
1:00 před začátkem závodu
„ZBÝVÁ 30 SEKUND“
0:30 před začátkem závodu
„KONEC PŘÍPRAVY A NÁSTŘELU – STOP“
Vystavení soutěžních terčů
0:00
„ZÁVOD – START“
PT
ET
80:00 [50:00]
65:00 [40:00] „10 MINUT“
85:00 [55:00]
70:00 [45:00] „5 MINUT“
90:00 [60:00]
75:00 [50:00] „STOP“ – kontrola bezpečnosti
Následné kontroly (odpor spouště, boty...), kontrola zbraní, ET – podpis pásky z tiskárny

2.3

Sportovní a velkorážní pistole

Sportovní a velkorážní pistole 30 + 30 ran
Střelba na pevné terče

Opakuje se šestkrát

Papírové terče – předpokládaný čas hodnocení
a zalepení (výměny) terčů 5 min
Čas (min:sec)
Povel, činnost
Čas (min:sec)
Povel, činnost
Bezpečná střelnice, připravené terče, vystavené nástřelné terče. Rozhodčí a personál střelnice na svých
místech – v úkrytu.
Informace pro diváky – pokud jsou potřebné (popis disciplíny, zákaz kouření a fotografování s bleskem,
ochrana sluchu, mobilní telefony vypnuté nebo vypnuté zvonění).
ca 17:00
„NÁSTUP NA STŘELECKÁ
ca 21:00
„NÁSTUP NA STŘELECKÁ
před začátkem STANOVIŠTĚ“
před začátkem STANOVIŠTĚ“
závodu
závodu
Rozhodčí provedou potřebné kontroly střelců a jejich vybavení.
Před začátkem času na přípravu nutné informace pro závodníky – místní zvláštnosti...
Střelci smí manipulovat se zbraněmi, zamiřovat, střílet na sucho až po povelu „MANIPULACE SE ZBRANĚMI
POVOLENA“, který může být vydán ještě před časem přípravy.
12:00 před
„ČAS PŘÍPRAVY ZAČÍNÁ TEĎ“
16:00 před
„ČAS PŘÍPRAVY ZAČÍNÁ TEĎ“
začátkem
Konečná příprava závodníků
začátkem
Konečná příprava závodníků
závodu
závodu
7:00 před
„KONEC PŘÍPRAVY – PRO
11:00 před
„KONEC PŘÍPRAVY – PRO
začátkem
NÁSTŘELNOU SÉRII – NABÍJET“
začátkem
NÁSTŘELNOU SÉRII – NABÍJET“
závodu
závodu
6:00 před
Zelená světla
10:00 před
„START“ nebo signál (otočení
začátkem
začátkem
terčů)
závodu
závodu
1:00 před
Červená světla, „VYBÍT“
5:00 před
„STOP – VYBÍT“
začátkem
začátkem
Kontrola bezpečné střelnice
závodu
závodu
Povel nebo signál pro hodnocení a
výměnu terčů.
1 minuta přestávka
0:00
„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII –
0:00
Kontrola bezpečné střelnice
NABÍJET“
„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII –
NABÍJET“
1:00
Zelená světla
1:00
„START“ nebo signál (otočení
terčů)
6:00
Červená světla, „VYBÍT“
6:00
„STOP – VYBÍT“
Kontrola bezpečné střelnice
Povel nebo signál pro hodnocení a
1 minuta přestávka
zalepení (výměnu) terčů.
Následné kontroly (odpor spouště, boty...), kontrola zbraní
ET – podpis pásky z tiskárny, PT – podpis výsledkových karet
Opakuje se šestkrát

Elektronické terče

Pokud se při střelbě na elektronické terče provádí po každé sérii kontrola a zalepování (výměna) zadních
terčů, kontrolních listů a zadních desek příp. přední plochy terčů, pak se přestávka 1 min nedodržuje a
průběh a časy víceméně odpovídají střelbě na papírové terče (zásahy se samozřejmě neukazují).

Sportovní a velkorážní pistole 30 + 30 ran
Střelba na otočné terče

Opakuje se šestkrát

Papírové terče – předpokládaný čas hodnocení
a zalepení (výměny) terčů 5 min
Čas (min:sec)
Povel, činnost
Čas (min:sec)
Povel, činnost
Bezpečná střelnice, připravené terče, vystavené nástřelné terče. Rozhodčí a personál střelnice na svých
místech – v úkrytu.
Informace pro diváky – pokud jsou potřebné (popis disciplíny, zákaz kouření a fotografování s bleskem,
ochrana sluchu, mobilní telefony vypnuté nebo vypnuté zvonění).
ca 11:00
„NÁSTUP NA STŘELECKÁ
ca 15:00
„NÁSTUP NA STŘELECKÁ
před začátkem STANOVIŠTĚ“
před začátkem STANOVIŠTĚ“
závodu
závodu
Rozhodčí provedou potřebné kontroly střelců a jejich vybavení.
Před začátkem času na přípravu nutné informace pro závodníky – místní zvláštnosti...
Střelci smí manipulovat se zbraněmi, zamiřovat, střílet na sucho až po povelu „MANIPULACE SE ZBRANĚMI
POVOLENA“, který může být vydán ještě před časem přípravy.
6:00 před
„ČAS PŘÍPRAVY ZAČÍNÁ TEĎ“
10:00 před
„ČAS PŘÍPRAVY ZAČÍNÁ TEĎ“
začátkem
Konečná příprava závodníků
začátkem
Konečná příprava závodníků
závodu
závodu
3:00 před
„KONEC PŘÍPRAVY – PRO
7:00 před
„KONEC PŘÍPRAVY – PRO
začátkem
NÁSTŘELNOU SÉRII – NABÍJET“
začátkem
NÁSTŘELNOU SÉRII – NABÍJET“
závodu
závodu
2:00 před
„POZOR“
6:00 před
„POZOR“
začátkem
následují červená světla na 7 sec a
začátkem
následuje zavření terčů na 7 sec a
závodu
5× cyklus zelená/červená 3/7 sec
závodu
5× cyklus otevření/zavření 3/7 sec
1:00 před
„VYBÍT“
5:00 před
„VYBÍT“
začátkem
začátkem
Kontrola bezpečné střelnice
závodu
závodu
Povel nebo signál pro hodnocení a
výměnu terčů.
1 minuta přestávka
0:00
„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII –
0:00
Kontrola bezpečné střelnice
NABÍJET“
„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII –
NABÍJET“
1:00
„POZOR“
1:00
„POZOR“
následují červená světla na 7 sec a
následuje zavření terčů na 7 sec a
5× cyklus zelená/červená 3/7 sec
5× cyklus otevření/zavření 3/7 sec
2:00
„VYBÍT“
2:00
„VYBÍT“
Kontrola bezpečné střelnice
Povel nebo signál pro hodnocení a
1 minuta přestávka
zalepení (výměnu) terčů.
Následné kontroly (odpor spouště, boty...), kontrola zbraní
ET – podpis pásky z tiskárny, PT – podpis výsledkových karet
Opakuje se šestkrát

Elektronické terče

Pokud se při střelbě na elektronické terče provádí po každé sérii kontrola a zalepování (výměna) zadních
terčů, kontrolních listů a zadních desek příp. přední plochy terčů, pak se přestávka 1 min nedodržuje a
průběh a časy víceméně odpovídají střelbě na papírové terče (zásahy se samozřejmě neukazují).

2.4

Standardní pistole

Standardní pistole 20 + 20 + 20 ran
Elektronické terče

Papírové terče – předpokládaný čas hodnocení
a zalepení (výměny) terčů 5 min
Čas (min:sec)
Povel, činnost
Čas (min:sec)
Povel, činnost
Bezpečná střelnice, připravené terče, vystavené nástřelné terče. Rozhodčí a personál střelnice na svých
místech – v úkrytu.
Informace pro diváky – pokud jsou potřebné (popis disciplíny, zákaz kouření a fotografování s bleskem,
ochrana sluchu, mobilní telefony vypnuté nebo vypnuté zvonění).
ca 15:00
„NÁSTUP NA STŘELECKÁ
ca 19:00
„NÁSTUP NA STŘELECKÁ
před začátkem STANOVIŠTĚ“
před začátkem STANOVIŠTĚ“
závodu
závodu
Rozhodčí provedou potřebné kontroly střelců a jejich vybavení.
Před začátkem času na přípravu nutné informace pro závodníky – místní zvláštnosti...
Střelci smí manipulovat se zbraněmi, zamiřovat, střílet na sucho až po povelu „MANIPULACE SE ZBRANĚMI
POVOLENA“, který může být vydán ještě před časem přípravy.
9:40 před
„ČAS PŘÍPRAVY ZAČÍNÁ TEĎ“
13:40 před
„ČAS PŘÍPRAVY ZAČÍNÁ TEĎ“
začátkem
Konečná příprava závodníků
začátkem
Konečná příprava závodníků
závodu
závodu
4:40 před
„KONEC PŘÍPRAVY – PRO
8:40 před
„KONEC PŘÍPRAVY – PRO
začátkem
NÁSTŘELNOU SÉRII – NABÍJET“
začátkem
NÁSTŘELNOU SÉRII – NABÍJET“
závodu
závodu
3:40 před
„POZOR“
7:40 před
„POZOR“
začátkem
následují červená světla na 7 sec a
začátkem
následuje zavření terčů na 7 sec a
závodu
zelená na 150 sec
závodu
otevření na 150 sec
1:00 před
„VYBÍT“
5:00 před
„VYBÍT“
začátkem
začátkem
Kontrola bezpečné střelnice
závodu
závodu
Povel nebo signál pro hodnocení a
výměnu terčů.
1 minuta přestávka

„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 150
SEKUND – NABÍJET“

1:00

„POZOR“
následují červená světla na 7 sec a
zelená na 150 sec
„VYBÍT“

3:40

0:00
Opakuje se čtyřikrát

Opakuje se čtyřikrát

0:00

1:00

3:40

0:00

„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 20
SEKUND – NABÍJET“

1:00

„POZOR“
následují červená světla na 7 sec a
zelená na 20 sec
„VYBÍT“

1:30

0:00
Opakuje se čtyřikrát

Opakuje se čtyřikrát

1 minuta přestávka

1:00

1:30

0:00

„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 10
SEKUND – NABÍJET“

1:00

„POZOR“
následují červená světla na 7 sec a
zelená na 10 sec
„VYBÍT“

1:20

0:00
Opakuje se čtyřikrát

Opakuje se čtyřikrát

1 minuta přestávka

1 minuta přestávka

1:00

1:20

Kontrola bezpečné střelnice
„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 150
SEKUND – NABÍJET“
„POZOR“
následuje zavření terčů na 7 sec a
otevření na 150 sec
„VYBÍT“
Kontrola bezpečné střelnice
Povel nebo signál pro hodnocení a
zalepení (výměnu) terčů.
Kontrola bezpečné střelnice
„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 20
SEKUND – NABÍJET“
„POZOR“
následuje zavření terčů na 7 sec a
otevření na 20 sec
„VYBÍT“
Kontrola bezpečné střelnice
Povel nebo signál pro hodnocení a
zalepení (výměnu) terčů.
Kontrola bezpečné střelnice
„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 10
SEKUND – NABÍJET“
„POZOR“
následuje zavření terčů na 7 sec a
otevření na 10 sec
„VYBÍT“
Kontrola bezpečné střelnice
Povel nebo signál pro hodnocení a
zalepení (výměnu) terčů.

Následné kontroly (odpor spouště, boty...), kontrola zbraní
ET – podpis pásky z tiskárny, PT – podpis výsledkových karet
Pokud se při střelbě na elektronické terče provádí po každé sérii kontrola a zalepování (výměna) zadních
terčů, kontrolních listů a zadních desek příp. přední plochy terčů, pak se přestávka 1 min nedodržuje a
průběh a časy víceméně odpovídají střelbě na papírové terče (zásahy se samozřejmě neukazují).

2.5

Rychlopalná pistole

Rychlopalná pistole 2× 30 ran
1. polovina závodu – 30 ran
Elektronické terče

Papírové terče – předpokládaný čas hodnocení
a zalepení (výměny) terčů 5 min
Čas (min:sec)
Povel, činnost
Čas (min:sec)
Povel, činnost
Bezpečná střelnice, připravené terče, vystavené nástřelné terče. Rozhodčí a personál střelnice na svých
místech – v úkrytu.
Informace pro diváky – pokud jsou potřebné (popis disciplíny, zákaz kouření a fotografování s bleskem,
ochrana sluchu, mobilní telefony vypnuté nebo vypnuté zvonění).
ca 10:00
„NÁSTUP NA STŘELECKÁ
ca 14:00
„NÁSTUP NA STŘELECKÁ
před začátkem STANOVIŠTĚ“
před začátkem STANOVIŠTĚ“
závodu
závodu
Rozhodčí provedou potřebné kontroly střelců a jejich vybavení.
Před začátkem času na přípravu nutné informace pro závodníky – místní zvláštnosti...
Střelci smí manipulovat se zbraněmi, zamiřovat, střílet na sucho až po povelu „MANIPULACE SE ZBRANĚMI
POVOLENA“, který může být vydán ještě před časem přípravy.
5:15 před
„ČAS PŘÍPRAVY ZAČÍNÁ TEĎ“
9: 15 před
„ČAS PŘÍPRAVY ZAČÍNÁ TEĎ“
začátkem
Konečná příprava závodníků,
začátkem
Konečná příprava závodníků,
závodu
odebrání vzorků střeliva pro
závodu
odebrání vzorků střeliva pro
následné testování
následné testování
2: 15 před
„KONEC PŘÍPRAVY – PRO
6: 15 před
„KONEC PŘÍPRAVY – PRO
začátkem
NÁSTŘELNOU SÉRII – NABÍJET“
začátkem
NÁSTŘELNOU SÉRII – NABÍJET“
závodu
závodu
1: 15 před
„POZOR“
5: 15 před
„POZOR“
začátkem
následují červená světla na 7 sec a
začátkem
následuje zavření terčů na 7 sec a
závodu
zelená na 8 sec
závodu
otevření na 8 sec
1:00 před
„VYBÍT“
5:00 před
„VYBÍT“
začátkem
začátkem
Kontrola bezpečné střelnice
závodu
závodu
Povel nebo signál pro hodnocení a
zalepení terčů.
1 minuta přestávka

„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 8
SEKUND – NABÍJET“

1:00

„POZOR“
následují červená světla na 7 sec a
zelená na 8 sec
„VYBÍT“

ca 1:15

0:00
Opakuje se dvakrát

Opakuje se dvakrát

0:00

1:00

ca 1:15

0:00

„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 6
SEKUND – NABÍJET“

1:00

„POZOR“
následují červená světla na 7 sec a
zelená na 6 sec
„VYBÍT“

ca 1:15

0:00
Opakuje se dvakrát

Opakuje se dvakrát

1 minuta přestávka

1:00

ca 1:15

0:00

„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 4
SEKUNDY – NABÍJET“

1:00

„POZOR“
následují červená světla na 7 sec a
zelená na 4 sec
„VYBÍT“

ca 1:15

0:00
Opakuje se dvakrát

Opakuje se dvakrát

1 minuta přestávka

1:00

ca 1:15

1 minuta přestávka

Kontrola bezpečné střelnice
„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 8
SEKUND – NABÍJET“
„POZOR“
následuje zavření terčů na 7 sec a
otevření na 8 sec
„VYBÍT“
Kontrola bezpečné střelnice
Povel nebo signál pro hodnocení a
zalepení terčů.
Kontrola bezpečné střelnice
„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 6
SEKUND – NABÍJET“
„POZOR“
následuje zavření terčů na 7 sec a
otevření na 6 sec
„VYBÍT“
Kontrola bezpečné střelnice
Povel nebo signál pro hodnocení a
zalepení terčů.
Kontrola bezpečné střelnice
„PRO PRVNÍ (DALŠÍ) SÉRII ZA 4
SEKUNDY – NABÍJET“
„POZOR“
následuje zavření terčů na 7 sec a
otevření na 4 sec
„VYBÍT“
Kontrola bezpečné střelnice
Povel nebo signál pro hodnocení a
zalepení terčů.

Následné kontroly (odpor spouště, test střeliva, boty...), kontrola zbraní
ET – podpis pásky z tiskárny, PT – podpis výsledkových karet

2. polovina závodu má stejný průběh
Pokud se při střelbě na elektronické terče provádí po každé sérii kontrola a zalepování (výměna) zadních
terčů, kontrolních listů a zadních desek příp. přední plochy terčů, pak se přestávka 1 min nedodržuje a
průběh a časy víceméně odpovídají střelbě na papírové terče (zásahy se samozřejmě neukazují).

3

3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

4
4.1

4.2

4.3

4.5

Závady v 25m disciplínách – viz čl. 8.9
V závodech na 25 m je povolena v každé 30ranné části závodu jen jedna závada (u StP jedna ve
150s sériích a jedna v kombinovaných 20s a 10s sériích) bez ohledu na to, zda je zaviněná nebo
nezaviněná. Každá další závada se považuje za zaviněnou. Závada v nástřelné sérii se do tohoto
počtu nezahrnuje.
Postup při řešení závad – viz čl. 8.9.4.1, 8.9.4.2 a 8.9.4.3
Postup není detailní návod, který by řešil všechny možnosti, je to pouze nejvhodnější
posloupnost úkonů, která zajistí bezpečnost, přehlednost a rychlost rozhodování o příčině a
druhu závady.
Po celou dobu musí pistole mířit do bezpečného směru
 závodník manipuloval se zbraní  ZAVINĚNÁ, „VYBÍT“
 vnější prohlídka – pistoli drží závodník – je otevřený závěr? – je vidět zaklíněný náboj nebo
nábojnici?  NEZAVINĚNÁ, „VYBÍT“ – vypadl zásobník?  ZAVINĚNÁ, „VYBÍT“
 je vidět kohout (u revolverů a některých pistolí)? – je ve spuštěné poloze?  pokračovat –
není vidět nebo není ve spuštěné poloze  převzít od střelce pistoli a stisknout spoušť –
vystřelí  ZAVINĚNÁ, „VYBÍT“ – nevystřelí  pokračovat
 dál může pokračovat rozhodčí sám nebo pokud nezná mechanismus pistole, říká střelci co
má dělat
 vyjmout zásobník – byl správně zasunutý? – a odložit
 otevřít závěr – byl v komoře náboj nebo nábojnice? – došlo k vyhození? – zůstal náboj nebo
nábojnice v nábojové komoře? – je na vyhozeném náboji otisk úderníku?
 vybít zásobník
 při vybíjení vždy spočítat náboje, zkontrolovat správný počet
Postup po určení druhu závady, hodnocení výsledků
Zaviněná závada
Závodník nemůže ani opakovat ani dostřelovat sérii, hodnotí se pouze skutečně vystřelené rány,
které zasáhly terč. Další závadu už střelec nemůže nárokovat (čl. 8.9.4.4), pokud ji nárokuje 
DRUHÁ ZÁVADA, „VYBÍT“, hodnotí se pouze skutečně vystřelené rány, které zasáhly terč.
Nezaviněná závada
 Nástřelná série  závodník střílí bezprostředně novou nástřelnou sérii, v níž smí vystřelit
zbylé nevystřelené náboje
 Sportovní a velkorážní pistole  závodník sérii dostřeluje v bezprostředně následující sérii
s ostatními závodníky, série se hodnotí normálně (čl. 8.9.4.6)
 Standardní a rychlopalná pistole  závodník sérii opakuje v bezprostředně následující sérii
s ostatními závodníky, hodnotí se pět nejhorších ran (čl. 8.9.4.5)
Nepravidelnosti při střelbě – porušení pravidel
Porušení pravidla pro pohotovostní postoj – „vysoká ruka“. Závodník sérii opakuje, hodnotí se
pět nejhorších ran, při druhém porušení se navíc odečtou dva body a při třetím bude
diskvalifikován (čl. 8.7.3 a 8.7.4).
Rána před povelem „NABÍJET“ nebo po povelu „STOP“ či „VYBÍT“ – nula nebo podle okolností
až diskvalifikace (čl. 6.2.3.4, 6.11.1.1, 8.8.2.3). Nelze-li zjistit, která rána to je, anuluje se nejlepší
rána na terči.
Rána po povelu „NABÍJET“, ale před začátkem závodní série  pokud závodník nepokračuje,
může sérii opakovat a odečtou se mu dva body z opakované série, pokud v sérii pokračuje – nula
(čl. 8.8.2.3).
Dvě rány při jednom otevření terčů (SP a VP) – anulování nejlepší rány a srážka dvou bodů (plus
srážka za nabití více nábojů – čl. 8.8.2.1).

4.6
4.7

4.8

Nabití více než pěti nábojů nebo více než jednoho zásobníku – srážka dvou bodů za každý
náboj navíc (čl. 8.7.6.2).
Nadpočetné rány
 v nástřelné sérii – srážka dvou bodů z první závodní série za každou ránu navíc (plus srážka
za nabití více nábojů – čl. 8.8.2.2).
 v závodní sérii – anulování nejlepší rány a srážka dvou bodů za každou ránu navíc (plus
srážka za nabití více nábojů – čl. 8.8.2.1).
Přerušení závodu – přerušená série se dostřeluje nebo opakuje a případně se poskytne
nástřelná série navíc (čl. 8.8.1).

