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VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY DISCIPLÍNY STŘELEB
NA KOVOVÉ SILUETY
Oddíl I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
A. Účel
IMSSU (Mezinárodní asociace střelby na kovové siluety) stanovila technická pravidla pro sportovní
siluetovou střelbu, kterými se řídí soutěže ve střelbě na kovové siluety uznávané IMSSU. Předmětem
všech střeleckých soutěží IMSSU je srážení kovových siluet střelbou z pistolí nebo pušek.
Zvláštní pravidla pro každý typ soutěže jsou popsána v odpovídajících Speciálních technických
pravidlech.
Cílem IMSSU je dosáhnout jednotnosti při střelbách na kovové siluety v celém světě a podpořit šíření
tohoto sportu.
Technická pravidla IMSSU zahrnují všeobecná technická pravidla, jež jsou společná pro všechny
kategorie a speciální technická pravidla, jež se vztahují na každou jednotlivou kategorii střeleb.

B. Platnost pravidel IMSSU
Bylo schváleno, aby speciální a všeobecná technická pravidla IMSSU byla v platnosti na dobu
minimálně čtyř let počínaje 1. lednem po letních Olympijských hrách. S výjimkou zvláštních podmínek
pravidla IMSSU nebudou během čtyřletého období měněna.
C. Šampionáty
Podle těchto pravidel je soutěž, která je organizována podle pravidel IMSSU, označována jako
„šampionát IMSSU“. Soutěž označovaná jako „Světový šampionát“ je hlavní událostí mezi „šampionáty
IMSSU“.
Pravidla IMSSU musí být uplatněna při všech šampionátech IMSSU.
IMSSU doporučuje, aby pravidla IMSSU byla uplatněna na všechny závody, které mají na programu
disciplíny IMSSU, včetně závodů organizovaných na národní úrovni.
IMSSU doporučuje, aby Kontinentální šampionát byl zorganizován každé dva roky střídavě se Světovým
šampionátem.
Techničtí delegáti IMSSU ve spolupráci s ředitelem závodu, funkcionáři střelnice a jury, jmenovanou
organizačním výborem pro různé disciplíny, musí přezkoumat střelnice a zařízení pro šampionát IMSSU.
Tito mohou povolit malé odchylky ze specifikací uvedených v pravidlech IMSSU, které nejsou v rozporu
se záměry a duchem pravidel IMSSU.
Během závodu jury nebo funkcionáři střelnice musí rozhodnout všechny rozpory, které nejsou uvedeny
v těchto pravidlech.
Překlad: I. Chludil
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Musí být sestaven organizační výbor a tento je odpovědný za přípravu, administrativu a vedení
střeleckých soutěží. Organizační výbor se musí skládat ze zástupců pouze hostitelské země.
Reprezentanti IMSSU mohou být přizváni jako techničtí poradci bez hlasovacích práv.
Vedoucí střelnice a jeho asistent anebo rozhodčí jmenovaní organizačním výborem jsou zodpovědní za
technickou stránku jednotlivých střeleckých akcí.
Na mezinárodní úrovni musí být všechny povely na střelnici vydávány v angličtině.
D. Klasifikační třídy
Systém klasifikačních tříd bude použit tak, jak je stanoveno ve Speciálních technických pravidlech.
Vítěz, druhé a třetí místo bude určen podle výsledku bez ohledu na třídu. Jakmile budou tito závodníci
vyjmuti ze své třídy, další nejvyšší výsledek bude použit k určení vítězů tříd v rámci klasifikačního
systému.
Je na každé zemi, aby stanovila klasifikaci svých střelců.
Předpokládá se, že střelci, kteří se zúčastní mezinárodního šampionátu, se nemohou zúčastnit v nižší
mezinárodní soutěži v nižší třídě, než které dosáhli podle výsledků na posledním mezinárodním závodu.
Proti třídě je možno protestovat.
Systém tříd se nepoužívá na Světovém šampionátu.

E. Kategorie Junior
A. Kategorie Junior je hodnocena v následujících disciplínách a bude zahrnuta do programu
mezinárodních závodů:
1. Celkem čtyř disciplín z malorážkové pistole (Production, Revolver, Standing a Unlimited.
Nezapočítává se výsledek disciplíny polní pistole a velkorážní pistole)
2. Celkem dvou disciplín z malorážky (Light a Silhouette, nezapočítává se výsledek z velkorážní pušky)
3. Junior je definován jako osoba, která je v daném roce mladší, nebo dosáhne 20 roků věku.
4. Junioři se mohou zúčastnit všech závodů. Pokud se umístí na prvním, druhém, nebo třetím místě ve
všech závodech střílených malorážkovou pistolí nebo malorážkou nemají nárok na ocenění ještě v
kategorii Junior.
5. V kategorii Junior se nepoužívá rozdělení do tříd nebo stupňů.

Oddíl II. BEZPEČNOST
A. Všeobecně
Pravidla IMSSU uvádějí specifická pravidla bezpečnosti, která IMSSU vyžaduje na šampionátech
IMSSU.
Nezbytná a zvláštní pravidla bezpečnosti pro různé střelnice se mohou lišit. Z těchto důvodů jsou
uváděny pouze obecné zásady bezpečnosti. Bezpečnost střelnice závisí do značné míry na místních
Překlad: I. Chludil
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podmínkách. Upřesněná bezpečnostní pravidla mohou být stanovena organizačním výborem.
Organizační výbor nese zodpovědnost za bezpečnost.
Důraz na bezpečnou manipulaci se střelnými zbraněmi a na specifických postupech, podrobně dále
určených, je absolutně nejvyšší prioritou na každé akci pod patronací IMSSU. Zatímco ředitel závodu
má prvotní odpovědnost za provedení závodu, za bezpečnost je zodpovědný každý jednotlivý střelec,
spotter a funkcionáři závodu.
V zájmu bezpečnosti mohou členové jury a funkcionáři střelnice kdykoliv zastavit střelby. Střelci a
funkcionáři družstev musí okamžitě uvědomit funkcionáře střelnice o každé situaci, která může být
nebezpečná, nebo která by mohla způsobit nehodu.

B. Diskvalifikace
Závodník musí být zastaven, pokud během nabíjení či střelby je jeho chování přímou hrozbou pro jeho
bezpečnost nebo bezpečnost kterékoliv jiné osoby.
Bezpečnost je jediný důvod, pro nějž může být závodník během střelby rušen.
Ředitel závodu, funkcionáři na palebné čáře nebo rozhodčí jsou oprávněni okamžitě diskvalifikovat
každého střelce, jehož chování představuje hrozbu jeho vlastní bezpečnosti nebo bezpečnosti jiné
osoby.
C. Ochranné pomůcky
Je povinností všech střelců, spotterů, funkcionářů na palebné čáře a veškerého personálu na
palebné čáře nosit přiměřenou ochranu zraku a sluchu. Doporučuje se nosit boční štíty k ochraně
zraku.
D. Kontrola ústí hlavně
Od chvíle, kdy je střelná zbraň přinesena na palebnou čáru, do okamžiku, kdy je odnesena, musí ústí
hlavně směřovat do bezpečného prostoru střelnice.
Během doby nabíjení nebo střeleb musí střelci dbát na to, aby jejich zbraň nemířila na jakoukoliv část
jejich těla nebo na nějakou jinou osobu.
Ve střelecké pozici žádná část střelcova těla nesmí být v „nebezpečné zóně“, kterou je kuželová oblast
rozprostírající se ve směru do výstřelného prostoru od ústí hlavně v 45 0 úhlu nahoru a dolů, doprava a
doleva od osy hlavně. V průběhu střeleb závodníci nesmí dopustit, aby ústí jejich zbraně nebylo zpětným
rázem strženo až za vertikálu.
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Nebezpečná zóna

E. Manipulace se střelnou zbraní
Během střeleb musí být zbraň celou dobu umístěna viditelně tak, aby mohla být funkcionáři, rozhodčími
nebo kteroukoli jinou osobou ověřována bezpečnost na palebné čáře.
Veškeré činnosti na palebné čáře mohou být zahájeny pouze po vydání povelu „Load“ (nabíjet). Střelci
nesmí manipulovat se zbraněmi, pokud není vydán povel „Load“ (nabíjet).
Se zbraní se nesmí manipulovat během přerušení střelby.
Po povelu „Make your firearms safe“ (zabezpečte své zbraně) střelci okamžitě odloží své zbraně v
bezpečném stavu (vybité, s otevřeným závěrem nebo sklopenou hlavní).
Dojde-li v k výstřelu před povelem „Load“ (nabíjet) nebo po povelu „Range is clear“ (střelnice je volná),
bude střelec diskvalifikován na jeden rok.
Dojde-li k výstřelu po povelu „Load“, ale před povelem „Fire“ (pal), nebo povelu „Cease fire, make your
firearms safe“ (ukončit střelbu, zabezpečit zbraně), ale před povelem „Range is clear“, bude to
považováno za ztracenou ránu.
F. "Odstřikující" zbraň
Ředitel závodu má oprávnění zakázat každou zbraň, jež odstřikuje materiál projektilu. Závodník může
tuto nahradit jinou zbraní, která však musí projít technickou přejímkou pro odpovídající disciplínu.
Nicméně není to důvod ke zdržení závodu.
G. Střelivo
Závodníci jsou zodpovědni za to, že používají pouze takové střelivo, které je bezpečné ve zbrani, do níž
je nabíjeno.
Ředitel závodu má oprávnění prohlásit jakékoliv střelivo za nebezpečné a tedy nedovolené.
Překlad: I. Chludil
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Jelikož nejsou žádné komerční standardy pro „divoké“ a „vylepšené“ náboje, je na závodníkovi, aby
uplatnil zásady opatrnosti a zdravý rozum při laboraci střeliva.
H. Spoušťové mechanismy
Spoušťové mechanismy se sklonem k náhodným výstřelům, nejsou povoleny.
Toto se vyzkouší při přejímce zbraně natažením nenabité zbraně a tvrdým úderem dlaní na pažbu.
Pokud by došlo k uvolnění bicího mechanismu, zbraň nebude připuštěna k závodu. Bez ohledu na výše
uvedenou proceduru ředitel závodu může vyloučit každou zbraň, prokáže-li se její nebezpečnost.
I. Selhače
Dojde-li k selhání náboje, musí závodník držet zbraň ještě 10 sekund po stisknutí spouště v bezpečném
směru do střelnice. Není dovoleno otevřít závěr okamžitě po selhání.

Oddíl III. TERČOVÉ STANDARDY
A. Oficiální terče IMSSU
Kvalitu a rozměry terčů prověří technická komise před zahájením závodu. Terče musí odpovídat
oficiálním vzorům IMSSU.
B. Materiál
Doporučuje se, aby terče pro všechny disciplíny Big Bore Pistol (BP) byly z oceli tepelně zpracované na
ekvivalent T1 podle ISO. Pro disciplíny Field Pistol (FP) a pro terče kuřat disciplín BP je tato úprava
materiálu terčů povinná.

C. Noha
„Noha“ terče musí být ze stejného materiálu a stejné tloušťky jako terč. „Noha” musí být přivařena k terči
tak, jak je popsáno v každých speciálních technických pravidlech.

D. Tvary siluet
Oficiální šablony siluet IMSSU jsou uvedeny na následujících obrázcích. Rozměry čtverců závisí na
příslušné kategorii, jsou uvedeny ve speciálních technických pravidlech.

Překlad: I. Chludil
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Oficiální šablony siluet (Kóty udávají počet čtverců. Pro terče v plné velikosti je strana čtverce 1” = 25,4
mm)

Překlad: I. Chludil
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Oddíl IV. STŘELNICE - SESTAVY TERČŮ
A. Obecně
Překlad: I. Chludil
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Terčová situace na střelnici pro střelbu na siluety sestává ze čtyř terčových linií pro jednotlivé siluety
zvířat a ptáků, uvedených v oddíle III. Každá terčová linie je vytvořena ze skupiny pěti stejných, vedle
sebe ve stejné výšce stojících siluet, otočených hlavami stejným směrem. Doporučená stranová
vzdálenost mezi siluetami odpovídá šířce siluety. Terčové linie a palebná čára mohou být v různých
vzdálenostech v různé výšce, ale pro všechny střelce musí být zaručen nerušený výhled na terče.
Záchytné valy za terči jsou doporučené pro zajištění bezpečnosti, snadnější pozorování střel, které
minou terče, a vytvoření vhodného pozadí pro terče. Mohou být vyžadovány po zvážení bezpečnostních
požadavků.
B. Palebná čára
Pro světové a kontinentální šampionáty IMSSU se střelecká stanoviště se zřizují ve střeleckém
přístřešku, který chrání střelce před povětrnostními vlivy. Střelecká stanoviště musí být ploché a v jedné
úrovni. Standardy pro střelecká stanoviště pro jiné typy závodů včetně národních šampionátů jsou
závislé na místní úpravě. Za střeleckými stanovišti musí být vyhrazený prostor pro rozhodčí na palebné
čáře a činovníky závodu k výkonu jejich služby.
Střelecké stanoviště pro jednoho střelce má nejmenší šířku 1,5 m a nejmenší hloubku 2,5 m.
Doporučuje se zřetelné vyznačení jeho hranic na podlaze.
Sady terčů musí být označeny příslušným číslem nebo barvou, která odpovídá značení střeleckého
stanoviště. Tato čísla nebo barvy musí být jasně viditelné během celé soutěže.
Na palebné čáře je zakázáno kouřit.
C. Větrné praporky
V každé vzdálenosti terčové linie se doporučuje umístit větrné praporky, které nesmí zasahovat do
dráhy střely a zakrývat terče.
Pro světové a kontinentální šampionáty jsou větrné praporky povinné.
Soukromé indikátory větru jsou zakázány.
D. Barva terčů
Siluety se natírají obvykle matnou barvou, kontrastní k pozadí. Vzhledem k barvě pozadí mohou mít
terče i jinou barvu a musí být rozeznatelné pouhým okem. Barva se však nesmí během závodu měnit a
musí být pro všechny siluety v jedné terčové linii stejná. Pro pistolové disciplíny je doporučena matná
černá barva kontrastní k mířidlům. Pro disciplíny se zaměřovacími dalekohledy má být barva zvolena
tak, aby se při zamíření na terč dala rozeznat záměrná osnova.
Pro světové a kontinentální šampionáty musí být pozadí stejné pro všechny účastníky. Terče se znovu
natírají pro každého střelce.

Překlad: I. Chludil

Stránka 13 z 55

E. Umísťování terčů
Všechny siluety musí být umístěny celou plochou „nohy“ na vodorovné hladké pevné podložce.
Podložka musí mít pevnou konstrukci tak, aby se nepohybovala při zásahu terče, nebo podložky.
Zadní hrana „nohy“ terče se umísťuje zpravidla do úrovně zadní hrany podložky. Výjimkou je postavení
beranů v kategorii disciplín Big Bore Pistol.
F. Nástřelné terče
Při závodu musí mít každý střelec alespoň jeden nástřelný terč stejné velikosti, tvaru, barvy a ve stejné
vzdálenosti jako jsou terče závodní, musí mít též stejné pozadí jako terče závodní. Nástřelné terče musí
být zvlášť označeny, aby nedošlo k záměně s terči závodními. Mohou být pevné, výkyvné nebo otočné
.
G. Clamping (upevnění terčů)
Za určitých podmínek - při nebezpečí, že terče budou sráženy jiným způsobem, než střelbou (např. silný
vítr), je dovoleno připevnění terčů k podložce. V tom případě musí být připevněny k podložce všechny
terče v dané vzdálenosti. Po každé pětiranné sérii musí být terče znovu natřeny barvou.

Oddíl V. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU
Pro závody CzMSSA musí pořadatel (organizační výbor) určit zejména ředitele závodu a kvalifikovaného
hlavního rozhodčího. Dále se určují rozhodčí na palebné čáře a rozhodčí pro přejímku zbraní. Nejsou-li
určeni, plní jejich funkci hlavní rozhodčí.

A. Jury
Jury se skládají ze tří nebo pěti osob. Dvě jury jsou povinné: technická jury a odvolací jury. Každá z
těchto jury musí být sestavena z různých osob. Organizační výbor má právo určit složení těchto jury.
Na světových a kontinentálních šampionátech musí být v těchto jury zastoupeny nejméně dvě země.
Funkcionáři střelnice a jury vzájemně spolupracují.
Funkcionáři střelnice jsou odpovědni přímo za vedení soutěže, zatímco jury mají dozorčí a poradní
funkci. Funkcionáři střelnice a jury jsou odpovědni za vedení závodu organizačnímu výboru a IMSSU za
vedení soutěže v souladu s pravidly IMSSU.
Všichni funkcionáři střelnice a členové jury musí znát pravidla IMSSU a musejí zajistiti jejich prosazování
během závodů.

B. Protesty
Všechny protesty musí být rozhodnuty většinou hlasů technické jury. Zástupci družstev a střelci,
nespokojení s rozhodnutím technické jury, se mohou obrátit na odvolací jury. Rozhodnutí odvolací jury
jsou konečná pro všechny šampionáty IMSSU.
Překlad: I. Chludil
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Způsob řešení protestů musí být uveden v propozicích závodu. Zpravidla je protestující povinen složit
kauci, která je mu vrácena pouze v případě oprávněnosti jeho protestu. V propozicích je třeba uvést
zejména termíny k podání protestu a výši uvedené kauce.
C. Činnost jury
Většina členů jury musí být přítomna na střelnici během soutěže tak, aby mohla být kdykoliv svolána a
mohla rozhodnout okamžitě. Předseda každé jury musí zajistit přítomnost dostatečného počtu členů
jury.
D. Rozhodnutí jury
Jury musí rozhodnout všechny případy, které nejsou zakotveny v pravidlech IMSSU. Tato rozhodnutí
musí být však učiněna v duchu pravidel IMSSU. Tato rozhodnutí musí být sdělena IMSSU v případech,
kdy by měla být pravidla změněna nebo upřesněna.
Při rozhodování mohou členové jury požádat o informace jiné osoby, obeznámené s daným případem.

Oddíl VI. PROVEDENÍ DISCIPLÍN A PRAVIDLA SOUTĚŽÍ
Organizace závodu
Za přípravu střelnice podle těchto pravidel odpovídá pořadatel závodu (organizační výbor).
Před závodem je pořadatel povinen včas vydat nebo vyhlásit propozice, které upravují průběh závodu v
souladu s těmito pravidly.
Propozice musí obsahovat jméno ředitele a hlavního rozhodčího závodu, místo a čas konání, závodní
disciplíny, způsob hodnocení, rozstřely a ceny.
Při mezinárodních závodech a soutěžích se všechny povely vydávají v angličtině.
A. Hodnocený závod
Základní hodnocená forma závodu se skládá

ze 40 ran na 4 x 10 terčů, po deseti terčích na každé

terčové linii. Závody mimo mistrovských lze vypisovat také na jiný počet ran, podle počtu terčových linií
(např. na 20, 60 nebo 80 ran).
Od zahájení do ukončení závodu není na střelnici dovolena jiná činnost. Pokud je v té době na střelnici
dovolena manipulace se zbraní (seřízení apod.), musí k tomu být vyhrazen samostatný bezpečný
prostor.
B. Přejímka a certifikace zbraní
Před závodní střelbou musí být zbraně prohlédnuty rozhodčím. Nikdo nemůže vyhrát cenu s
necertifikovanou zbraní. Certifikaci zbraní provádí zvlášť k tomu určený rozhodčí.
Pokud je nutno zbraň při prohlídce rozebrat, smí to učinit jen střelec nebo osoba jím určená. Pokud to
Překlad: I. Chludil
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střelec odmítne, zbraň není připuštěna do závodu.
Pouze závodník nebo osoba jím pověřená může oddělit nebo nahradit jakoukoliv část jeho zbraně.
Jestliže zbraň neodpovídá pravidlům, nebude závodník s touto zbraní připuštěn k závodu.
Ředitel závodu může rozhodnout, aby byly po závodě znovu prohlédnuty zbraně prvních tří závodníků.
Kontrola musí být provedena co nejdříve po skončení závodu.
Pro každou disciplínu smí střelec předložit k certifikaci jen jednu zbraň.
V celém průběhu střelby jedné disciplíny smí závodník použít jen jednu zbraň, aniž by na ní měnil
kteroukoliv její součást, pokud nedojde k závadě zbraně (viz oddíl VI - G. Alibi).
C. Postupy střelby
Všechny disciplíny se střílejí po pětiranových položkách.
D. Nástřelné rány
Při mistrovských závodech má střelec nárok na pět nástřelných ran v každé disciplíně, ve které závodí
(při ostatních závodech stanoví odlišné podmínky propozice).
Všech pět nástřelných ran musí být vystřeleno v normálním časovém limitu (2 minuty pistole, u pušky
2,5 minuty). Střelec může střílet v libovolném pořadí na kterýkoliv ze svých nástřelných terčů.
Nástřelné rány nejsou povinné.
Na světových a kontinentálních šampionátech nejsou povoleny tréninky v průběhu šampionátu. Tréninky
a nastřelování jsou možné pouze v přidaných tréninkových dnech. Výjimka platí pro pět nástřelných ran,
které jsou povoleny, jestliže se závodník pokouší o rekord.
Mimo šampionáty a na ostatních závodech závisí povolení nástřelných ran na rozhodnutí ředitele
závodu.
Povolené nástřelné rány jsou nedílnou součástí disciplíny, která je následně střílena.

E. Povely
Rozhodčí na palebné čáře vydává pět povelů. Pro dosažení jednotnosti a předcházení možného
zmatení části závodníků musí být tyto povely důsledně užívány všemi rozhodčími na střelnici na všech
závodech IMSSU.

1. „Shooters to the line!“ („Střelci na palebnou čáru!“) - vydá se, je-li střelnice volná. Střelci se mohou
připravovat na stanovišti, avšak nesmí manipulovat se zbraní ani se zásobníkem. Zbraně musí být
odloženy ústím hlavně k terčům, nenabité a s otevřeným závěrem.

2. „Load!“ („Nabíjet!“) - dává se na začátku lhůty, ve které se střelec připraví ke střelbě, podle potřeby
seřídí nebo načerní mířidla, zaměřuje, případně vystřelí na sucho a nabíjí. Teprve po tomto povelu
může střelec manipulovat se zbraní a se zásobníkem. Výstřel po povelu „Load”, ale před povelem
„Fire” je posuzován jako ztracená rána. Výstřel před povelem „Load” se trestá diskvalifikací střelce na
Překlad: I. Chludil
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jeden rok.

3. „Fire!“ („Pal!“ nebo „Pálit!“) - dává se na konci nabíjecí lhůty. Znamená začátek lhůty pro vystřelení
pěti ran do položky.

4. „Cease fire, make your firearms safe!“ („Palbu zastavit, zbraně zajistit!“) - dává se na konec lhůty
pro vystřelení pěti ran. Střelec musí okamžitě zastavit střelbu, vybít zbraň a odložit ji s otevřeným
závěrem, ústím hlavně k terčům. Nemůže-li to učinit, musí okamžitě uvědomit rozhodčího na palebné
čáře zvednutím ruky. Každý výstřel po povelu ”Cease fire” je ztracená rána a je jako takový prohlášen
rozhodčím na palebné čáře.

5. „Range is clear!“ („Střelnice je volná!“) - dává rozhodčí na palebné čáře po povelu číslo 4, jestliže
jsou všechny zbraně v bezpečném stavu. Každý výstřel po povelu „Range is clear” se trestá
diskvalifikací střelce na dobu jednoho roku.
F. Záznam výsledků střelby
Záznamové karty se vyplňují v pořadí tak, jak střelec postupně střílí jednotlivé rány zleva doprava na
terče v určené linii.
a) Jestliže střelec srazí správný terč (který je na řadě), vyznačí se v příslušném rámečku „X“, tj. zásah.
b) „0“ (nula) se vyznačí v příslušném rámečku, jestliže terč zůstane po výstřelu stát.
Na terče se střílí zleva doprava, jedna rána na každý terč. Jestliže je terč sražen mimo pořadí, je
zaznamenán jako „0”, stejně jako správný terč.
Pootočený terč na podložce, aniž by z ní byl sražen, nebo poražen, znamená „0“.
Odražená střela, která srazí správný terč v pořadí, znamená „X“.
Jestliže byly terče kvůli silnému větru upevněny k podložce, jsou všechny zásahy terče vystřelené ve
správném pořadí označeny „X”.
Jestliže je alespoň jedna noha terče prase nebo beran úplně mimo podložku a terč z jakéhokoliv důvodu
nespadne, zásah je hodnocen „X”, a to i v případě, že druhá noha zůstane na podložce. V žádném jiném
případě (kromě střelby na upevněné terče) nesmí být zasažený terč označen jako „X” jestliže není
poražen nebo sražen z podložky v důsledku výstřelu závodníka na tento terč.
Jestliže je terč sražen, nebo poražen před výstřelem závodníka, střílí na další terče v pořadí. Zbývající
výstřel, nebo výstřely uplatní závodník v rámci alibi.
Všechny rozpory v záznamech musí být vysvětleny před tím, než střelec a zapisovatel (scorer) opustí
palebnou čáru, jsou postaveny terče a je zahájena další položka.
Zapisovatelem může být kterákoliv poučená osoba kromě samotného střelce. Zapisovatel spolupracuje
s rozhodčími při ověřování, že:
- do záznamové karty byly zapsány správné výsledky,
- střelec dodržuje pravidla a časové limity
- střelec nevystřelil v položce více než pět ran
- terč byl sražen výstřelem závodníka, nikoliv sražen například silným větrem.
Překlad: I. Chludil
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G. Alibi
Jediným důvodem pro přiznání alibi (další čas pro střelbu do položky) na závodech dle IMSSU je
skutečnost, že střelec bez vlastní viny nemá k dispozici potřebný počet terčů v položce.
Jestliže není dostatek terčů pro dokončení položky na podložce závodníka, ani na sousední podložce, je
na závodníkově podložce postavena celá nová sestava terčů a alibi výstřely budou stříleny v normálním
pořadí zleva doprava, bez ohledu na to, které terče způsobily závadu.
Závodník dostane čas na nabíjení a střelbu alibi k dokončení pětiranové položky. Hodnoty nabíjecích a
střeleckých časů jsou uvedeny v každých speciálních technických pravidlech.
Porucha zbraně nebo selhání náboje není důvodem k alibi nebo povolení dodatečného času na střelbu.
Dojde-li k poruše zbraně, která střelci znemožní pokračovat s ní v závodu, může střelec pokračovat v
závodu s jinou zbraní, pokud byla certifikována pro danou disciplínu.
Toto pravidlo neznamená, že závodník může použít více než jednu zbraň pro danou disciplínu, kromě
případu, že jeho primární zbraň má závadu nebo byla poškozena a ředitel závodu, nebo rozhodčí na
palebné čáře zbraň prohlédne a povolí její výměnu. V žádném případě není porucha zbraně nebo
příslušenství důvodem k přerušení závodu. Terče nezasažené během závady na výbavě nebo při
poruše jsou posuzovány jako chybené a nemohou být důvodem k uplatnění alibi.
H. Rozstřely
Pokud to nebylo stanoveno v propozicích, nebo vyhlášeno na střelnici před zahájením závodu, má
ředitel závodu má právo určit jak budou řešeny shodné výsledky. Pokud nebylo stanoveno jinak, určí se
při stejném výsledku pořadí střelců zpětným počítáním „zvířat“. Vyšší pořadí má střelec s větším počtem
zasažených beranů. Je-li tento počet stejný, rozhoduje větší počet zasažených krocanů atd. Nedojde-li
se tímto postupem k rozhodnutí, umístili se střelci shodně.
Ředitel závodu může rozhodnout, případně v propozicích může být stanoveno, že o pořadí na některých
místech rozhoduje rozstřel.
Rozstřel vždy rozhoduje o umístění prvních tří závodníků na šampionátech (pokud bylo dosaženo
shodných výsledků). Další pořadí může být určeno zpětným počítáním, nebo rozstřelem, podle
rozhodnutí ředitele závodu.
Terče pro rozstřel musí být dobře viditelné, ocelové, podle oficiálních vzorů kuřat, prasat, krocanů a
beranů. Terče mohou být jakékoliv oficiální velikosti pro pistolové nebo puškové disciplíny a mohou být
sestaveny do jakékoli kombinace tvarů a velikostí.
Terče pro rozstřel mohou být postaveny na jakoukoliv vzdálenost do maximální vzdálenosti používané v
dané kategorii pro berany.
Terče pro rozstřel mohou mít jinou barvu než terče použité v závodu.
Rozstřel se provádí v normální pětirané položce, na pět terčů pro každého závodníka na vzdálenosti
uvedené výše. Použijí se časové limity stanovené těmito pravidly. Dosáhnou-li střelci v rozstřelu
Překlad: I. Chludil
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shodného výsledku, rozstřel se opakuje až do rozhodnutí.
Závodníci musí použít stejnou zbraň, kterou použili v závodu, s výjimkou náhradní zbraně podle kapitoly
G. Alibi.
„Náhlá smrt“ není dovolena.
Při shodném výsledku v Aggregate se pořadí určuje zpětným počítáním zvířat, závodníci s úplnou
shodou výsledku mají stejné umístění.
U družstev se používá stejný způsob hodnocení při shodě výsledků a dojde-li zpětným počítáním zvířat
opět k úplné shodě, vyhrává družstvo s lepším individuálním výsledkem v disciplíně Aggregate. Jsou-li i
individuální výsledky stejné, mají družstva stejné umístění.
I. Porušení pravidel
Při viditelném porušení pravidel musí být střelec napomenut. Napomenutí musí být dáno tak, aby střelec
měl možnost porušení pravidel napravit. Jestliže střelec poruší pravidla podruhé, musí být vyloučen ze
závodu.
Napomenutí se ukládá mezi položkami. Nejedná-li se o porušení pravidel bezpečnosti, závodník nesmí
být vyrušován během pětiranné položky.
Napomenutí musí být provedeno tak, aby nemohla vzniknout žádná pochybnost, že je to oficiální
napomenutí.
V případě skrytého porušení pravidel, jestliže je zřejmé, že střelec porušení pravidel úmyslně skrývá, je
vyloučen bez napomenutí.
Střelec, který nesportovním způsobem ruší jiného střelce při střelbě, je vyloučen ze závodu.

J. Aggregate (Souhrny)
Výsledek „Aggregate“ je dán součtem výsledků jednotlivých disciplín dané kategorie. V siluetových
disciplínách se počítá šest agregátů.

Big Bore

Small Bore

Field Pistol

Big Bore Rifle

Small Bore

Standing

Pistol

Pistol

Revolver

Revolver

Production

Silhouette

Silhouette

Standing BB

Production

Production

Production

Hunting

Light

Pistol

Standing

Standing

any sights

Unlimited

Unlimited

Rifle

Standing SB
Pistol
Field Production
Field any sights
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Oddíl VII. TROFEJE - CENY - HODNOTA CEN
A. Ceny
Na soutěžích podporovaných IMSSU nesmí hodnota věcné nebo finanční ceny za umístění jednotlivce v
jedné disciplíně překročit třicetinásobek zápisného, stanoveného pro závod. Do toho se nepočítá
hodnota trofeje (pohár, plaketa, medaile apod.). Toto pravidlo se nepoužije na jakékoliv zboží nebo
cenu, která je udělována místo trofeje.
Všechny sponzorské nebo bonusové ceny, bez výjimky, mají být uděleny takovým způsobem, aby
ohodnocení všech příjemců takových trofejí bylo přibližně na stejné úrovni.
CzMSSA a střelecké kluby mohou přijmout podpory na rozvoj střeleckého sportu, dotace reprezentace
apod.
B. Udělování trofejí
Trofeje získávají:
- první, druhý, a třetí střelec v každé disciplíně
- první, druhý a třetí střelec v každé kategorii “Aggregate“
- první, druhé a třetí družstvo v každé kategorii „Aggregate“
Každé národní družstvo je složeno ze třech střelců pro každou kategorii Aggregate. Každá země může
mít v každé kategorii pouze jedno družstvo. Vzhledem k tomu, že družstva jsou hodnocena v šesti
kategoriích mají členské země možnost zaregistrovat až šest družstev, jedno pro každou kategorii.
Podle nabídky sponzorů mohou být zhotoveny speciální ceny pro daný závod.
Hostitelská země může přihlásit tolik jednotlivých střelců, kolik je kapacitně zvládnutelných, s tím, že
počty závodníků ostatních zemí nesmí být omezovány kvůli těmto přidaným střelcům.

Oddíl VIII. PROTESTY
Veškeré spory o výklad pravidel a protesty řeší technická jury. Všechny protesty musí být předloženy
řediteli závodu písemně, spolu s poplatkem přiměřeným ceně startovného pro jednoho závodníka,
nejpozději do tří hodin od zjištění údajného přestupku. Protestující i obviněný mají jednu hodinu po
rozhodnutí technické jury k napadení rozhodnutí u odvolací jury.
Jestliže jury rozhodne ve prospěch protestující strany, poplatek se vrací protestujícímu. Jestliže jury
rozhodne ve prospěch obviněné strany, poplatek je vyplacen obviněnému.
Je možno podat protest proti kterékoliv zbrani, závodník však nesmí být přerušován před ukončením
disciplíny (4 x 10 ran). Po jejím dokončení může být vyzván k předložení zbraně ke kontrole.
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Oddíl IX. SPORTOVNÍ CHOVÁNÍ
Závodníci, trenéři, spotteři jsou povinni jednat ve sportovním duchu a podporovat střelecké bratrství.
Ředitel závodu má právo vyloučit střelce, trenéra, nebo spottera, který jedná nesportovně, případně
znevažuje IMSSU, (AETSM nebo CzMSSA) nebo střelecký sport. Pokud vzniknou nějaké pochybnosti o
tomto postupu, bude věc předložena k rozhodnutí jury.
Oddíl X. ZAKÁZANÉ CHOVÁNÍ
Střelec nesmí být během závodu pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných zakázaných látek. Zjištění
takové skutečnosti je důvodem k okamžitému vyloučení závodníka a eventuálně i k dalšímu
disciplinárnímu postihu.
Oddíl XI. SPOTTER
Střelec může mít s sebou na palebné čáře jednoho spottera (pozorovatele). Ten může střelci pomáhat
při lokalizaci zásahů, dodržování času a radami. Po povelu „Nabíjet!“ se však nesmí ani dotknout zbraně
ani poskytnout střelci jakoukoliv jinou fyzickou pomoc.

VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY PISTOLOVÉ
KATEGORIE
Oddíl I. POLOHY PŘI STŘELBĚ
A. Freestyle (poloha volný styl)
Jakákoliv střelecká poloha bez umělé opory. Zbraň smí přijít do kontaktu jen s tělem nebo oděvem
střelce. Žádná část zbraně se nesmí dotýkat země nebo podložky. Žádná část zbraně, jejích mířidel a
střelcových rukou držících zbraň před tělem se nesmí dotýkat obličeje střelce, pokrývky hlavy, nebo
dalšího vybavení na hlavě (čepice, střeleckých brýlí, ochranných štítků, ochrany sluchu a podobně).
Střelec musí držet zbraň tak, aby se rozhodčí mohl kdykoliv přesvědčit, že se toto pravidlo dodržuje a že
zbraň je viditelně oddělena od vyjmenovaných povrchů během celé doby, kdy je ve střelecké pozici.
Závodník s nohama položenýma stranou na podložce nesmí opřít žádnou část zbraně o kotník. Tato
pozice je dovolena jenom jesliže střelcova ruka, nebo její část je umístěna mezi zbraň a kotník. Opřením
hlavně o horní část obuvi, nebo o kotník se vytvoří umělá opora, která není dovolena.

B. Standing (poloha vstoje)
Střelec musí zaujmout pevnou polohu vstoje a drží zbraň jenom jednou nebo oběma rukama.
Žádná část střelcova těla nesmí být jakýmkoliv způsobem podepřena. Paže ruky nebo rukou, držících
zbraň, od zápěstí po rameno, se nesmí dotýkat jiné části těla a nesmějí být žádným způsobem uměle
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podepřeny.
Střelcovy ruce se mohou dotýkat jenom jeho zbraně a mířidel. Střelcovy ruce se navzájem dotýkat
mohou. Zbraň a mířidla se mohou dotýkat jenom střelcových rukou.
Střelec, který používá jednoruční držení zbraně, si může volnou ruku opřít v pase, zasunout do kapsy,
nebo opřít o opasek, při dodržení ducha výše uvedených pravidel.
Zbraň musí být držena tak, aby rozhodčí dobře viděl, že tato pravidla jsou dodržována po celou dobu,
kdy je závodník ve střelecké pozici.
Oddíl II. PRODUCTION (STANDARDNÍ ZBRANĚ)
A. Pistole a revolver Production
Krátká zbraň, která je v daných technických specifikacích běžně dostupná široké veřejnosti.
Hmotnost úplné (včetně mířidel) a nenabité zbraně se zásobníkem nesmí překročit 1 814 g (4 libry).
Pistole může mít jakýkoliv typ mechanismu (jednoranová, opakovací, samonabíjecí).
Délka hlavně nesmí překročit 273 mm (10 3/4“) - u revolveru se do délky hlavně nepočítá délka
nábojového válce.
Celková délka revolveru nesmí překročit 457 mm (18“) a celková délka pistole nesmí překročit 406 mm
(16“), v obou případech měřeno „kvadraticky“ - délka ve směru osy hlavně.
Vzdálenost od nejvyššího bodu mušky k zadnímu okraji hledí nesmí překročit 342 mm (13 1/2“). Žádná
část mířidel (s výjimkou chrániče mušky dodávaného se zbraní) a slunečních clon (s výjimkou clony,
která je součástí standardních mířidel zbraně odpovídající pravidlům Production) apod., nesmí
přesahovat před ústí hlavně.
Úsťové brzdy a jakékoliv prostředky fungující podobným způsobem nejsou dovoleny.
Zbraň musí být vždy kompletní a v tom stavu, v jakém byla vyrobena. Jako náhradní díly lze použít
pouze katalogové součástky výslovně určené pro danou zbraň s výjimkou uvedenou níže.
Z bezpečnostních důvodů nesmí šířka spouště, včetně případného rozšíření spouště, vyráběného pro
danou pistoli a běžně dostupného, přesáhnout šířku lučíku spouště.
Rukojeť musí být konvenčního typu, nesmí umožňovat podepření zbraně jinou částí těla než rukou.
Žádná část rukojeti nesmí obepínat ruku a nesmí přesahovat přes zápěstí.
Opěrka dlaně musí svírat s osou rukojeti úhel nejméně 90º (viz. obrázek A). Jakékoliv zakřivení vzhůru u
opěrky dlaně a opěrky palce a zakřivení dolů u opěrky horní hrany dlaně na straně rukojeti proti palci je
zakázáno. Šířka rukojeti nesmí překročit 64 mm (2,5”), měřeno tak, jak je znázorněno na obrázku A.
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Rozměr A - B (vybrání pro horní hranu dlaně), měřený podle obrázku B, nesmí být větší než 40 mm
(1,57”) při nenataženém mechanismu.
Zakřivené povrchy na rukojeti, nebo rámu, včetně opěrky palce a dlaně v podélném směru jsou
povoleny.
Osa hlavně musí procházet nad hranou dlaně při normálním držení zbraně ve střelecké pozici.

Stavitelná rukojeť není dovolena. Všechny stavitelné části rukojeti dodávané výrobcem musí být
odstraněny.
Na zbrani nesmí být provedeny žádné zjevné úpravy, vyjma následujících:

1. Starší zbraně mohou být modernizovány s použitím katalogových součástí výslovně určených pro tu
kterou zbraň.
Všechny druhy výměnných hlavní jsou povoleny pro T/C Contender, G2, Encore a Encore Pro
Hunter, včetně delších originálních T/C hlavní zkrácených na délku 10 a ¾ palce (273 mm) pokud
jsou z odpovídajícího materiálu, mají stejné stoupání závitu drážek a profil. Anschütz Exemplar s
hlavněmi délky 10 a 14 palců mohou mít pro použití v kategorii Production hlavně krácené na 10
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palců.

2. Nahrazení původních rukojetí rukojeťmi uvedenými na trh později je povoleno. Tyto rukojeti musí být
v katalogu výrobce, určené pro daný typ zbraně a běžně dostupné široké veřejnosti. Rukojeti musí
zůstat co do tvaru a povrchové úpravy v tom stavu, v jakém byly vyrobeny.

3. Nahrazení původních mířidel mířidly uvedenými na trh později je povoleno četně mezikusů pro
montáž nových mířidel. Vzdálenost mezi osou hlavně a středem kruhové mušky, nebo nejvyšším
bodem hranolové mušky nesmí být větší než 50 mm. Vrtání a pájení pro mířidla a mezikusy je
povoleno. Žádná část hledí, včetně slunečních clon, nesmí přečnívat přes zadní část pistole při
nenataženém bicím mechanismu.
Mířidla mohou být natřena černou barvou nebo začerněna. To se týká i barevného označení nastavení
mířidel.
Dioptry nejsou povoleny na pistolích užívaných v kategorii Production velkorážní (Big Bore) pro
disciplínu Pistol, Revolver, Production a Standing, stejně jako pro malorážkovou (Small Bore) pistoli a
revolver a polní pistoli (Field Pistol) v kategorii Production.
Povolena jsou pouze mířidla s hledím plátkového typu se zářezem a pevnou muškou, dávajícími
záměrný obrazec podobný jako na následujících kresbách (otevřená mířidla):

Dioptry jsou povoleny pouze pro malorážní pistoli v disciplíně Standing a polní pistoli v disciplínách Any
Sights (libovolná mířidla).
4. Povrchové ozdoby, jako je gravírování apod., jsou dovoleny, pokud nejsou na rukojeti nebo na
mířidlech.
5. Vrtání a drážkování pro montáž dalekohledu jsou dovoleny. Zbraň může být použita s montáží pro
dalekohled i v kategorii Production, jestliže jsou sejmuty kroužky pro uchycení dalekohledu a montáž
nemůže sloužit jako střelecká pomůcka. Jestliže je montáž sejmuta z pistole, musí být v otvorech pro
šrouby zaslepovací šroubky.
6. Jsou dovoleny úpravy spoušťového mechanismu směřující ke zmenšení odporu a zlepšení chodu
spouště. Tyto úpravy však nesmějí snižovat bezpečnost zbraně. Vratná pružina závěru a bicí pružina
mohou být upraveny, zkráceny, nebo nahrazeny pružinami z pozdější výroby. Tyto pružiny musí být
katalogové položky výrobce, vyráběny pro daný typ zbraně a přístupné široké veřejnosti. Jiné vnitřní
úpravy nejsou dovoleny.
Dvojčinný revolver musí být schopen střelby ve dvojčinné funkci. Válec revolveru se musí otáčet jen
pomocí kohoutu (jednočinný revolver) nebo spouště (dvojčinný revolver).
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Revolvery a samonabíjecí pistole musí být pro kategorii Production nabíjeny pěti náboji a tyto také
odpáleny.
B. Montáž zaměřovacího dalekohledu Production
Je to montáž dalekohledu, která je katalogovou součástí dostupnou veřejnosti. Musí být ve stavu, v
jakém byla vyrobena.
Vzdálenost mezi osou optického zaměřovače a osou vývrtu hlavně nesmí překročit 76 mm (3“).

C. Dalekohled Production
Zaměřovací dalekohled, který je ve firemním katalogu běžně dostupný veřejnosti. Dalekohled musí být v
tom stavu, v jakém byl vyroben. Kryty adjustačních knoflíků mohou být odejmuty.
Je dovolen jakýkoliv typ zaměřovacího dalekohledu, nebo optického zaměřovače, kromě laserových
zaměřovačů.
D. Náboje production
a)

BBP - velkorážní pistole:

jakékoliv jednotné náboje se středovým zápalem, splňující následující podmínky: sériově vyráběné
náboje, pro které jsou stavěné pistole a revolvery Production uvedené v katalozích (nikoliv jiné náboje,
pro které musí být nábojová komora upravena na zakázku). Náboje, které se sériově nevyrábějí, lze
přebíjet s použitím katalogových, obecně dostupných komponentů.
Žádná další omezení nejsou stanovena.
b) SBP - malorážní pistole:
Všechny sériově vyráběné náboje s okrajovým zápalem ráže 22 Short, 22 Long nebo 22 Long Rifle.
c)

FP - polní pistole:

Sériově vyráběné (nebo přebíjené - viz. 1) náboje se středovým zápalem, jejichž délka nábojnice
nepřesahuje délku nábojnice 22 Hornet (35,64 mm nebo 1.403“). Náboje s okrajovým zápalem nejsou
povoleny.
E. Náhradní díly pro zbraně, které se již nevyrábějí
Jestliže náhradní díly pro zbraně, které se již nevyrábějí, nejsou dostupné, poškozené části mohou být
nahrazeny nově vyrobenými za předpokladu, že:
- závodník prokáže, že zbraň se již nevyrábí a součást není na trhu (dopis od výrobce nebo důkaz, že
výrobce již neexistuje).
- nově vyrobená součást je ze stejného materiálu, má stejný tvar, rozměry a povrchovou úpravu jako
originál.
- jestliže konkrétní složení materiálu originální součásti dnes není známo, nebo materiál není dostupný
na běžném trhu, může být náhradní součást vyrobena z materiálu co nejbližšímu materiálu původní
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součásti. Například, jestliže originální součást byla vyrobena z lehké slitiny, může být nahrazena
součástí z hliníkové slitiny.
Žádné hlavní součásti zbraně, s výjimkou hlavně, však nesmějí být nahrazeny. To jsou dle typu zbraně:

 rám
 vedení, saně závěru
 válec
 závěr
 závěrový blok nebo válec
 pouzdro závěru, spoušťový mechanismus a bicí mechanismus.
Oddíl III. UNLIMITED (LIBOVOLNÉ ZBRANĚ)
A. Pistole Unlimited
Krátká zbraň, u níž délka hlavně a délka záměrné nepřevyšuje 381 mm (15“) a jejíž hmotnost se
zásobníkem, ale bez nábojů, nepřevyšuje 2 041 g (4 1/2 libry). Délka záměrné se měří od nejvyššího
bodu mušky k zadní hraně hledí. Celá délka zaměřovacího zařízení včetně očnice, extenze, clony atd.
nesmí překročit 457 mm (18“). Délka hlavně se měří tyčkou zasunutou do hlavně, která dosedá na čelo
závěru.
Celková délka pistole nebo revolveru Unlimited nesmí překročit 635 mm (25“) – měřeno „kvadraticky“,
nebo rovnoběžně s osou hlavně.
Úsťové brzdy a podobně fungující zařízení nejsou dovoleny.
Revolvery a samonabíjecí pistole mohou být v kategorii Unlimited používány jako jednoranové (nabíjeny
a odpalovány po jednom náboji).
B. Náboje Unlimited
a) Big Bore - velkorážní: jakékoliv jednotné náboje se středovým zápalem. Pro disciplíny, které se střílejí
pistolemi a revolvery Unlimited na terče poloviční velikosti je povolena minimální ráže 6 mm (0,243”).
b) Small Bore - malorážkové: veškeré sériově vyráběné náboje .22 Short, .22 Long nebo .22 Long Rifle.
Oddíl IV. DOVOLENÉ A NEDOVOLENÉ POMŮCKY
A. Dovolené
Je dovoleno používat následující vybavení, příslušenství a pomůcky:
a) střelecká podložka (koberec):
Hladká střelecká podložka nebo pokrývka povrchu střeleckého stanoviště, jejíž tloušťka
nepřekračuje 25,4 mm (1“). Podložka musí mít jednotnou tloušťku a nesmí se přehýbat nebo jinak
upravovat tak aby poskytovala jakoukoliv oporu.
b) Chrániče loktů a kolen:
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Sportovní chrániče loktů a kolen nebo jiné podobné pomůcky chránící střelcovy lokty a kolena
pokud jejich tloušťka nepřesahuje 25,4 mm (1“). Tyto pomůcky nesmí být tak tuhé, aby sloužily jako
pomůcka při střelbě nebo jako umělá opora.
c) Rukavice:
Střelecké rukavice, pokud nejsou tak vycpané nebo tuhé aby sloužily jako pomůcka při střelbě nebo
umělá opora.
d) Štítky:
Chrániče proti expanzi plynů při výstřelu v poloze Freestyle, pokud neslouží jako střelecká
pomůcka,
e) Přídavné čočky:
Přídavné čočky k brýlím nebo lupy jestliže jsou připevněny na brýlových sklech nebo obroučkách.
Tyto čočky nebo lupy nesmějí přesahovat více než 25,4 mm (1“) před obroučky brýlí.
f) Sluneční brýle:
Povolena jsou nasazovací přídavná protisluneční skla k dioptrickým brýlím.
g) Irisová clona:
Irisová clona upevněná na brýlích nebo na obroučkách brýlí.
h) Pokrývka hlavy:
Střelecká čepice.
i) Stojánek:
Stojánek nebo svorka k odložení nábojů před střelbou nebo během střelby.
B. Nedovolené vybavení a pomůcky
Není dovoleno používat následující vybavení, příslušenství a pomůcky:
a) Optická zařízení:
Dalekohledy a jiné optické prostředky, které nejsou výslovně uvedeny v pravidlech v předcházející
části.
b) Umělé opory:
Umělé opory a podpěry, řemeny, polštářovaný a bezdůvodně těžký oděv a všechny pomůcky ke
zpevnění trupu, paží a zápěstí včetně náramků.
c) Střelecká obuv:
Střelecká obuv vyrobená speciálně k tomu účelu.
d) Oděv:
Střelecký oděv vyrobený speciálně k tomu účelu.
Pro disciplíny střílené vstoje:
Jsou povoleny střelecké vesty bez rukávů a střelecké košile používané pro střelbu z brokovnic (trap a
skeet) a běžný oděv přiměřený daným klimatickým podmínkám. Speciální střelecké bundy, vesty,
kalhoty a boty nejsou povoleny.
Překlad: I. Chludil
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Není povoleno nosit neobvykle těžký oděv a cokoliv, co by mohlo sloužit jako umělá opora, jako oděv
s velmi silnými vycpávkami, výztuhami, extrémně tuhý, omezující volný pohyb těla, nebo podpírající
tělo ve střelecké pozici (včetně příslušenství nošeného pod oděvem).
Vesty a kabáty, které by mohly být považovány, nebo konstruovány, jako neobvykle těžké, nebo tuhé,
nebo poskytující umělou oporu jsou dovoleny, jestliže mohou být zapnuty přes měřidlo tvořené
válcem z roury o průměru 101,6 mm (4”) a délce nejméně 762 mm (30”) po celé délce oděvu. Oděv
musí být rozepnut nebo otevřený od spodního okraje do bodu 50,8 mm (2”) nad vršek hřebenu
kyčelní kosti.
e) Přilnavé materiály a nálepky:
Nejsou povoleny jakékoliv přilnavé materiály nebo nálepky použité na střelcově oděvu nebo
jakékoliv části jeho zbraně.
f) Spoušťové mechanismy:
Spoušťové mechanismy, které fungují po uvolnění spouště.
g) Programovatelná zaměřovací zařízení:
Jakákoliv zařízení, která při správném zamíření samočinně aktivují bicí mechanismus.
h) Zdrsnění:
Není povoleno zdrsnění přední plochy předpažbí (u zbraní Unlimited)
i) Předpažbí (zbraně Production a Unlimited):
Takzvaná „žertovná předpažbí” s klínovitými výstupky, případně výřezy na předpažbí ve stylu
melounových plátků na jedné, nebo na obou stranách s úmyslem vytvořit ostré hrany k opření o
střelcovu nohu nebo jinou část jeho těla, se posuzují jako nedovolená střelecká pomůcka. Tyto a
podobné variace úprav jsou porušením pravidla o zákazu umělých opěr. Ředitel závodu a členové
jury mají právo vytknout porušení pravidel při použití těchto předpažbí na každém závodě. Jestliže,
podle jejich názoru, tato předpažbí porušují pravidla o umělých opěrách, duch pravidel, případně
obojí, mají právo k vyloučení takových zbraní ze všech závodů podle pravidel IMSSU.
Příklady zakázaných tvarů předpažbí, které ilustrují ducha pravidla:

Překlad: I. Chludil
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Není povoleno držet pistoli nebo revolver tak, aby prsty podpírající ruky nebo jiná část těla, při poloze
freestyle i standing, mohly sklouznout před hlaveň nebo předpažbí.

Překlad: I. Chludil
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Vzdálenost mezi horní stranou hlavně a dolní plochou předpažbí, měřená uprostřed délky hlavně,
nesmí překročit 55 mm.
j) Opory:
Zachycování palců nebo ostatních prstů za kapsy nebo úchyty v kapsách nebo na nich, případně
cokoliv použitelné podobným způsobem, je zakázáno.
k) Vytahovač:
Všechny zbraně musí být vybaveny zařízením, které částečně, nebo úplně vytáhne prázdnou
nábojnici, nebo nevystřelený náboj. Zbraně bez tohoto zařízení nejsou dovoleny.
Oddíl V.

PROVEDENÍ ZÁVODU A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

A. Časové limity pro nabíjení, střelbu a alibi
Nabíjecí perioda je 30 sekund.
Doba střelby jedné pětiranné položky jsou 2 minuty.
Doba alibi je 30 sekund na nabíjení a 24 sekund pro každou jednu ránu alibi.
Pro tyto časové limity je dovolena tolerance plus 1 sec.
B. Pořadí disciplín
Závodník si může vybrat pořadí disciplín, které chce střílet. Pro danou směnu si může vybrat disciplínu
při certifikaci zbraní nebo před ní. Tento výběr musí odpovídat pravidlům (například, pokud střílí
disciplínu Production Pistol s revolverem, musí nejdříve střílet disciplínu Revolver a až potom disciplínu
Production Pistol).
Pořadatelé mohou stanovit pořadí disciplín, pokud to vyžadují podmínky na střelnici.
C. Postup střelby
Nejprve se střílí na nejbližší terče a pak postupně na delší vzdálenosti.
D. Přenášení zbraní
Pro přenášení zbraně mezi jednotlivými položkami je povinné použití přepravky bez víka nebo s
průhledným víkem. Pořadatelé musí opatřit dostatek přepravek k zapůjčení nebo pronajmutí těm
střelcům, kteří nemají vlastní.

SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO KATEGORII VELKORÁŽOVÉ
PISTOLE - BIG BORE PISTOL (BBP)
A. Disciplíny
Závodí se ve čtyřech disciplínách:
Překlad: I. Chludil
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zkratka

disciplína

poloha při střelbě

zbraň

BBPR

Revolver

freestyle

revolver Production

BBPP

Production

freestyle

jakákoliv krátká zbraň Production

BBPU

Unlimited

freestyle

krátká zbraň Unlimited

BBPS

Standing

standing

jakákoliv krátká zbraň Production

Viz Všeobecná technická pravidla pro všechny kategorie krátkých zbraní.
Pořadí disciplín je BBPR, BBPP a BBPU - BBPU je nejvyšší. Jakákoliv zbraň nižší disciplíny (skupiny)
může být použita ve vyšší disciplíně. Pokud však střelec hodlá střílet s jednou zbraní více disciplín, musí
střílet od nižší disciplíny k vyšší. Disciplína Standing (BBPS) může být střílena kdykoliv. Pokud však
střelec chce střílet v poloze standing i v disciplíně Production (BBPP) a použije pro disciplínu BBPS
tutéž zbraň jako pro BBPP, musí nejprve střílet disciplínu BBPS.
B. Specifikace terčů
Terče jsou plné velikosti podle oficiálních vzorů IMSSU. Strana čtverce oficiálního vzoru pro Big Bore
Pistol měří 25,4 mm (1“). Viz Všeobecná technická pravidla, oddíl III.
Tloušťka oceli:
- kuřata a prasata 12 mm (1/2”)
- krocani a berani 10 mm (3/8”)
Z důvodů bezpečnosti se doporučuje použití oceli T1 nebo jejího ekvivalentu. Pro kuře je tento materiál
povinný.
Rozměry „nohy“:
kuře

75 mm x 100 mm (3“ x 4“)

prase

50 mm x 100 mm (2“ x 3“)

krocan

75 mm x 200 mm (3“ x 8“)

beran

100 mm x 125 mm (4“ x 5“)

Starší siluety krocanů s nohou 75 mm x 150 mm (3” x 6”) mohou být použity.
„Noha“ musí být z téhož materiálu a téže tloušťky jako vlastní terč.
Pro disciplínu Unlimited se použijí terče v poloviční velikosti (definované pro polní pistoli).
Nákresy terčů:

Překlad: I. Chludil
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C. Umístění terčů
Vzdálenost od palebné čáry (±5 m):
kuřata

50 m

prasata

100 m

krocani

150 m

Překlad: I. Chludil
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berani

200 m

Vyžadují-li to poměry na střelnici, mohou být siluety beranů umístěny ve vzdálenosti 183 m (200 yardů)
od palebné čáry
D. Umístění siluet beranů
Následující pravidlo se nepoužije pro berany v poloviční velikosti pro disciplínu Unlimited.
Pro umístění berana platí ta výjimka, že zadní hrana jeho „nohy“ má přečnívat přes zadní hranu
podložky tak, aby těžiště terče bylo maximálně 25,4 mm (při tloušťce terče 10 mm) nebo maximálně 22
mm (při tloušťce terče 12 mm) před touto hranou.
To jsou maximální hodnoty. Jestliže je to možné, doporučuje se postavit berany pod těmito hodnotami.
Pro upřesnění: oficiální šířka nohy berana je 100 mm (4”). Beran musí být opatrně posunut na podložce
zpět tak, aby noha přesahovala zadní hranu a terč se začal kácet. Od tohoto bodu má být posunut
dopředu do nalezení stabilního postavení, jak praví pravidlo, ne více než 25,4 mm nebo 22 mmm (podle
tloušťky berana). Stejná metoda se doporučuje použít, pro stavěče terčů, aby se zabránilo stavění
beranů dopředu proti stanovené pozici. Jestliže beran není stabilní po posunutí nohy vpřed o
předepsanou vzdálenost, například kvůli větru, musí být terč upevněn. Beran nikdy nesmí být postaven
na celou šířku nohy, podložen, anebo jinak zajištěn proti povalení větrem. Na šampionátech musí být
postavení beranů ověřeno rozhodčími před první položkou každý den.
Volitelné pravidlo pro berany: Terče beranů mohou být upraveny tak, že ze zadních částí nohou je
odstraněno 19 mm (3/4”) patky pro tloušťku terčů 3/8” (22 mm pro tloušťku 10 mm). Berani jsou řádně
postaveni, jestliže zadní hrana nohy lícuje se zadní hranou podložky.

E. Dalekohledy
V této kategorii nejsou pro žádnou disciplínu povolena žádná optická zařízení ani dalekohledy.

F. Klasifikace
Třída

Unlimited

Revolver, Production

Standing

B

0 - 25

0 - 20

0 - 10

A

26 - 35

21 - 30

11 - 22

INT

36 - 40

31 - 40

23 - 40

Překlad: I. Chludil
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SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO KATEGORII MALORÁŽKOVÉ
PISTOLE - SMALL BORE PISTOL (SBP)
A. Disciplíny
Závodí se ve čtyřech disciplínách:
zkratka

skupina

poloha při střelbě

zbraň

SBPR

Revolver

freestyle

revolver production

SBPP

Production

freestyle

jakákoliv krátká zbraň production

SBPU

Unlimited

freestyle

krátká zbraň unlimited

SBPS

Standing

standing

jakákoliv krátká zbraň production

Viz. Všeobecná technická pravidla pro všechny krátké zbraně.
Pořadí disciplín je SBPR, SBPP a SBPU; SBPU je nejvyšší.
Jakákoliv zbraň nižší disciplíny (skupiny) může být použita ve vyšší disciplíně. Pokud střelec hodlá střílet
s jednou zbraní více disciplín, musí střílet od nižší disciplíny k vyšší.
Disciplína Standing (SBPS) může být střílena kdykoliv. Pokud však střelec chce střílet v poloze Standing
i v disciplíně Production (SBPP) a použije pro disciplínu SBPS tutéž zbraň jako pro SBPP, musí nejprve
střílet disciplínu SBPS.
B. Specifikace terčů
Terče jsou tříosminové velikosti siluet podle oficiálních vzorů IMSSU.
Strana čtverce oficiálního vzoru měří 9,52 mm (3/8“).
Terče jsou z oceli tloušťky 6 mm (3/16“ nebo 1/4“).
Rozměry „nohy“:

kuře, krocan a beran 40 x 65 mm (1.5“ x 2.5“)
prase

40 x 100 mm (1.5“ x 4“)

„Noha“ musí být z téhož materiálu a téže tloušťky jako vlastní terč.
Pro disciplínu Unlimited se použijí terče pro malorážkovou pušku.

Překlad: I. Chludil
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Nákresy terčů:
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C. Umístění terčů
Vzdálenost od palebné čáry (tolerance ± 2 m nebo ± 2 yd):
kuřata

25 m nebo yd

prasata

50 m nebo yd

krocani

75 m nebo yd

berani

100 m nebo yd

Všechny terčové linie musí být měřeny jednotně buď v metrech, nebo v yardech. Jednotky, použité k
měření vzdálenosti terčů, musí být uvedeny na střelnici.

D. Dalekohledy
Nejsou povoleny zaměřovací dalekohledy ani jiné optické pomůcky.

E. Klasifikace
Třída

Unlimited

Revolver, Production

Standing

B

0 - 25

0 - 20

0 - 10

A

26 - 35

21 - 30

11 - 22

INT

36 - 40

31 - 40

23 - 40

SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO KATEGORII POLNÍ PISTOLE FIELD PISTOL (FP)
A. Disciplíny
Závodí se ve dvou disciplínách, v obou jen v poloze standing:
zkratka

disciplína

poloha při střelbě

zbraň

FPP

Production

standing

jakákoliv krátká zbraň Production pro
velkorážní pistoli, bez dioptru

FPAS

Production any

standing

sights

jakákoliv krátká zbraň Production s
optickými mířidly nebo bez nich

Viz Všeobecná technická pravidla pro všechny zbraně.
Pořadí disciplín je Production a Production any Sights. Production any Sights je vyšší. Disciplína vyšší
se může střílet zbraní určenou pro nižší disciplínu, v tom případě se nižší disciplína střílí jako první.

Překlad: I. Chludil
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B. Specifikace terčů
Terče jsou poloviční velikosti podle oficiálních vzorů IMSSU.
Oficiální vzor terče má stranu čtverce 12,7 mm (1/2“).
Použití oceli T1 nebo obdobné je povinné.
Terče jsou z oceli tloušťky 10 mm (3/8“) nebo 12 mm (1/2“).
Rozměry „nohou“: 50 x 100 mm (2“ x 4“) pro všechny terče (prase a beran po dvou kusech). „Noha“
prasete může být zhotovena z jednoho kusu o rozměru 50 x 150 mm (2“ x 6“).
„Noha“ musí být ze stejného materiálu a stejné tloušťky jako vlastní terč.
Nákresy terčů:

Překlad: I. Chludil
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C. Umístění terčů
Jako v kategorii SBP a se stejnou tolerancí.
Vzdálenost od palebné čáry (tolerance ± 2 m nebo ± 2 yd):
kuřata

25 m nebo yd

prasata

50 m nebo yd

krocani

75 m nebo yd

berani

100 m nebo yd

Všechny terčové linie musí být měřeny jednotně buď v metrech, nebo v yardech. Jednotky, použité
k měření vzdálenosti terčů, musí být uvedeny na střelnici.
D. Hmotnost zbraně
V disciplínách pro pistoli Production se zaměřovacím dalekohledem nesmí hmotnost nenabité zbraně se
zásobníkem a s dalekohledem přesáhnout 2 041 g (41/2 lb). Otevřená mířidla mohou být kvůli montáži
dalekohledu odstraněna. Nástavec na kohout je povolen pouze pro zbraně vybavené zaměřovacím
dalekohledem.
E. Dalekohledy a montáže
V disciplíně polní pistole Production (FPP) nejsou povolena žádná optická zařízení.
Optická mířidla a montáže použitá v disciplíně s jakýmikoliv mířidly (FPS) musí být v provedení
Production.

F. Klasifikace
Třída

Polní Pistole Production (FPP)

Polní Pistole any sights (FPAS)

B

0 - 10

0 - 10

A

11 - 22

11 - 22

INT

23 - 40

23 - 40

Překlad: I. Chludil
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VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY PUŠKOVÉ
KATEGORIE
Oddíl I. POLOHY KE STŘELBĚ
A. Poloha Standing (vstoje)
Každá bezpečná poloha vstoje bez umělé opory. Zbraň může být podepřena pouze rukama a jedním
ramenem. Jedna ruka musí být před pistolovou rukojetí. Tvář musí být v kontaktu s bokem pažby nebo
musí brada spočívat na jejím vrcholu.
Oddíl II. NÁSTŘELY
Viz. Všeobecná technická pravidla, oddíl VI.
Oddíl III. DOVOLENÉ A NEDOVOLENÉ POMŮCKY
A. Dovolené vybavení a pomůcky
a) Pozorovací dalekohled:
Dalekohled používaný koučem - spotterem je povolen.
b) Rukavice:
Rukavice jsou povoleny jen v případě, že to vyžaduje počasí. O povolení rukavic rozhoduje jury.
Polštářované nebo zbytečně těžké rukavice nejsou dovoleny,
c) Oděv:
Běžné oblečení odpovídající klimatickým podmínkám. Jsou dovoleny také brokařské vesty
komerčního typu bez rukávů a brokařské košile. Speciální střelecký oděv (vesty, kalhoty, boty atd.
nejsou dovoleny).
Není povoleno nosit neobvykle těžký oděv a cokoliv, co by mohlo sloužit jako umělá opora, jako oděv
s velmi silnými vycpávkami, výztuhami, extrémně tuhý, omezující volný pohyb těla, nebo podpírající
tělo ve střelecké pozici (včetně příslušenství nošeného pod oděvem).
Vesty a kabáty, které by mohly být považovány, nebo konstruovány, jako neobvykle těžké, nebo tuhé,
nebo poskytující umělou oporu jsou dovoleny, jestliže mohou být zapnuty přes měřidlo tvořené
válcem z roury o průměru 101,6 mm (4”) a délce nejméně 762 mm (30”) po celé délce oděvu. Oděv
musí být rozepnut nebo otevřený od spodního okraje do bodu 50,8 mm (2”) nad vršek hřebenu
kyčelní kosti.
B. Nedovolené vybavení a pomůcky
a) Opěrka dlaně:
Není povolena.
b) Botky a lícnice:
Překlad: I. Chludil
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Botka, která má zakřivenou zadní plochu, jejíž vybrání je hlubší než 12,7 mm (1/2”), měřeno od
spojnice horního a dolního konce botky, je zakázána. Botka musí být umístěna v ose pažby.
Stavitelná lícnice musí být upevněna a zapečetěna v jedné poloze.
c) Kompenzátory a úsťové brzdy:
Použití kompenzátorů, úsťových brzd a portů na hlavni je zakázáno.
d) Ostatní vybavení:
Všechny pomůcky a vybavení, které mohou usnadnit střelbu, pokud o nich není zmínka v těchto
pravidlech, nebo které odporují duchu těchto pravidel, jsou zakázány.
Oddíl IV. ČASOVÉ LIMITY
Lhůta pro nabíjení po povelu „Load !“ („Nabíjet!“) je 30 sekund.
Doba na střelbu jedné pětiranné položky je 2 minuty 30 sekund.
Při alibi je 30 sekund na nabíjení a 30 sekund pro každou jednu ránu alibi. Pro všechny uvedené časové
limity platí tolerance plus 1 sekunda.
Oddíl V.

POSTUPY STŘELBY

Jestliže je to nezbytné, mohou organizátoři rozdělit závod. Pořadí střelby, podle rozhodnutí organizátorů,
musí být oznámeno před zahájením závodu.
Na mezinárodních šampionátech je doporučená metoda pro provedení závodů ve střelbě na kovové
siluety z pušek následující:
Střelci z pušek budou vyzváni k nástupu na palebnou čáru ve směnách, které odpovídají počtu střelců,
pro které jsou na připravena střelecká stanoviště a terčové linie. Všichni střelci ve směně odstřílejí dvě
pětiranové položky. Po skončení dvou pětiranových položek bude střelnice uvolněna, terče postaveny a
na palebnou čáru nastoupí další směna. Tak se pokračuje, dokud nemají všichni střelci odstříleny první
dvě položky. Potom znovu nastoupí první směna a odstřílí další dvě položky. Střídání směn se opakuje,
dokud není odstřílen celý závod. Střelci mohou být před zahájením jejich první položky rozepsáni podle
střeleckých stanovišť. Střílí se v pořadí kuřata, prasata, krocani a berani a v tomto pořadí střelců a terčů
probíhá celý závod.
Není-li v pořadatelské zemi Světového šampionátu k dispozici střelnice pro dálku střelby 500 m, střílí se
náhradní disciplína pro velkorážní pušky na 200metrové pistolové střelnici pro velkorážní pistoli.
Disciplíny velkorážní pušky se střílí bodle pravidel pro velkorážní pušky s výjimkou terčů. Použijí se terče
v poloviční velikosti pro polní pistoli na tyto vzdálenosti:
- kuřata na 100 m,
- prasata na 150 m,
- krocani na 200 m,
- berani na 200.

Překlad: I. Chludil
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Dovolené rozměry pušek:

Překlad: I. Chludil
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SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO KATEGORII VELKORÁŽNÍ PUŠKA
(BBR)
Oddíl VI. VELKORÁŽNÍ DISCIPLÍNY
Závodí se ve dvou disciplínách:
Disciplína

Střelecká poloha

Puška

SILHOUETTE (BBRS)

standing

Silhouette Rifle

HUNTING (BBRH)

standing

Hunting Rifle

A. Siluetová puška - Silhouette Rifle
Puška ráže 6 mm (.243) nebo větší, podle následujících specifikací:
a) Maximální hmotnost: 4,6 kg (10 liber 2 unce), včetně mířidel.
b) Mířidla:
Může být použit jakýkoliv typ optických nebo mechanických mířidel. Zakázána jsou mířidla
programovaná k aktivaci bicího a spoušťového mechanismu
c) Spoušťový mechanismus:
Jakýkoliv typ spouště, která nemůže způsobit náhodný výstřel. Spouště fungující po uvolnění nejsou
dovoleny. V případě náhodného výstřelu rozhodčí nařídí seřízení spouště nebo výměnu pušky.
d) Lučík:
Musí být namontován a nesmí se odchylovat od konvenčního tvaru tak, aby působil jako dodatečná
opora pro palec nebo pro dlaň. Nesmí být hlouběji než 35 mm (1 3/8“) pod dolní linií předpažbí.
e) Pažba: Předpažbí (část pažby před lučíkem) včetně upevňovacího zařízení lučíku nesmí být širší
než 57 mm (2 1/4“) a nesmí sahat hlouběji než 57 mm pod osu hlavně. Nos předpažbí musí být
nejméně 203 mm (8“) před čelem pouzdra závěru. Horní hrana pažby nesmí převyšovat osu hlavně s výjimkou pažeb typu Monte Carlo, které mohou osu hlavně převyšovat až o 12,7 mm (1/2“). Nejnižší
bod pažby včetně botky nebo pružné botky rázu nesmí být více než 178 mm (7“) pod osou hlavně.
Pevné nebo odnímatelné příslušenství, které nevybočuje z povolených rozměrů zbraně a nezpůsobí
překročení dovolené hmotnosti zbraně, je dovoleno. Nesmí však přesahovat před ústí hlavně.
Poutka a řemeny jsou dovoleny, avšak nesmějí být při střelbě používány ke zpevnění polohy.
f) Hlaveň:
Včetně všech zařízení a příslušenství nesmí být delší než 762 mm (30“), měřeno od čela zavřeného
závěru k ústí hlavně.
Překlad: I. Chludil
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Puška, která vyhovuje pravidlům disciplín pro velkorážní loveckou pušku (hunting rifle) může být
použita i pro střelbu disciplín pro velkorážní siluetovou pušku (silhouette rifle) i když nedosahuje
rozměrů stanovených pro siluetovou pušku.
B. Lovecká puška - Hunting Rifle
Střílí se loveckou puškou ráže 6 mm (.243“) nebo větší. Jednoranné pušky s jiným než válcovým
závěrem musí mít oddělenou pažbu a předpažbí. Všechny ostatní pušky musí být opakovačky a musí
být nabíjeny do zásobníku nebo do nábojové schránky.

 Zásobník nebo schránka na více než pět nábojů musí být nabíjeny 5 náboji.
 Zásobník nebo schránka na méně než pět nábojů musí být nabíjeny na plnou kapacitu, pak se
dobíjí takovým počtem nábojů, aby celkový počet nábojů nabitých a vystřelených v položce byl 5.
Je dovolena jakákoliv sériově vyráběná a komerčně běžně dostupná puška loveckého typu.
Závodník je odpovědný za to, že opatří veškerou dokumentaci, která může být požadována pro
prokázání, že puška odpovídá pravidlům. Zbraně vyrobené na zakázku nejsou dovoleny.
Zbraň musí odpovídat následující specifikaci:
a) Maximální hmotnost: včetně mířidel nesmí překročit 4,2 kg (9 lb 4 oz 67 grs).
b) Mířidla:
Může být použit jakýkoliv typ optických nebo mechanických mířidel. Dalekohled nesmí být více než
38 mm (1 1/2“) nad zbraní, měřeno od vrcholu závěru ke spodní hraně tubusu dalekohledu a musí být
namontován nad osou hlavně. Zakázána jsou mířidla programovaná k aktivaci bicího a spoušťového
mechanismu. Pokud jsou použita optická mířidla, mohou být mechanická mířidla odstraněna.
c) Spoušťový mechanismus:
Může být stavitelný nebo upravený, avšak původní, nikoliv nahrazený spoušťovým mechanismem
vyrobeným na zakázku. Nejmenší dovolený odpor spouště je 0,907 kg (2 libry). Spouště fungující po
uvolnění nejsou dovoleny. Zbraň musí být vybavena fungující pojistkou.
d) Pažba:
Musí být stejného typu a tvaru, s jakým byla zbraň vyrobena. Stavitelné prvky a podobné
příslušenství pažby nejsou dovoleny. Poutka a řemeny jsou dovoleny, avšak nesmějí být při střelbě
používány ke zpevnění polohy.
Pažba nesmí mít vybrání zvenčí. Nejsou povoleny pažby s otvorem pro palec. Jsou dovoleny
epoxidové úpravy lůžka hlavně, podložky pod botku a použití pružné botky loveckého typu. Pažba
může být zkrácena, nebo prodloužena podle potřeby střelce.
e) Hlaveň:
Musí být lehkého "loveckého" typu, nejsou dovoleny těžké sportovní hlavně. Použitá náhradní hlaveň
musí být stejného provedení jako původní. Nábojová komora musí být původního provedení. Je
Překlad: I. Chludil
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dovolena dodatečná úprava ústí vývrtu hlavně, jestliže je to nutné k nápravě poškození ústí. Nejsou
povoleny úpravy, jako odstraňování materiálu hlavně, nebo zkrácení hlavně pro splnění hmotnostního
limitu, který by puška s neupravenou hlavní nesplnila.
f)

Zásobníky:
Zásobníky, které vystupují z předpažbí více než lučík, nesmějí být střelcem používány k podepření
zbraně.

C. Střelivo
Jakékoliv jednotné náboje se středovým zápalem o ráži 6 mm a větší.
Průbojné střelivo a střely se stopovkou jsou zakázány.
Použití některých dalších druhů střeliva může být zakázáno provozním řádem pro danou střelnici nebo
propozicemi závodu. Střelivo, které proráží terč nebo ho poškozuje více než do jedné čtvrtiny tloušťky,
může být zakázáno ředitelem závodu.
Oddíl VII. SPECIFIKACE TERČŮ
Terče jsou „plné velikosti“ podle oficiálních vzorů IMSSU. Strana čtverce oficiálního vzoru jako pro Big
Bore Rifle měří 25,4 mm (1“). Viz. Všeobecná technická pravidla.
Terče jsou z oceli tloušťky 12 mm (1/2“) pro kuře a prase a 10 mm (3/8“) pro krocana a berana. „Noha“
musí být z téhož materiálu a téže tloušťky jako vlastní terč. Z důvodů bezpečnosti se doporučuje použití
oceli T1 nebo jejího ekvivalentu, pro šampionáty je použití tohoto materiálu a úpravy povinné. Pro kuře
je tento materiál povinný na všech závodech.
Rozměry „nohy“:
kuře

75 mm x 100 mm (3“ x 4“)

prase

50 mm x 100 mm (2“ x 3“)

krocan 75 x 150 nebo 200 mm (3“ x 6“ nebo 8“)
beran

100 mm x 125 mm (4“ x 5“)

Materiál nohou musí být stejný jako materiál terčů.
Pro náhradní závody z velkorážních pušek, střílené na terče poloviční velikosti, mohou být podle úvahy
pořadatele siluety zhotoveny z oceli tloušťky až 15 mm.

Překlad: I. Chludil
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Terče pro kategorii Big Bore Rifle:
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Oddíl VIII. UMÍSTĚNÍ TERČŮ
Vzdálenost terčových linií od palebné čáry (toleruje se odchylka vzdálenosti ±1 %):
kuřata

200 m

prasata

300 m

krocani

385 m

berani

500 m

Doporučuje se, aby terče stály nejméně 150 mm (6”) nad úrovní terénu.
Doporučuje se, aby nohy terčů pro velkorážní pušky a horní plocha terčové lavice byly stejně široké, s
maximální odchylkou do 10 %. Tam, kde jsou pevné kolejnice, by měly být použity podložky pro každou
siluetu. Tyto podložky budou považovány za terčovou lavici.
Terče mají být postaveny s mezerou na šířku jednoho terče mezi sebou, ale nejvýše 3,5 šířky terče od
ocasu k hlavě dalšího terče.
Oddíl IX. KLASIFIKACE
Individuální klasifikace:
Třída

BBRS

BBRH

B

0 - 15

0 - 13

A

16 - 23

14 - 21

MASTER

24 - 31

22 - 28

INTERNATIONAL

32 - 40

29 - 40

Oddíl X.

ROZSTŘELY

Ředitel závodu má právo rozhodnout, jak budou řešeny shodné nástřely, pokud to není výslovně
uvedeno v propozicích závodu, nebo v programu vyvěšenému na střelnici před závodem.
Doporučuje se následující provedení rozstřelů:
Střelci INTERNATIONAL CLASS

5 krocanů na 385 m za 2,5 minuty

Střelci MASTER CLASS

5 beranů na 500 m za 2,5 minuty

Střelci A CLASS

5 kuřat na 200 m za 2,5 minuty

Střelci B CLASS

5 prasat na 300 m za 2,5 minuty.

Překlad: I. Chludil
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SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO KATEGORII MALORÁŽKY (SBR)
Oddíl I. DISCIPLÍNY PRO MALORÁŽKOVÉ PUŠKY
Závodí se ve dvou disciplínách:
Disciplína

Střelecká poloha

Puška

SILHOUETTE (SRS)

standing

Silhouette Rifle

LIGHT (SRL)

standing

Light Rifle

A. Siluetová malorážka - Silhouette Rifle
Siluetová malorážka má puška typově podobná jako siluetová velkorážní puška s tím, že musí být
stavěna pro náboje s okrajovým zápalem ráže 22 Short, Long, nebo Long Rifle podle následujících
specifikací:
a)

Maximální hmotnost:
4,6 kg (10 liber 2 unce), včetně mířidel.

b)

Mířidla:
Může být použit jakýkoliv typ optických nebo mechanických mířidel. Zakázána jsou mířidla
programovaná k aktivaci bicího a spoušťového mechanismu.

c)

Spoušťový mechanismus:
Jakýkoliv typ spoušťového mechanismu, který nemůže způsobit náhodný výstřel. Spouště fungující
po uvolnění nejsou dovoleny. V případě náhodného výstřelu rozhodčí nařídí seřízení spouště nebo
výměnu pušky.

d) Lučík:
Musí být namontován a nesmí se odchylovat od konvenčního tvaru tak, aby působil jako dodatečná
opora pro palec nebo pro dlaň. Nesmí být hlouběji než 33,3 mm (1 5/16“) pod dolní linií předpažbí.
e) Pažba:
Předpažbí (část pažby před lučíkem) včetně upevňovacího zařízení lučíku nesmí být širší než 57
mm (2 1/4“) a nesmí sahat hlouběji než 57 mm pod osu hlavně. Nos předpažbí musí být nejméně
203 mm (8“) před předním koncem pouzdra závěru. Horní hrana pažby nesmí převyšovat osu
hlavně - s výjimkou pažeb typu Monte Carlo, které mohou osu hlavně převyšovat až o 12,7 mm
(1/2“). Nejnižší bod pažby včetně botky nebo pružné botky nesmí být více než 178 mm (7“) pod osou
hlavně. Botka, nebo pružná botka nesmí přesahovat dolní linii pažby.
Pevné nebo odnímatelné příslušenství, které nevybočuje z povolených rozměrů zbraně a nezpůsobí
překročení dovolené hmotnosti zbraně, je dovoleno. Nesmí však přesahovat před ústí hlavně.
Poutka a řemeny jsou dovoleny, avšak nesmějí být při střelbě používány k podepření paže při
Překlad: I. Chludil
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střelbě.
f)

Hlaveň:
Včetně všech zařízení a příslušenství nesmí být delší než 762 mm (30“), měřeno od čela zavřeného
závěru k ústí hlavně.

Puška, která splňuje podmínky pro lehkou malorážku, může být také použita pro disciplíny
siluetové malorážky i když nedosahuje dimenzí specifikovaných pro siluetovou malorážku.
B. Lehká malorážka - Light Rifle
Střílí se sportovní puškou odpovídající popisu pro velkorážní pušku loveckou (hunting), s výjimkou
následujících specifikací:
a) Maximální hmotnost:
Maximální hmotnost včetně mířidel nesmí překročit 3,855 kg (8 lb 8 oz).
b) Ráže:
Puška musí být stavěna pouze pro náboje s okrajovým zápalem ráže .22 Short, .22 Long, .22 Long
Rifle.
c) Typ:
Jakákoliv komerčně dostupná jednoranná nebo opakovací malorážka.
Opakovačky musí být nabíjeny do zásobníku nebo do schránky.

 Zásobník nebo schránka na více než pět nábojů musí být nabíjeny 5 náboji
 Zásobník nebo schránka na méně než pět nábojů musí být nabíjeny na plnou kapacitu, pak se
dobíjí takovým počtem nábojů, aby celkový počet nábojů byl 5.
d) Hlaveň:
Použije se taková hlaveň, kterou byla zbraň vybavena v továrně. Jakákoliv náhradní hlaveň musí být
originální tovární hlaveň určená pro daný model pušky. Je dovolena dodatečná úprava ústí vývrtu
hlavně, jestliže je to nutné k nápravě poškození ústí. Nejsou povoleny úpravy, jako odstraňování
materiálu hlavně, nebo zkrácení hlavně, pro splnění hmotnostního limitu, který by puška
s neupravenou hlavní nesplnila.
C. Střelivo
Jakékoliv komerčně dostupné střelivo s okrajovým zápalem ráže .22 Short, Long, LR je povoleno.
Oddíl II. SPECIFIKACE TERČŮ
Terče jsou pětinové velikosti podle oficiálních vzorů IMSSU.
Oficiální malorážkové terče jsou tvořeny podle šablon, kde strana referenčního čtverce měří 5,08 mm
(1/5“).
Terče jsou z oceli tloušťky 6 mm (1/4“). „Noha“ musí být ze stejného materiálu a stejné tloušťky jako
vlastní terč.
Rozměry „nohy“ pro všechny terče jsou 25 mm (1“) šířka a 50 mm (2“) délka. Prasata a berani mohou
Překlad: I. Chludil
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také mít „nohu“ z jednoho kusu oceli o rozměrech 25 mm (1“) x 125 mm (5“).

Malorážkové terče:

Oddíl III. UMÍSTĚNÍ TERČŮ
Vzdálenosti terčových linií od palebné čáry (tolerance ± 1%):

 kuře

40 m

 prase 60 m
Překlad: I. Chludil
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 krocan 77 m
 beran 100 m
Minimální mezera mezi jednotlivými terči odpovídá šířce terče a její velikost nesmí přesáhnout 3,5 šířky
terče od ocasu k hlavě.
Oddíl IV. KLASIFIKACE
Třída

Small Bore Rifle Silhouette

Small Bore Rifle Light

B

0 - 19

0 - 17

A

20 - 26

18 - 24

MASTER

27 - 33

25 - 31

INTERNATIONAL

34 - 40

32 - 40

Oddíl V.

ROZSTŘELY

Ředitel závodu má právo rozhodnout, jak budou řešeny shodné nástřely, pokud to není výslovně
uvedeno v propozicích závodu, nebo v programu vyvěšenému na střelnici před závodem.
Doporučuje se následující provedení rozstřelů:
Střelci INTERNATIONAL CLASS

5 krocanů na 77 m za 2,5 minuty

Střelci MASTER CLASS

5 beranů na 100 m za 2,5 minuty

Střelci A CLASS

5 kuřat na 40 m za 2,5 minuty

Střelci B CLASS

5 prasat na 60 m za 2,5 minuty.

Oddíl VI. NEPOVINNÉ DISCIPLÍNY PRO MALORÁŽKOVÉ
PUŠKY
Tyto disciplíny se zařazují podle úvahy organizátorů.
Závodí se ve dvou disciplínách:

Disciplína

Střelecká poloha

Puška

Silhouette Open Sights

standing

siluetová

Light Open Sights

standing

lehká

Jestliže se závodí v těchto disciplínách, je možné ustavit dva další souhrnné výsledky (aggregate):
Překlad: I. Chludil
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malorážková puška s otevřenými mířidly (Small Bore Rifle Open Sight Aggregate).



malorážková puška se všemi druhy mířidel (Small Bore Rifle All Sights Aggregate, skládá se
z obvyklého Small Bore Rifle Aggregate a Small Bore Rifle Open Sights Aggregate).

.

A. Siluetová puška s otevřenými mířidly (Open Sights Silhouette Rifle)
Střílí se puškou odpovídající siluetové malorážce.


Mířidla:
Všechna teleskopická mířidla jsou zakázána. Mířidla, povolená pro tuto disciplínu, jsou dioptr a hledí
se zářezem a pevná muška, dávající záměrný obrazec podobný některému z následujících nákresů:

Pušku, která splňuje podmínky pro kategorii Lehká puška s otevřenými mířidly (Open Sights Light
Rifle), je možné použít pro kategorii Open Sights Silhouette Rifle, i když nesplňuje rozměrovou
specifikaci požadovanou pro kategorii Silhouette.

.

B. Lehká puška s otevřenými mířidly (Open Sights Light Rifle)
Střílí se sportovní puškou odpovídající lehké malorážce.


Mířidla:
Všechna optická mířidla jsou zakázána. Mířidla, povolená pro tuto disciplínu, jsou hledí se zářezem
a pevná muška, dávající záměrný obrazec podobný některému z následujících nákresů:

.

C. Střelivo
Povoleno je veškeré komerčně dostupné střelivo s okrajovým zápalem ráže 22 Short, Long a Long Rifle.

.

D. Specifikace terčů
Terče jsou stejné jako pro malorážkovou pistoli.

.

E. Sestavy terčů
Použijí se stejné sestavy jako pro malorážkovou pistoli.

.

F. Klasifikace

Překlad: I. Chludil
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Třída

Siluetová malorážka

Lehká malorážka

otevřená mířidla

otevřená mířidla

International

34 - 40

32 - 40

Master

27 - 33

25 - 31

A

20 - 26

18 - 24

B

0 - 19

0 - 17

PRAVIDLA PRO VZDUCHOVÉ ZBRANĚ
Použitelné pistole a pušky:
- pistole splňující podmínky kategorie Production s klasickým hledím a muškou. Nejsou povoleny dioptry
a optická mířidla.
- pušky splňující podmínky kategorie Roduction. Použita mohou být libovolná mířidla. Stavitelné botky
musí být upevněny ve střední poloze. Stavitelné hřbety pažeb mohou být zvednuty nejvýše 25,4 mm (1”)
od nejnižší polohy. Opěrky dlaně na předpažbí nejsou povoleny.
Pistole a pušky kategorie Production:
Jakákoliv pistole nebo puška ráže 4,5 mm (,177”) splňující podmínky podle pravidel ISSF.
Střelivo:
Olověné střely ráže 4,5 mm (.177”).
Střelecké pozice:
- Pistole: Standing
- Puška: Standing
Disciplíny:
- Production pistol Standing
- Production rifle Standing
Terče:
Kuřata a prasata by měla být z plechu tloušťky 4 mm a krocani a berani z 3 mm ocelového plechu nebo
z materiálu co nejbližších vlastností. Velikost terčů je 1/10 terčů plné velikosti.
Nohy terčů:
Kuřata, prasata a krocani: šířka 19 mm (3/4”) x délka 25 mm (1”)
Berani: šířka 19 mm (3/4”) x délka 50 mm (2”)
Vzdálenosti střelby:
Pistole:

kuřata:
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prasta:

12 m

krocani:

15 m

berani:
Pušky:

18 m

kuřata:

18 m

prasta:

27 m

krocani:

33 m

berani:

41 m

Odchylka vzdálenosti plus mínus 2,5% je povolena.
Na palebné čáře a v prostorách přilehlých k vyhrazeným místům pro diváky je zakázáno přechovávat
nádrže se stlačeným vzduchem nebo oxidem uhličitým.
Ostatní pravidla IMSSU se použijí.
Vypsání vzduchovkových závodů není povinné na kontinentálních a světových šampionátech. Podle
úvahy organizátorů mohou být vzduchovkové disciplíny zařazeny jako doplněk programu.

DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ
Následující ustanovení platí pouze pro závody pořádané podle národních pravidel CzMSSA.

ČESKÝ POHÁR
- viz. Zápis z Valné hromady členů CzMSSA 2015.

ZÁVODY NA PADESÁTIMETROVÝCH STŘELNICÍCH
.

Obecná ustanovení
S ohledem na technické možnosti střelnic lze pořádat oficiální závody CzMSSA i na kratších, nejméně
však padesátimetrových střelnicích.
Závod se provede podle těchto pravidel s tím, že se provede „poloviční“ závod. Na střelnici se staví
pouze první dvě terčové linie: pro pistole kuřata na 25 m a prasata na 50 m, pro malorážky kuřata na 40
m a prasata na 60 - 50 m.
Střílí se podle zásad těchto pravidel ve čtyřech pětiranných položkách s pěti ranami nástřelu. První dvě
položky na kuřata, druhé dvě položky na prasata.
Na 50 m střelnici nelze provést závod ve střelbě velkorážní pistolí (disciplíny BP).
Pokud závod vyžaduje stanovení odchylek, musí být definovány v propozicích závodu.

.

Klasifikace závodu 20 ran na 50 m - limity národních výkonnostních tříd
Třída
Překlad: I. Chludil

SPU

SPR, SPP

SPS, FPP, FPS

SRS, SRL
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B

3 - 16

3 - 13

3-8

3 - 12

A

17 - 20

14 - 20

9 - 20

13 - 20

Třída INT ani MASTER se při zkráceném závodě nepřiznává.

Oddíl I. KLASIFIKACE STŘELCŮ CzMSSA
Každý výsledek dosažený na závodu CzMSSA si musí střelec nechat vyznačit od hlavního rozhodčího
do příslušného klasifikačního průkazu. Klasifikační průkaz je jediným dokladem o jeho dosažených
výkonech.
Výkonnostní třídy uděluje a potvrzuje prezídium CzMSSA nebo jím určený orgán, a to jen členům
CzMSSA.
První výsledek převyšující limit třídy B dosažený na závodu CzMSSA je základní klasifikací střelce.
Střelec předloží klasifikační průkaz s tímto vyznačeným výsledkem k udělení třídy členu prezídia
CzMSSA.
Dosáhne-li střelec výsledku odpovídajícího limitu vyšší třídy, postupuje do této třídy. Ihned po dosažení
a potvrzení výsledku musí předložit klasifikační průkaz k potvrzení. Výkonnostní třída je platná 2 roky
ode dne přiznání třídy. Po uplynutí této doby je střelec bez klasifikace (klasifikace B), pokud v tomto
období nesplnil limit této nebo nižší třídy a nepožádal prezídium CzMSSA o její přiznání.
Oddíl II.

AUTOMATICKÉ STAVĚNÍ TERČŮ

Bylo přijato použití principu automatického stavění (na základě sklopného či jiného systému). Bude-li
tento systém použit v budoucnu na soutěžích, mohou být tato pravidla použita beze změny.
Oddíl III. SLOVNÍČEK
Výrazy používané v IMSSU:
Střelecké kategorie:

Small Bore Pistol
Big Bore Pistol
Field Pistol
Big Bore Rifle
Small Bore Rifle

Střelecké disciplíny (events) jsou:

Revolver
Production
Production any Sights
Standing
Unlimited

Překlad: I. Chludil

Stránka 54 z 55

Silhouette
Hunting
Light

Překlad: I. Chludil
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