
Meno a priezvisko:

Klub:

P.č. O t á z k a A/N Pravidlo

1 Súťažné terče je možné ukázať príslušnému pretekárovi (vedúcemu družstva) len v prípadoch

riešenia protestu podanému hlavnému rozhodcovi

2 Po povele „STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ !“ musia pretekári ihneď prestať strieľať, vybiť svoje

zbrane, uviesť ich do bezpečného stavu a po kontrole rozhodcom odložiť na zem, alebo strelecký

stolík, ústim hlavne smerujúcim k terčom a počkať na ďalšie povely alebo pokyn rozhodcu na

strelisku

3 Súťaž v ktorej je možné vytvoriť rekord musia rozhodovať: hlavný rozhodca, PHK a rozhodca

disciplín minimálne "A" KT, delegovaní KR SZVvZ.

4 Hlavný rozhodca je povinný vykonať nevyhnutné poučenie pretekárov a funkcionárov súťaže pred

začatím súťaže, najmä o osobitných bezpečnostných pravid-lách platných pre strelnicu, kde sa

súťaž koná a o prípadných zmenách v propozíciách, ku ktorým došlo

5 Streľba z veľkokalibrovej pištole sa vykonáva v ľubovolnej polohe, bez umelej opory pre zbraň

alebo jednotlivé časti tela, zbraň je možné držať obidvomi rukami.

6 Povinnosťou súťažného výboru je zaistiť plynulý a nerušený priebeh súťaže

7 Technický delegát má právo zasahovať do riadenia súťaže, najmä rozhodovania rozhodcov,

8 Pred každou časťou disciplíny sú povolené tri (3) nástrelné rany pre každý terč v čase dvoch (2)

minút.

9 Každá rana, ktorú pretekár vystrelí náhodne pred začatím streľby (nástrelnej, alebo súťažnej)

avšak po povele „NABÍJAŤ !“, sa nezapočítava do preteku

10 Každá položka, v trojpolohovej streľbe zo samopalu, 5 rán v čase päť (5) minút.

11 Riaditeľ súťaže je jediný oprávnený vyhlásiť začatie plnenia súťažných disciplín

12 Nájdený štvrtý náboj u pretekára, pri streleckom súboji, znamená prehru jeho družstva v danom

súboji.

13 Pažba, ani akákoľvek iná časť zbrane nesmie mať vystupujúce časti, ktoré by umožňovali

dodatočnú oporu prstov, dlane alebo zápästia ruky držiacej zbraň.

14 Na zbrani je zakázané použiť: mieridlá optické, zrkadlové, teleskopické, laserové, mieridlá s

opticky premietaným bodom a iné podobné mieridlá,

15 Skúšobné aj súťažné hody musia byť vykonané spoza príslušnej (podľa veku) odhodovej čiary.

16 hlavný rozhodca je povinný zo súťaže vyhotoviť písomnú správu a zaslať do sedem (7) dní po

ukončení súťaže KR, ktorá ho delegovala.

17 Za každú ranu, ktorú pretekár vystrelí náhodne pred začatím streľby, aj ná-strelnú, sa pretekárovi

odpočítavajú dva (2) body z dosiahnutého výsledku

18 Streľba z veľkokalibrovej pištole, povolené sú pištole (nie revolvery) kalibru 7,62 až 9,00 mm.

19 Časový limit pre celú disciplínu je maximálne stodvadsať (120) sekúnd.

20 Rozhodca na strelisku zodpovedá za vydávanie povelov „NABÍJAŤ!“, „ŠTART !“, „STOP -

PAĽBU ZASTAVIŤ!“ a ďalších nevyhnutných povelov

21 Rozhodca súťaží KVvZ riadi priebeh súťaže, dozerá na dodržiavanie pravidiel a objektívne

hodnotí výsledky, ktoré po súťaži verejne vyhlasuje.

22 Pokračovať v streľbe po jej zastavení je možné, až keď bol znovu daný povel „NABÍJAŤ !“ a

„ŠTART  !“

23 Povinnosťou hlavného rozhodcu je zabezpečiť výber, úpravu a schválenie všetkých priestorov pre

plnenie súťažných disciplín a ďalších miest pre súťaž

24 Po ukončení disciplíny pretekár drží zbraň v smere streľby a na povel rozhodcu vyberie zásobník,

vybije zbraň (náboj z komory) a po kontrole rozhodcom odloží zbraň (na podložku, do púzdra, a

pod.), skontroluje a parafuje dosiahnutý čas a počet zostrelenýc

25 Bežné závady - ako napr. vypadnutie náboja, vzpriečenie náboja - nábojnice, a podobne si musí

odstrániť pretekár sám v čase vymedzenom na plnenie disciplíny

26 Ak je vykonanie disciplíny závislé na veku pretekára je pre zaradenie do vyššej vekovej kategórie

rozhodujúci dátum narodenia pretekára.

27 Rozhodca na strelisku zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných pokynov, disciplíny, určených

pravidiel a propozícií

28 Povinnosťou organizačného výboru je spísať protokol o vytvorení - vyrovnaní rekordu, zaslať

overenú výsledkovú listinu z preteku s podpismi HR, PHK a rozhodcu disciplíny, kde bol rekord

dosiahnutý.
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29 V prípade, že pretekár nie je po uplynutí prípravného času pripravený k štartu dostane pätnásť

sekúnd (15) času naviac, po uplynutí tohoto času, ak nie je pripravený bez vážnych dôvodov,

štartér odštartuje plnenie disciplíny.

30 Štandardná malokalibrovka vzdialenosť vrcholu mušky od osi vývrtu hlavne 60 mm.

31 Pri určovaní druhu závady v prípade, že pri vonkajšej zrakovej kontrole pištole nebola zistená

zjavná príčina závady, úsekový rozhodca musí uchopiť pištoľ bez toho, aby sa dotkol jej

mechanizmu, namieriť do bezpečného smeru a opakovane stisnúť spúšť, aby sa presvedčil, či bol

spúšťový mechanizmus spustený

32 Časový limit na vykonanie disciplíny strelecký súboj je tridsať (30) sekúnd.

33 Všetky použité pištole a revolvery musia počas celých pretekov spĺňať podmienku minimálneho

odporu spúšte 1360 g.

34 Súťažiaci musí použiť vo všetkých častiach príslušnej disciplíny tú istú zbraň, s výnimkou

prípadu, keď zbraň prestane fungovať.

35 Rekord SR (ďalej iba rekord) jednotlivca alebo družstva je najvyšším výkonom dosiahnutým v

počte bodov podľa pravidiel súťaží SZVvZ.

36 Vykonanie disciplíny: pred zahájením plnenia disciplíny dostane pretekár prípravný čas

deväťdesiat (90) sekúnd v ktorom si na palebnej čiare pripraví zbraň bez nábojov so spusteným

bicím mechanizmom. Vedľa zbrane umiestni dva (2) zásobníky nabité po päť 

37 Vedúci družstva je môže zasahovať do rozhodovania rozhodcov ale len v prípade ak sa jedná o

členov jeho družstva

38 Nie je nevyhnutné, aby ostatným trestom predchádzalo napomenutie

39 Zlyhanie náboja - sa neuzná pri bojovej pištoli za závadu

40 Súťažiaci môže použiť akékoľvek náboje vhodné pre daný typ zbrane.

41 Hodnotenie výsledkov sa vykonáva podľa článku 9 „Všeobecných pravidiel športovo – streleckých 

súťaží SZVvZ“ smernica číslo 3/SZVvZ-95/97/01. Pre určenie hodnoty zásahu sa používajú

zásuvné kalibre s rozmerom meracej hrany 9,65 mm a priemerom zásuvného tŕňa podľa kalibra

použitej zbrane.

42 Pretekár sa môže pokúsiť odstrániť závadu a pokračovať v streľbe. Po pokuse o akúkoľvek opravu

však už nemôže reklamovať závadu

43 Na zbrani sa môžu použiť ochranné kryty na muške alebo cieľniku.

44 V prípade, že družstvo nie je po uplynutí prípravného času pripravené k štartu dostane pätnásť

sekúnd (15) času naviac Ak ani po tomto čase nie je družstvo pripravené, družstvo prehráva v

tomto súboji maximálnym ziskom bodov súperiaceho družstva k nule.

45 Po ukončení súťažnej položky môže pretekár kontrolovať hodnotu zásahov ďalekohľadom.

46 Stred granátišťa sa označuje zástavkou maximálnych rozmerov 20 x 30 cm vo výške maximálne

50 cm

47 V prípade skrytého porušenia pravidiel, všeobecných pravidiel športovo - streleckých súťaží

KVvZ, špeciálnych technických pravidiel, propozícií alebo pokynov, kedy je chyba zámerne

zakrývaná musia byť pretekárovi zrazené dva (2) body z výsledku disciplíny

48 Ukončenie disciplíny pri bojovej streľbe: vystrieľaním všetkých desiatich (10) nábojov,

signalizuje pretekár zdvihnutím ruky v ktorej nedrží zbraň a príslušný rozhodca - časomerač

zastaví - stopne dosiahnutý čas v disciplíne

49 Pri hodnotení poradia, ak jednotlivci alebo družstvá majú rovnaký počet bodov, rozhoduje

výsledok v spätnej postupnosti disciplín uvedených v článku 2 týchto smerníc (t.z. StSu, BoPi, ...

Pi).

50 Trojpolohová streľba zo samopalu, samopal vz. 58, dodaný usporiadateľom, rovnaký typ - model

pre všetkých pretekárov.

51 Nácvik streľby „nasucho“ a mierenie bez povelu rozhodcu je počas súťaže dovolené

52 Streľba z veľkokalibrovej pištole sú tri (3) súťažné položky, každá po päť (5) rán v čase 120

sekúnd.

53 Minimálny odpor spúšte veľkokalibrovej pištole je 1360 g, túto podmienku musí spĺňať na

začiatku preteku.

54 Stretnutie sa končí: uplynutím časového limitu určeného pre disciplínu (ukončí rozhodca).

55 Ak po vydaní povelu „STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ!“ pretekár vystrelí, pokladá sa táto rana za

chybenú a z dosiahnutého výsledku sa odpočítajú dva body

56 Po začatí súťaže je možné vykonať zmenu v zložení družstva

57 Súťažiaci môže použiť vlastnú zbraň a strelivo.

58 Bojová streľba z pištole v disciplíne musí pretekár použiť tú istú zbraň, ktorou vykonal súťažnú

disciplínu 1 - streľba z veľkokalibrovej pištole, s výnimkou poškodenej zbrane.
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59 Ak pretekár vystrelí pred vydaním povelu „NABÍJAŤ !“ môže byť diskvalifikovaný

60 Predseda organizačného výboru riadi organizačný výbor a zodpovedá za činnosť organizačného

výboru kom-plexne

61 Počas súťažnej položky pretekár nesmie mať pomocníka - korektora, použitie ďalekohľadu je

zakázané.

62 Strelivo pre samopal ostré alebo redukované.

63 Povinnosťou hlavného rozhodcu je zabezpečiť podmienky pre vedenie súťaže v zmysle pravidiel

64 Po ukončení každého súboja, pred odchodom z palebnej čiary, sú pretekári povinní predložiť

rozhodcovi na palebnej čiare zbrane ku kontrole.

65 Rozhodca na strelisku ako jediný je oprávnený k vydaniu povelov, súvisiacich so streľbou

66 Malokalibrový strelecký súboj sa strieľa vlastnými malokalibrovkami s vlastným strelivom

pretekárov, ktoré však môžu byť v súťaži použité len na základe predchádzajúceho schválenia

technickým orgánom usporiadateľa súťaže

67 S náhradnou zbraňou opakuje pretekár plnenie disciplíny v čase určenom hlavným rozhodcom 

68 Ak sa vytyčuje vodorovný (granátište) cieľ, šírka čiar, ktorými sa značí a ktoré sa umiestňujú z

vonkajšej strany jeho pôdorysu

69 Ak pištoľ nevystrelí ani po opakovanom pokuse, musí úsekový rozhodca dokončiť prehliadku

pištole, aby zistil príčinu závady a určiť či sa jedná o závadu zavinenú alebo nezavinenú

70 Hlavný rozhodca rozhoduje o diskvalifikácii pretekára

71 Vedúci družstva je povinný poznať pravidlá, propozície a organizáciu súťaže

72 Po poslednom výstrele pred opustením streliska sa musí úsekový rozhodca presvedčiť, že v

nábojovej komore ani v zásobníku nie sú ná-boje

73 Usporiadateľ je povinný zabezpečiť malokalibrové zbrane

74 Kontrola zásahov na terčoch pretekárom, chodením k terčom nie je povolená.

75 Povolené sú ľubovoľné pištole a revolvery kalibru 7,62 mm až 11,43 mm.

76 Ukončenie disciplíny pri bojovej streľbe: uplynutím maximálneho času pre disciplínu t.j. 120

sekúnd - signalizuje rozhodca - časomerač

77 Pred zahájením disciplíny strelecký súboj si pripravia pretekári v prípravnom čase šesťde-siat

sekúnd (60) na streleckých stanovištiach tri (3) náboje a zbraň.

78 Hlavný rozhodca od vykonania prezentácie riadi činnosť zboru rozhodcov súťaže

79 Ak v dôsledku závady nebola vystrelená rana a pretekár chce ohlásiť závadu musí mieriť zbraňou

do bezpečného priestoru (smerom k terčom) a zdvihnutím voľnej ruky signalizuje úsekovému

rozhodcovi závadu, pritom neruší ostatných pretekárov

80 Dosiahnutý zásah pri prešľape odhodovej čiary (podľa veku) je neplatný.

81 Pri malokalibrovom streleckom súboji sa všetky závady hodnotia ako zavinené

82 Ak je pretekár nútený z vážnych odstúpiť zo súťaže, je povinný ohlásiť riaditeľovi súťaže svoje

odstúpenie zo súťaže

83 V súťaži družstiev sa výsledky diskvalifikovaného pretekára, s ním ukončených disciplín do doby

jeho diskvalifikácie nezapočítavajú

84 Trojpolohová streľba zo samopalu poradie polôh je: ľah, kľak a stoj.

85 Špeciálne strelecké oblečenie, používané pre športové streľby (strelecký kabát, nohavice, obuv a

strelecké rukavice) je dovolené

86 Pretekár môže nabíjať zbraň podľa kapacity použitého zásobníka najviacej 15-timi nábojmi.

87 Maximálna povolená dĺžka hlavne je: pištoľ - 153 mm (merané od prednej hrany ústia hlavne po

zadnú hranu nábojovej komory)

88 Vedúci družstva nie je povinný mať kópiu prihlášky družstva na súťaž, v ktorej sú vysielajúcou

zložkou potvrdené prípadné zmeny a je určený vedúci družstva

89 V prípade spadnutia terča (terčov), pri bojovej streľbe, pred vystrelením 1. súťažnej rany

ktoréhokoľvek pretekára v smene, rozhodca celú smenu zastaví povelom „STOP“ a všetci

pretekári opakujú plnenie disciplíny od prípravy.

90 Hlavný rozhodca je povinný v priebehu strelieb zabezpečovať s aktívnou spoluprácou veliteľa

strelnice a jeho pomocníkov, aby používané zbrane a stre-livo na strelisku v prestávkach streľby

neostali bez riadnej a trvalej pozornosti a ostrahy

91 Propozícií môžu meniť pravidlá, resp. špeciálne technické pravidlá a vydáva ich usporiadateľ

podľa svojho zváženia
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