Pravidla závodů v akčních střeleckých
disciplínách z velkorážové pistole
TECHNICKÁ USTANOVENÍ, HODNOCENÍ, PRAVIDLA ZÁVODU A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Střelecké situace 1. – 5.: smíšená akční střelba jednotlivců, čtyři stanoviště, střelba na terčovou sestavu
papírových a kovových terčů, rozmístěných na vzdálenost 5 až 25 m.
Zbraně: Velkorážové pistole od ráže 7,65 a výše, s výkonem střeliva do výkonu E₀ < 800 J, s délkou hlavně
max. 6“, otevřená mířidla, bez omezení odporu spouště a kapacity zásobníků
Střelivo: Pistolové vlastní, odpovídající parametrům normy C.I.P., brokové zajistí pořadatel
Povinné vybavení závodníka: opaskové pouzdro na zbraň a pouzdro na zásobníky (minimálně 2ks), chrániče
sluchu a ochranné brýle
Terčové sestavy: není určen počet/poměr papírových a kovových terčů a neterčů
Papírové terče: IPSC Classic, IDPA Classic, 135/P, 77/P, D1, D2, Policejní parkur,
Neterče (No-Shooty): jsou simulací překážky, která nesmí být zasažena a musí být označeny tak, aby se
vizuálně lišily od terčů, na soutěži použitých. Zpravidla bývá bílý nebo se používá červené X. S označením
neterčů musí být na začátku soutěže závodníci seznámeni.
Kovové terče: Pepper popper, tower, gong, pohyblivé terče
Počet zásobníků: neomezený, min. 2 kusy, pokud nebude na rozpravě určeno jinak
Počet nábojů: neomezený, pokud nebude na rozpravě určeno jinak. Pro každý závod je potřeba počítat
s cca 150 náboji.
Zásahy: kovový terč = 10 bodů, papírový terč – počítají se dva nejlepší zásahy v každém terči. Každý zásah
viditelný na hodnocené ploše papírového No-Shootu se penalizuje mínus 10 body a z každého No-Shootu
se penalizují maximálně 2 zásahy. Je-li kolem hodnocené zóny perforace (nehodnocená část neterče), tak
zásah pouze této části nebude penalizován. Jestliže se terč a neterč překrývají nebo dotýkají, pak zásah,

který zasáhne část terče i část neterče (za nehodnocený okraj) je hodnocen v obou. Chybějící zásah
v papírových terčích nebo nesestřelený kovový terč = mínus 10 bodů. Kovový terč (gong) musí být pro
hodnocení sražen zásahem střely ze své kovové základny. Pokud sklápěcí terč (Popper, Tower) po dopadu
střely opustí svou původní, klidovou svislou polohu a zůstane v nepřirozené, částečně sklopené poloze v
důsledku nedokonalé konstrukce terče, považuje se za zasažený.
Pozice střelce na palebné čáře: zbraň s nabitým zásobníkem v opaskovém pouzdře, prázdná nábojová
komora, stav nenataženo, pokud nebude na rozpravě určeno jinak.
Průběh plnění disciplíny: závodník si na pokyn rozhodčího „Připravit“ nasadí chrániče sluchu a ochranné
brýle, může si krátce vyzkoušet zamiřování, zasune zásobník do zbraně a uloží do pouzdra, ruce volně
podél těla. Na povel rozhodčího „Závodník připraven“, pokud je připraven, dá rozhodčímu najevo svou
připravenost zaujetím požadované startovní pozice. Pak následuje povel „Pozor“ a po té signál „Pípnutí
timeru“ a závodník řeší situaci. Po splnění stanoveného úkolu a povelu „Závodník situaci ukončil“, pokud
skončil, následuje „Vybít! K prohlídce zbraň!“ „Mířená rána jistoty“. „Ulož zbraň“. Závodník ze zbraně
vyndá zásobník, vybije zbraň bezpečným směrem (vyhodí náboj z nábojové komory) a dá mířenou ránu
jistoty. Po uložení zbraně do pouzdra závodník odchází z palebné čáry.
Chování v přípravném prostoru a na palebné čáře: všichni střelci musí zachovat klid na střelnici, nerušit
střílejícího a rozhodčí hlasitým hovorem. V případě porušení bude následovat napomenutí, při druhém
porušení diskvalifikace.
Dopomoc nebo vyrušení: závodníkovi nemůže být v průběhu řešení střelecké situace poskytována
dopomoc žádného druhu s výjimkou bezpečnostních výstrah, které může závodníkovi kdykoli vydávat
rozhodčí přidělený na stanoviště.
Přešlap: přešlap celou nohou mimo vymezený prostor pro pohyb střílejícího = plus 3 vteřiny k času za
každou vystřelenou ránu při přešlapu.
Přebití: pokud pořadatel nestanovil jinak, smí závodník při dodržení všech zásad bezpečnosti kdykoliv v
průběhu soutěžní položky přebíjet zbraň, a to s prázdnou i plnou nábojovou komorou. Závodník musí
především dbát na to, aby po celou dobu přebíjení zbraň směřovala ve směru terčů a prst kterým spouští
byl vždy vně lučíku. Technickými pravidly může být povinnost přebíjet v dané disciplíně stanovena.
Přebitím se rozumí výměna zásobníku. Zásobník, který opustí zbraň, se nesmí znovu použít. Nepřebití nebo
opětovné použití stejného zásobníku = 0 bodů za položku.
Závada na zbrani: V případě závady na závodníkově zbrani po startovním signálu se závodník muže pokusit
závadu bezpečně odstranit a pokračovat v řešení střelecké situace. V průběhu odstraňování závady musí
závodník zbraní neustále mířit bezpečným směrem do situace. Pokud závada nejde odstranit, závodník
končí a jsou mu započteny dosažené body a čas, který získal. Disciplína se NEOPAKUJE. Pokud závodník
závadu odstraní, pokračuje v disciplíně (např. zaseklá nábojnice v okénku, špatně doražený zásobník).
Pokud závodník není schopen dokončit stanoviště je mu každý nevyřešený terč hodnocen jako nezasažený.
Disciplínu je možné opakovat pouze při chybě rozhodčího nebo narušení střelby nepředvídatelnými
okolnostmi.
Bezpečnostní předpisy: za hrubé porušení bezpečnostních opatření se považuje, jestliže závodník kdykoliv
v průběhu soutěže jedná a činí se zbraní ať už je nabitá či nikoliv tak, že bezprostředně vytváří možnost
ohrožení osob na střelnici i mimo ni. Každý závodník je povinen se řídit zásadami bezpečné manipulace se
zbraní. Zbraně nesmí nikdy směřovat mimo bezpečný úhel, vyjma případu, kdy je zbraň v pouzdře, nebo při
jejím tasení nebo při ukládání zbraně do pouzdra. Závodníkovy prsty se přitom musí viditelně nacházet
mimo prostor lučíku. Porušení tohoto pravidla má za následek diskvalifikaci závodníka. Pro střelecké
situace musí být stanovené bezpečné úhly, se kterými musí být závodník vždy seznámen. Během nabíjení,
vybíjení, během pohybu a při odstraňování závady musí mít závodník prst mimo prostor lučíku zbraně a
hlaveň zbraně musí směřovat směrem k terčům. Porušení tohoto pravidla znamená napomenutí, při
opakování této chyby bude závodník diskvalifikován. Po ukončení střelecké disciplíny na pokyn rozhodčího
závodník provede vybití zbraně, dá mířenou ránu jistoty do prostoru terčů a uloží zbraň do pouzdra.

Nebezpečná manipulace: nebezpečná manipulace se zbraní je důvodem k diskvalifikaci závodníka. Za
nebezpečnou manipulaci se považuje:
a/ náhodný výstřel ze zbraně, náhodným výstřelem se rozumí výstřel před zahájením nebo po ukončení
střelecké disciplíny, výstřel do země ve vzdálenosti menší než 3 metry od závodníka, výstřel při přípravě na
střeleckou situaci nebo v průběhu nabíjení, přebíjení nebo vybíjení zbraně, výstřel, který vyjde při opravě
závady, výstřel, který nastane při pohybu, pokud se závodník nezabývá terči. Závodník, který způsobí
náhodný výstřel, musí být rozhodčím co nejdříve zastaven.
b/ manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště a bezpečnostní zónu,
c/ manipulace se střelivem v bezpečnostní zóně,
d/ upuštění nabité zbraně,
e/ míří-li při řešení situace zbraň mimo bezpečné úhly,
f/ jakékoliv ohrožení sebe nebo jiné osoby – závodník při řešení situace nikdy nesmí mířit zbraní na část
svého těla.
Bezpečnostní zóna: závodníkům je povoleno využívat bezpečnostní zónu k níže uvedeným činnostem s
tím, že jsou povinni setrvat uvnitř hranic bezpečnostní zóny se zbraní namířenou bezpečným směrem.
Porušení může vést k diskvalifikaci ze závodu. V bezpečnostní zóně je dovoleno:
a/ vyjímat nebo ukládat nenabité zbraně z/do obalu a pouzder.
b/ trénovat s nenabitou zbraní tasení, „sušení“ a vracení do pouzdra.
c/ trénovat vkládání a vyjímání prázdných zásobníku a/nebo simulovat funkční cyklus zbraně.
d/ provádět kontrolu, rozborku, čištění, opravy a údržbu zbraní, jejich součástí a příslušenství.
„Suchý“ nácvik řešení situace: suchý nácvik je povolen před zahájením závodů. Suchým nácvikem se
rozumí fyzické procházení situace za účelem nalezení nejvhodnějšího řešení provedení střelby, a to SE
ZBRANÍ V POUZDŘE BEZ ZÁSOBNÍKU. Každý závodník si odpovídá za nastavení terčů a po skončení
disciplíny ZALEPÍ POUŽITÉ TERČE po sečtení bodů rozhodčím.
Hodnocení: Celkové hodnocení závodu se stanoví součtem výsledků z čtyř situací. Každé nezasažení se
penalizuje mínus 10 body. Minimální bodový zisk za střeleckou situaci nebo dílčí střelecký úkol je roven
nule. Výsledek každé situace se hodnotí dle vzorce H = z - t
(H=výsledek, z=počet dosažených bodů v papírových a kovových terčích, t=dosažený čas)
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