
                    Veľkokalibrová pištoľ služobná, pravidlá    2016                 
8.30.3    Veľkokalibrová pištoľ – plášťové strelivo ŠTANDARD
8.30.3.1    Pre veľkokalibrovú pištoľ – plášťové strelivo Štandard platia            

   pravidlá ISSF pre veľkokalibrovú pištoľ s týmito úpravami :               
8.30.3.1.1   v každej polovici pretekov ( mierená, otočná ) sú povolené 

   dve poruchy,
8.30.3.1.2   kaliber zbrane 7,62 mm až 9,65 mm (.30 až .38),
8.30.3.1.3   strelivo kalibru 7,62 mm až 9,65 mm (.30 až .38), povrchová úprava         

   a tvar streliva nie je obmedzená až na zakázané strelivo zákonom,
8.30.3.1.4   sú povolené drobné úpravy ( vyladenie spúšte, drobná úprava 

   mieridiel, použitie drevených alebo gumených črienok továrensky
   vyrobených pre daný typ zbrane a pod. ),

8.30.3.1.5   mikrometrické mieridlá sú povolené, optické mieridlá sú zakázané,
8.30.3.1.6   je zakázané používať úsťové brzdy,
8.30.3.1.7   nesmú sa používať športové pištole, revolvery a „škorpión“ vz. 60,
                   61 a 91. Štandardná zbraň sa musí zmestiť aj so zásobníkom do 
                   škatule s rozmermi 225 x 150 x 45 mm s toleranciou ( +1, -0 mm ),
8.30.3.2.1   Terče - pištoľový 50/20 podľa článku 6.3.2.5,
                             - pre rýchlopaľbu podľa článku 6.3.2.4,
8.30.3.2.2   Hodnotenie zásahov kalibrom 9,65 mm (.38) s toleranciou   
                   + 0,05 – 0,00 mm. Pri použití zásuvného kalibru musí mať zásuvný          
.                 trň rozmer príslušného kalibru použitej zbrane.
8.30.4   Veľkokalibrová pištoľ – plášťové strelivo OPEN
8.30.4.1   Pre veľkokalibrovú pištoľ – plášťové strelivo OPEN platia pravidlá

  ISSF pre veľkokalibrovú pištoľ s týmito úpravami : 
8.30.4.1.1  v každej polovici pretekov ( mierená, otočná ) sú povolené dve

  poruchy, 
8.30.4.1.2  kaliber zbrane od 7,62 mm (.30) vyššie neobmedzene, 
8.30.4.1.3  môže sa používať aj revolver a „škorpión“ vz 60, 61 a 91,
8.30.4.1.4  je povolené používať aj športové zbrane ako napr. ZKR, TOZ atď., 

  ale bez ortopedických – športových črienok,
8.30.4.1.5  rozmery zbrane a váha zbrane sú bez obmedzenia,
8.30.4.1.6  mikrometrické mieridlá sú povolené, optické mieridlá sú zakázané,
8.30.4.1.7  zdrsnenie rámu a črienok je povolené, je možné používať črienky           . 

drevené a gumené pre daný typ zbrane, ale bez športových úprav,
8.30.4.1.8  úsťové brzdy sú zakázané,
8.30.4.1.9  strelivo kalibru 7,62 mm (.30) a vyššie bez obmedzenia, povrchová
                  úprava a tvar streliva neobmedzené až na zakázané strelivo zákonom.
8.30.4.2.1 Terče - pištoľový 50/20 podľa článku 6.3.2.5,
8.30.4.2.2           - pre rýchlopaľbu podľa článku 6.3.2.4.
8.30.4.2.3 Hodnotenie zásahov do kalibru 9,65 mm (.38) kalibrom 9,65 mm (.38), 

pre väčšie kalibre podľa konkrétnej zbrane kalibrom 10,00 mm (.41), 
alebo 11,43 mm (.45) s toleranciami + 0,05 – 0,00 mm.   


