ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ
Spišskej streleckej ligy 2019

PRAVIDLÁ

Pištoľ na 25 metrov
Ľubovoľná malokalibrovka na 50 metrov
Situačná streľba 9 výstrelov na 10 metrov
Otočné terče 3 x 5 výstrelov v čase 3/7 sec podľa ISSF pravidiel
Verejnej streleckej súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania starší ako 15 rokov, ktorí pri
prezentácií predložia občiansky preukaz a zaplatia štartovné podľa vydaných Propozícií.
Majitelia zbrojných preukazov a strelných zbraní môžu strieľať s vlastnou zbraňou. Občanom
bez zbrojných preukazov a zbraní budú, za poplatok, poskytnuté zbrane podľa výberu
a príslušné strelivo. Na takéhoto súťažiaceho bude počas streľby dozerať inštruktor. Občania
mladší ako 15 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a
pod dozorom dospelej osoby.
DISCIPLÍNY:
Pištoľ na 25 metrov, 30 výstrelov na terč č. 4
Terč :
Terč č. 4 „Nekryte ležiaca zelená figúra s kruhmi“
Zbrane : krátke, od kalibru 5,6 mm vyššie (okrem špeciálnych športových s ergonomickou
pažbou), teda sériovo vyrábané automatické pištole a revolvery.
Podmienky a čas: streľba po stojačky, bez opory, pravou, ľavou a nakoniec obojruč ,
príprava v čase 3 minúty (súťažiaci zaujme postavenie na stanovišti, pripraví si zbraň,
ďalekohľad a ostatné pomôcky. Stropné svetlo musí mať zasvietené !). Na povel čiarového
rozhodcu „KONIEC PRÍPRAVY“ túto ukončí. Na nasledujúci povel „ 10 nábojov
NABÍJAŤ“ napáskuje do zásobníka 10 nábojov, zásobník vloží do zbrane a náboj zasunie
do nábojovej komory. Pri povele: „10 rán pravou rukou v čase 5 minút ŠTART“ vystrelí
postupne 10 rán. Po uplynutí času rozhodca zavelí „STOP, zbrane vybiť“. Súťažiaci po
tomto povele už nesmie vystreliť. Zbraň vybije, predpísaným spôsobom odloží na stolík
pred sebou. Zásahy si môže kontrolovať ďalekohľadom. Ďalších 10 súťažných výstrelov
ľavou rukou prebehne rovnakým spôsobom.
Nasleduje posledných 10 súťažných rán, no tentoraz rozdelených do dvoch častí po
5 nábojov, obojručne. U pištolí smie byť použitý len jeden zásobník! Pri povele „prvých 5
nábojov nabíjať“ sa terče zatvoria, strelec nabije zbraň s rukami v uhle 45 stupňov čaká
na otvorenie terčov. Po 30 sekundách po povele nabíjať sa terče automaticky (bez
povelu!) otvoria do čelnej polohy na pol minúty (30 sekúnd). Strelec obojručne vystrelí 5
rán, zbraň vybije a čaká na ďalší povel. Tento spôsob pri obojručnej dicipíne sa zopakuje
ešte raz. Po uplynutí duhej časti sa terče zatvoria, zaznie povel „Stop, zbrane vybiť,
kontrola zbraní – odložiť“ (terče sa po týchto poveloch otvoria a pritiahnu k hodoteniu)
Až potom môže strelec opustiť svoje stanovište!!!
Na terč bolo celkom vystrelených 30 výstrelov, teda maximálny počet bodov je 300.

Situačná streľba 9 rán na 10 metrov
Terč :
Zbrane :

terč „Páchateľ s rukojemníkom“
pištole od kalibru 7,62 mm vyššie ( služobné, ako u disciplíny VPi – Štandard), teda
sériovo vyrábané automatické pištole.

Čas a spôsob streľby : kondícia 2, t.j zásobník v zbrani, zákaz použiť „rýchle púzdro “
- príprava v čase 3 minúty (súťažiaci zaujme postavenie na stanovišti, pripraví si zbraň a ostatnú
výstroj). Stropné svetlo musí mať zasvietené !). Na povel čiarového rozhodcu „KONIEC
PRÍPRAVY“ túto ukončí a pri povele „9 NÁBOJOV NAPÁSKOVAŤ“ náboje napáskuje,
zasunie zásobník do zbrane a túto položí na pult pred sebou. NEOBŤAHUJE ZÁVER !!!
Pri povele : „POZOR“ sa terče otočia do zatvorenej polohy a po 10 sekundách sa otvoria na
dobu 3 sekúnd prvý krát. Pri prvom otvorení strelec uchopí zbraň, obtiahne záver a vystrelí jednu
ranu na figúru s rukojemníkom. Terče sa zatvoria na 7 sekúnd a znovu sa otvoria na 3 sekundy.
Teraz už strelec z pohotovostnej polohy ( maximálne pod uhlom 45° ), zdvihne ruky (ruku), so
zbraňou a vystrelí dve rany. Terče sa celkovo otočia do otvorenej polohy 5 krát – teda na prvé
otočenie 1 rana, potom už po dve rany na jedno otočenie. Celkom 9 výstrelov!
Pri šiestom otvorení terčov do čelnej polohy rozhodca zavelí „STOP“. Súťažiaci po tomto
povele už nesmie vystreliť. Zbraň vybije, prázdnu komoru a zásobník ukáže rozhodcovi.
Až potom môže opustiť svoje stanovište!!!
Hodnotenie situačnej streľby je vykonávané priamo na stanovišti po pritiahnutí terčov. Každý
súťažiaci sleduje činnosť hodnotiacej komisie a ak má pochybnosti, protest podáva hneď. Neskôr
už nebude protest uznaný. Výsledok je vyznačený v priebežnej výsledkovej listine. Zásah v zóne
je za 5, vo figúre páchateľa za 3 a mimo figúry 0 bodov. Zásah rukojemníka sa trestá zrážkou 10
bodov.
Zásah na rozhraní „páchateľ – rukojemník“ sa priznávajú aj body v príslušnej zóne páchateľa.
Ľubovoľná malokalibrovka na 50 metrov
Terč : jeden redukovaný medzinárodný pištoľový: 40 x 16 cm a 10 terčíkov na papieri
A4 typu „Benchrest“ s bodovými kruhmi 7 čierne pole, ostatné: 8,9,10 biele pole a
nástrelný kríž.
Zbrane : dlhé, do kalibru 5,6 mm s okrajovým zápalom (ľubovoľná malokalibrová puška),
s optickými, dioptrickými či otvorenými mieridlami.
Podmienky a čas : 1. časť: streľba po stojačky, bez opory. Príprava v čase jedna minúta
(súťažiaci zaujme postavenie na stanovišti, pripraví si zbraň a ostatné pomôcky. Stropné
svetlo nemusí mať zasvietené!) . Na povel čiarového rozhodcu „KONIEC PRÍPRAVY“
túto ukončí. Na nasledujúci povel „13 rán v čase 6 minút ŠTART“ vystrelí postupne 13
rán do svojho (väčšieho) terča, v čase 6 minút. Nabíjanie zbrane je zahrnuté v súťažnom
čase. Po uplynutí času na streľbu rozhodca zavelí: „STOP, ZBRANE VYBIŤ“. Súťažiaci
po tomto povele už nesmie vystreliť. Môže si začať upravovať ľubovoľnú polohu na
druhú časť.

2. časť: streľba z ľubovoľnej polohy. Po zastavení terčov na terčovej čiare rozhodca
zavelí: Príprava v čase jedna minúta začína teraz! (súťažiaci sa pripraví v ľubovoľnej polohe).
Stropné svetlo nemusí mať zasvietené!) . Na povel čiarového rozhodcu „KONIEC PRÍPRAVY“
túto ukončí. Na nasledujúci povel „10 rán v čase 6 minút ŠTART“ vystrelí postupne po jednej
rane do 10 terčíkov. Po uplynutí času rozhodca zavelí:
„STOP, ZBRANE VYBIŤ- KONTROLA –ODLOZIŤ“. Súťažiaci po tomto povele už
nesmie vystreliť. Zbraň vybije, prázdnu komoru a zásobník ukáže rozhodcovi.
Až potom môže opustiť svoje stanovište!!!
Upozornenie pre Ľubovoľnú malokalibrovku na 50 metrov :_
do terča môže súťažiaci vystreliť len predpísaný počet nábojov. Nedodržanie pravidla sa
trestá podľa VTP pre ISSF disciplíny, polohu si zvolí súťažiaci sám. Tu nie sú žiadne
obmedzenia. Môže strieľať s oporou, v sede, v ľahu. Môže si priniesť vlastné pomôcky,
ktoré však nesmú obmedzovať iného súťažiaceho a po opustení stanovišťa toto musí dať
do pôvodného stavu. Všeobecne však platí, že musí zbraň držať sám, nesmie byť upevnená
v žiadnom zariadení !
V prvej časti musí súťažiaci strieľať do terča 400 x 160 mm; v druhej časti po jednej rane
na 10 terčíkov s bodovou hodnotou 7 až 10. Na nástrel v polohe môže využiť nástrelný
kríž, ktorý je na to určený. Vystreliť na nástrelný kríž môže ľubovoľný počet nábojov, no
v stanovenom čase na súťaž, teda počas 6 minút!
Otočné terče 3 x 5 výstrelov v čase 3/7 sec podľa ISSF pravidiel
Terč :
Zbrane :

terč pre rýchlopaľbu na 25 m
pištole od kalibru 5,6 mm vyššie bez obmedzenia pažby, no s odporom spúšte nie
menším ako 1000gramov!
Podmienky streľby : Strieľa sa podľa medzinárodných pravidiel pre otočné terče, teda príprava
3 minúty, potom zaznie povel „Koniec prípravy“ a „Pre prvú (druhú, tretiu), súťažnú sériu
nabíjať“. Po uplynutí jednej minúty zaznie povel „Pozor“ - terče sa zavrú a po 10
sekundách sa otvoria prvý krát. Strelec z polohy so 45º zdvíha ruku so sbraňou, mieri a
spúšťa v priebehu 3 sekúnd keď je terč otvorený. Na jedno otvorenie môže vystreliť len
jeden náboj. So spustenou rukou na 45º čaká na ďalšie otvorenie terčov, pričom ruka sa
nesmie opierať o stôl, ani žiadnu podložku. Po piatich výstreloch zaznie povel „Stop,
vybiť“, zbraň vybije a s bezpečnostnou zástavkou v nábojovej komore odloží na pult pred
sebou, hlavňou k terčom.
Ďalekohľadom prekontroluje svoje zásahy v terči, prípadné dvojstrely zahlási
rozhodcovi a čaká na ďalší pokyn, ktorým je „Pre druhú (tretiu), súťažnú sériu nabíjať“.
Takýto postup sa zopakuje ešte raz, teda strelec vystrelí 15 nábojov v 3 sériách po 5
nábojoch.
Až po kunčení tretej série budú terče pritiahnuté na hodnotenie, ktoré vykoná rozhodca
na palebnej čiare pod dohľadom strelca. Prípadný protest je možné podať len priamo pri
hodnotení. Potom sú vstrely prelepené a pokračuje v súťaži ďalší pretekár.

Poloha a postoj: strieľa sa jednou rukou po stojačky a strelec musí spúšť ovládať rukou,
ktorou drží zbraň.
Všetko ostatné sa riadi podľa pravidiel ISSF.
Hodnotenie pištole a pušky: Vykonávané bude priamo na stanovišti po pritiahnutí súťažného
terča, za prítomnosti súťažiaceho. U pištole sú hodnotené 30 a 15 súťažne výstrely naraz.
U pušky sú zvlášť vyhodnotené zásahy v stoje a potom v ľubovoľnej polohe, ktoré sa do určenia
celkového poradia ľubovoľnej malokalibrovky na 50 metrov sčítajú.
V každej z uvedených disciplín budú v záverečnom poradí ocenení prví traja strelci :
1./ Ľubovoľná pištoľ a revolver na 25 metrov
2./Ľubovoľná malokalibrovka na 50 metrov
3./Situačná streľba 9 rán na 10 metrov
4./ Otočné terče 3 x 5 výstrelov v čase 3/7 sec podľa ISSF pravidiel
Bezpečnost:

1. Funkcionárom a účastníkom je zakázane absolvovať súťaž pod vplyvom
alkoholu, drog, omamných látok a dopingu. Nerešpektovanie tohoto stanovenia
je dôvodom k diskvalifikacií.
2. Pohyb v priestoroch strelnice je povolený len s vybitou zbraňou, otvoreným
alebo vybratým záverom, pokiaľ zbraň nie je uložená v púzdre. V pouzdre
smie byť uložená len vybitá zbraň. Povinnosťou rozhodcov je vyžadovat
maximálnu disciplínu vo všetkých priestoroch. Strelci sú povinní byť im v
tom nápomocní.
3.Ktorý koľvek z delegovaných rozhodcov môže vziať do ruky zbraň a vybavenie
strelca bez jeho povolenia, avšak s jeho vedomým a v jeho prítomnosti. Nikto
iný sa nesmie strelcovho vybavenia, bez jeho súhlasu a bez jeho prítomnosti,
dotýkať. Výnimkou je stav bezprostredného ohrozenia.
4. Zbraň je možné nabíjať len na pokyn rozhodcu na palebnej čiare !!!

Poruchy :

V prípade poruchy zbrane je súťažiaci povinný zdvihnutím ruky privolať
rozhodcu na strelišti. Jednoduchú poruchu môže strelec odstraniť aj sám na
stanovišti pod dozorom rozhodcu, za dodržania všetkých bezpečnostných
zásad, pričom nesmie rušiť ostatných strelcov.
U súťažiacich bez ZP musí vždy pri oprave asistovať dozorujúca zodpovedná
osoba - inštruktor.
Ak sa porucha nedá odstrániť na streleckom stanovišti, nasleduje diskvalifikácia“
pre toto ligové kolo (súťaž).
V prípade poruchy na zariadení strelnice má poškodený strelec nárok na
predĺženie času streľby o čas nutný k odstráneniu poruchy alebo k opakovaniu
položky. Pri disciplíne : „ Situačná streľba 9 rán“ sú poruchy neprípustné, teda
nevystrelené rany hodnotené ako nuly! Pri otočných terčoch je povolená jedna
porucha, pričom sa postupujem podľa ISSF pravidiel.

Pravidlá správania pre súťažiacich:
1. Všetci súťažiaci musia poznať tieto pravidlá a riadiť sa nimi počas celého preteku.
2. Všetci súťažiaci a činovníci musia poznať a dodržiavať bezpečnostné zásady.
3. Súťažiaci je povinný dostaviť sa k preteku včas a riadne vybavený. Pri prezentácií
predloží zbrojný preukaz a preukaz zbrane. V prípade, že se jedná o osobu
spôsobilú streľby len pod dohľadom, dostaví sa k prezentácií so svojim
dohľadateľom, ktorý predloží uvedené doklady.
4. Na strelišti smie súťažiaci komunikovať len s rozhodcom. Dohľadajúca osoba smie
komunikovať so súťažiacim len v rámci dodržania bezpečnej manipulácie so
zbraňou.
Akékoľvek iné vedenie súťažiaceho je zakázane !!!
5. Počas súťaže môže strelec opustiť svoje stanovište len so súhlasom rozhodcu na
střelišti, po uvedení zbrane do bezpečného stavu ( vybitá, so záverom v zadnej
polohe a prázdnym zásobníkom).
6. V blízkosti palebnej čiary nie je dovolené hlučné správanie. Pokiaľ nie je na
strelnici vyhradený priestor pre divákov, sú títo z priestoru strelišťa vylúčení. Rozhodca má
právo rušiacich divákov napomenúť, prípadne ich vykázať z priestoru strelnice.

Tresty: Ak súťažiaci alebo jeho dohľadateľ poruší pravidlá alebo sa nešportovo správa , bude
súťažiaci potrestaný:
1. Napomenutím
2. Zrážkou 5 bodov z celkového výsledku
3. Diskvalifikáciou
Diskvalifikáciou bude súťažiaci potrestaný:
1. Za úmyselné a vedomé porušenie pravidiel ve snahe získať výhodu nešportovým
spôsobom.
2. Za závažné porušenie bezpečnostných pravidiel – pohyb po strelnici s nabitou
zbraňou.
3. Ak vystrelí pred povelom NABÍJAŤ alebo po povele: STOP, VYBIŤ, ZBRANE
ODLOŽIŤ.
4. V prípade akejkoľvek manipulácie s cudzou zbraňou bez vedomia jej majiteľa.
Výnimku tvorí odvrátenie bezprostrednej nebezpečnej situacie.
5. V prípade hrubého nešportovního správania.
Preberanie zbraní a vybavenia: Technicku prebierku zbraní a vybavenia vykoná čiarový
rozhodca počas prezentácie a prípravy.
Protesty

1. Protesty proti nedovolenému zpôsobu streľby, podmienkam súťaže či hodnoteniu
výsledkov sa podávajú bezprostredne po zistení rozhodcovi na strelišti.
2. Vklad pri podaní protestu je 4 EUR. V prípade neoprávneného protestu vklad
prepadá v prospech organizátora súťaže.
Usporiadeľ

