
Športovo strelecký klub Nová Dedina                 

1.Slovak Benchrest Club 2008 
 

Technické a organizačné pravidlá malorážkového benchrestu  
 

.  

Nasledujúce ustanovenia a pravidlá vychádzajú zo základných pravidiel malorážkovej 

disciplíny RBA a pravidiel CBRA pozmenených pre potreby streľby tejto disciplíny v SR.  

.  

Uvedené pravidlá a doporučenia sú zaväzné pre všetky oficiálne súťaže v benchrestovej 

streľbe..  

Povinnosti usporiadateľov súťaže. 

  

Jedna osoba môže zastávať viac funkcie ako jednu oficiálnu funkciu.Je doporučené 

organizovať súťaže tak,aby sa aj organizátori mohli zúčastniť súťaže.  

 

Súťaž (match)  

 

Súťaž môže byť vypísaná pre jednu až tri triedy zbraní ( International Sporter, Unlimited 

a Air Gun ).Každý súťažiaci môže súťažiť iba jeden krát v každej triede. 

 

Súťažné podmienky. 

 
Súťaže na 50 y/m  

 

1. pre uznanie súťaže je potrebná účasť najmenej  5 súťažiacich v danej triede. 

  

2. organizátor je povinný zabezpečiť krytú alebo otvorenú strelnicu, schválenú 

balistikom a vybavenú najmenj tromi streleckými stanovišťami ( vybavenými podľa 

technických požiadaviek stanovenými ďalej v tomto dokumente ). 

 

3.   keď sa súťaž koná na krytej strelnici, je súťažný čas redukovaný na 20minút..  

 

3. strelnica s krytou palebnou čiarou a otvoreným strelišťom je strelnica otvorená. 

  

5.   všetci súťažiaci strieľajúci v jednej runde by mali strieľať v rovnakej triede ( tento 

bod je doporučený a nie je záväzný ).  

 

6.   jednotlivé triedy musia byť zoradené postupne v poradí :  

 

a) International Sporter  

 

b) Unlimited 

 

c) Air Gun 

 



7. na terči musí byť uvedená súťažná trieda a vzdialenosť na ktorú bol terč strieľaný.  
 

Lavice ( benches ) 

 

Lavica musí byť stabilne skonštruovaný pevný alebo prenosný stôl  zo stoličkou. 

Ľubovolná konštrukcia stolu a materiál sú povolené.  

 

Zbrane  (rifles )  

 

Benchrestová zbraň ( ISC,U ) musí mať ráž .22rimfire komorovanú na short, long alebo long 

rifle náboj. Zbraň môže byť prevzatá do súťaže iba za predpokladu, že je spolu s ňou 

predložený aj preukaz zbrane.  

 

a) International Sporter Class – ISC  je akýkoľvek  neupravovaný sériovo 

vyrábaný model, ktorých bolo vyrobených najmenej 1.000ks,s mechanickou 

spúšťou. Zbraň nesmie vážiť viac ako 8,5 lb vrátane mieridiel (puškohľadu). Telo 

záveru a pažba musia byť neupravené, pôvodné od výrobcu a pažba musí byť oblá 

na všetkých spodných častiach. Zbraň musí byť opakovačka, nie sú povolené 

žiadne kompenzátory, závažia, tunery a pod.Zbraň môže mať novú hlaveň ale 

musí mať presne rovnaké rozmery jako originálna hlaveň od výrobcu, nesmie sa 

odlišovať v žiadnom rozmere  a nesmú byť na nej žiadne úpravy ktoré na 

originálnej hlavni výrobca  nevykonáva. Ak je na hlavni vyrezaný závit, nesmie 

bať na hlaveň naskrutkovaná prievlečná matica ani žiadny iný predmět, lebo by to 

bolo považované za nepovolené závažie.Výnimku tvori prievlečná matica 

dodávaná výrobcom ako súčať hlavne na ochranu závitu. Puškohľady sú povolené 

do zväčšenia max. 6.5x, pri puškohľadoch s variabilným zväčšením musí byť 

puškohľad nastavený na povolenú hodnotu zväčšenia a po celú dobu preteku  

      musí byť zalepený páskou od rozhodcu.  
 

b) Unlimited – U je akákoľvek puška ktorá má mechanicky ovládanú spúšť.Zbraň je bez 

váhového limitu. Úpravy sú neomedzené a tiež aj zväčšenie puškohľadu. Pažba 

zbrane môže byť ľubovolná, akékoľvek úpravy sú povolené. Zbraň môže byť špeciál 

vyrobený len pre účely BR22. Šírka predpažbia nesmie v najširšom mieste presiahnúť  

3“ (76,2 mm), spodná strana pažby môže byť zaoblená alebo plochá. V prípade 

plochej spodnej strany nesmie byť najväčšia šírka spodnej strany väčšia ako 

1“(25,4mm). 

 

c) Air Gun – AG  -pravidlá pre vzduchové zbrane budú doplnené dodatočne,  

 

Strelivo ( ammunition )  

 

Munícia musí mať olovenú strelu v ráži .22 rimfire short, long alebo long rifle zo sériovej, 

bežne dostupnej výroby. Max.úsťová rýchlosť strely je 1.100 fps (335,28 m/s) a preto nie je 

možné používať muníciu High Velocity. Súťažiaci používajúci muníciu s plášťovanou 

strelou alebo muníciu špeciálnu (nie bežne dostupnú) budú diskvalifikovaní. 

  

 

 



Zástavky ( wind flags )  

 

Strelci môžu pri súťaži používať zástavky na určenie smeru a rýchlosti vetra. Horný okraj 

zástavky nesmie prekračovať spojnicu hrany dosky lavice a spodného okraja terča. Strelci 

musia rozmiestniť svoje zástavky pred začiatkom súťaže a odstrániť ich môžu až po jej 

ukončení. Keď strelec umiestni zástavku špatne, alebo tak že prekáža v mierení, rozhodca 

(rangemaster) položí zástavku na zem. K položeniu zástavky musí dôjsť ešte pred povelom 

k streľbe. Zástavky nesmú byť žiadnym spôsobom prepojené, musia byť samostatné a nesmú 

obsahovať žiadne elektronické zariadenie na meranie rýchlosti a smeru vetra ani na 

odovzdávanie nameraných hodnôt. Ak takéto zariadenie obsahujú, musí byť pri súťaži 

vyradené z prevádzky. 

  

Stojany ( rests ) a bagy ( bags ) 

 

Technické požiadavky na predné a zadné podpery sú rovnaké pre všetky triedy.  

 Predné stojany môžu byť výškovo aj stranovo nastavitelné a musia byť vybavené poddajným 

bagom, zadnú podperu tvori iba poddajný bag bez možnosti akéhokoľvek mechanického 

nastavenia alebo natáčania. Nie sú povolené žiadne mechanické alebo iné zariadenia 

omedzujúce spätný ráz zbrane alebo vracajúce zbraň do vychodiskovej polohy. Predná a 

zadná podpera nesmú byť medzi sebou nijako prepojené a nesmú byť žiadnym spôsobom 

spojené s lavicou alebo zbraňou. 

Bagy môžu byť vyrobené z kože,tkanej textílie alebo kombinácie kože a textilu a musia byť 

vyplnené pieskom alebo iným sypkým nekovovým materiálom. Ani jeden z bagou nesmie 

brániť volnému pohybu zbrane pri spätnom ráze a keď sa zbraň zdvíha z bagu, nesmie sa ani 

jeden z bagou zdvihnúť spolu so zbraňou. Keď dôjde k zdvihnutiu niektorého z bagou, musí 

byť zbraň vážená spoločne s bagom a preradená do príslušnej triedy.  

Predný stojan a zadní bag musia byť položené priamo na lavici. Keď sú terče príliš nízko, je 

povolené použiť drevenú podložku pod zadný bag tak aby bol dosiahnutý potrebný náklon 

zbrane. Maximálne povolené rozmery drevenej podložky sú 6“x 6“ x 2“,podložka nesmie byť 

pripevnená k bagu ani k lavici. K lavici nesmie byť pripevnené nič čo by mohlo omedzovať 

volný pohyb stojanu alebo bagu. 

  

Závažia a tunery  

 

Použitie závaží a tunerov je povolené iba pre triedu Unlimited. Zbraň musí byť vážená 

spolu s použitým závažím alebo tunerom. 
  

Terče  

 

Terče pre streľbu na 50 y/m. 

Tieto terče obsahujú textovú časť, šesť nástrelných terčíko a 25 bodovaných terčíkov 

v rámčekoch rozmerov 51x51 mm. 

Hodnoty jednotlivých kruhou sú  10X (absolutný stred priemeru 1 mm),10,9,8,7,6 a 5 

bodov. Kruhy s hodnotou 6 a 5 bodov sú čierne, kruhy s vyššou bodovou hodnotou sú 

biele, čierne ohraničené. 

Terče môžu byť natočené horizontálne alebo vertikálne podľa požiadaviek súťažiaceho. 
 

Terče pre streľbu na 25 y/m. 



Terč zodpovedá terčom na 50 y/m, ale na tomto terči je čierny iba kruh s bodovou hodnotou 

6, ostatné kruhy sú biele, čierne ohraničené, Centrový X kruh má priemer 2 mm. 

 

Spôsobilosť strelcov k účasti na súťaži. 

 
Každý súťažiaci musí byť oprávnený , podľa platného zákona,strieľať zo súťažnou zbraňou alebo 

musí strieľať pod odborným dozorom. 

Riaditeľ preteku má právo odmietnúť účasť kohokoľvek, o kom si myslí, že nespľňa hore 

uvedené alebo nie je schopný bezpečne dokončiť súťaž. Rovnako je oprávnený vylúčiť zo súťaže 

každého, kto vážne poruší bezpečnostné pravidlá alebo sa chová nešportovo. 

Rozhodnutie riaditeľa preteku je konečné, nemenné a nie je voči nemu odvolanie. 

 

  

Losovanie lavíc  

 

Losovanie lavíc musí byť vykonané pred prvou rundou, je prijatelná akákoľvek 

spravodlivá metóda. 
  

Kontrola zbraní  

 

Pred zahájením súťaže je usporiadajúci klub povinný zaistiť kontrolu zbraní a vybavenia 

všetkých strelcov, ktorí sa zúčastnia na súťaži. Keď je súčasťou preteku aj súťaž v inej 

triede ako Unlimited, je potrebné vykonať váženie zbraní. Váženie je doporučené urobiť 

pred zahájením preteku, aby súťažiaci ktorého zbraň presiahne stanovený limit mohol 

pretek absolvovať v zodpovedajúcej triede a nemusel byť po prevážení po preteku 

diskvalifikovaný. 
  

Čas súťaže 

 

Pri streľbe na otvorenej strelnici strieľajú súťažiaci neomedzený počet nástrelných rán a 25 

súťažných rán v celkovom časovom limite 20 minút. V prípade streľby na krytej strelnici 

musí byť tátá skutočnosť vyznačená na terčoch. 

Pred zahájením streľby musí byť strelcom poskytnutý čas na prípravu v dĺžke 10 minút. 

Pred povelom k príprave nesmie žiaden zo strelcou umiestňovať na streleckú lavicu 

akékoľvek čast svojho vybavenia.  

  

Bezpečnosť  

 

Riaditeľ preteku alebo zástupca usporiadajúceho klubu je zodpovedný za dodržiavanie 

bezpečnosti. 

Od všetkých účastníkov a organizátorov sa očakáva zodpovedný prístup k dodržiavaniu 

bezpečnostných pravidiel tak, aby bola benchrestová strelba bezpečná pre všetkých 

účastníkov . 
Riaditeľ preteku alebo hlavný rozhodca (podľa propozícii) je povinný pred zahájením súťaže 

oboznámiť všetkých súťažiacich s bezpečnostnými pravidlami. V prípade akýchkoľvek 

nejasností odpovedať na prípadné otázky. 

  



Za bezpečnú je považovaná zbraň vybitá s otvoreným záverom alebo s výstražníkom 

zasunutým v nábojovej komore. záverom alebo s výstražníkom zasunutým v nábojové 

komore.  

Pred súťažou a v jej priebehu je všetkým zakázané používanie akýchkoľvek alkoholických 

nápojov. Súťažiacemu, ktorý zákaz používania alkoholických nápojov poruší nebude 

povolený prístup do priestoru palebnej čiary. 

Pri pretekoch  sú všetci súťažiaci a všetci ostatný pohybujúci sa v blízkosti palebnej čiary 

povinný mať vypnuté mobilné telefony. 

 

Športové chovanie 

 

V palebnom priestore a v jeho blízkosti by sa počas streľby nemal nikto chovať hlučne. Každý by 

sa mal voči ostatným chovať tak ako by chcel aby sa k nemu chovali ostatný keď strieľa on. 

 

Povely na strelnici  

 

Veliaci rozhodca (range officer) zvolá všetkých strelcov príslušnej rundy najmenej 5 minút pred 

povelom k príprave a poučí ich o priebehu rudy vrátane prípadného (emergency) prerušenia 

streľby. 

Po poučení vydá veliaci rozhodca povel „PRÍPRAVA“ a súčastne začne odmeriavať čas 10 

minút na prípravu. Po povele „PRÍPRAVA“ môžu začať strelci ukladať na lavicu svoje 

pomôcky a zbrane.  

Po uplynutí stanoveného času vyhlási veliaci rozhodca povel „ĽUBOVOLNÝ POČET 

NÁSTRELNÝCH A 25 SÚŤAŽNÝCH RÁN NA TERČ PÁĽ“ a súčastne začne merať čas 

20 minút. 

V prípade ,že nastane dôvod nutného prerušenia streľby, je streľba zastavená povelom 

„PAĽBU ZASTAVIŤ“ a súčastne veliaci rozhodca zastaví meranie času. Po tomto povele sú 

všetci strelci povinný streľbu zastaviť, strelci ktorý majú náboj v nábojovej komore svoju 

zbraň okamžite vybijú, otvoria záver alebo umiestnia do nábojovej komori výstražník a 

pripravia zbraň ku kontrole.Pokiaľ niektorý zo strelcov vystrelí po povele k zastaveniu paľby, 

bude to považované za hrubé porušenie bezpečnostných predpisov a súťažiaci bude 

diskvalifikovaný. Všetci strelci otvoria závery svojich zbraní, zasunú do nábojovej komory 

výstražník a zodvihnú ruku. Veliaci rozhodca obíde všetkých strelcov a zkontroluje , že 

v žiadnej zbrani nie je zasunutý náboj. 

 Po odstánení príčiny nutného prerušenia streľby vydá veliaci rozhodca povel „K PAĽBE 

PRIPRAVIŤ“ a potom čo všetci strelci zodvihnú ruku na znamenie, že sú pripravení, vydá 

povel „ V ZOSTÁVAJÚCOM ČASE … MINÚT A… SEKÚND NA TERČE PÁĽ“ 

Keď bolo nutné prerušenie streľby, nadstavuje veliaci rozhodca zostávajúci čas o 3 minúty. 

Pokiaľ od povelu k zahájeniu streľby uplynulo menej jako 3 minúty, nadstaví veliaci 

rozhodca zostávajúci čas späť na 20 minút.  

60 sekúnd pred koncom časového limitu veliaci rozhodca oznámi „DO KONCA ZOSTÁVA 

1 MINÚTA“ a 30 sekúnd pred vypršaním časového limitu oznámi „DO KONCA ZOSTÁVA 

30 SEKÚND“  

Po vypršaní časového limitu vydá veliaci rozhodca povel „PAĽBU ZASTAVIŤ“. Na tento 

povel sú všetci strelci povinný okamžite ukončiť streľbu, zbrane vybiť a otvoriť závery 

svojich zbraní. 

Akýkoľvek výstrel po tomto povele je považovaný za hrubé porušenie bezpečnosti 

z následnou diskvalifikáciou strelca, ktorý po povele vystrelil.  



Veliaci rozhodca vydá povel „KONTROLA ZBRANÍ“. Na tento povel všetci súťažiaci 

otvoria závery svojich zbraní alebo do nábojovej komory zasunú výstražník, pripravia zbrane 

na kontrolu a veliaci rozhodca zbrane skontroluje. Po kontrole zbraní vydá veliaci rozhodca 

povel „ZBRANE ODLOŽIŤ“ a na tento povel všetci strelci odložia svoje zbrane a vybavenie 

a uvolnia lavice pre ďalšiu rundu. 

  

Hodnotenie terčov ( scoring )  

 

Pri hodnotení terčov platí zásada, dotyk vstrelu ku kruhu s vyššou bodovou hodnotou 

znamená vyšší bodový zisk. Trhliny , porušenie povrchu papiera a podobné nie sú počítané., 

rozhoduje iba otvor po vstrele. 

Pri hodnoten zásahou pri ktorých nie je možné jednoznačne určiť hodnotu zásahu použije 

hodnotiaci  rozhodca  optický kaliber a zásah označí písmenom  K (kaliber) alebo P (plug) 

v ľavom hornom rohu terčíka.  

Pri hodnotení absolutných zásahov označovaných ako „X“ platí zásada úplne zakrytého 

centrálneho krúžku v kruhu s bodovou hodnotou 10. To znamená, že centrálny krúžok  nie je 

možné vidieť ani čiastočne.  

Zásah ktorý sa nedotýka žiadneho z terčových kruhov je hodnotený ziskom 0 bodov.  

Zásah medzi štvorcami musí byť vyhodnotený vždy pomocou optického kalibru. Terčík 

ktorého štvorec je zasiahnutý najväčšou časťou vstrelu je hodnotený ako 0. ostatné zasiahnuté 

terčíky sú hodnotené štandardným spôsobom.  

Pokiaľ je v jednom terčíku viac jako jeden zásah, strelcovi sa započíta najnižšie dosiahnutý 

výsledok a od neho sa odpočíta jeden bod. 

Absolutný výsledok je 250 bodov a 25 X.  

Ak je súťažiaci z akéhokoľvek dôvodu diskvalifikovaný (nezodpovedajúce vybavenie, váha 

zbrane, porušenie bezpečnosti apod.), je jeho terč označený „DQ“ a riaditeľ preteku poznačí 

do výsledkov dôvod diskvalifikácie- 

Ak súťažiaci  nedokončí súťaž v určenom čase, označí rozhodca jeho terč „DNF“.  

Terče sú po vyhodnotení vyložené na viditelné miesto tak,aby na ne súťažiaci videli. 

Súťažiaci nesmú s terčami žiadnym spôsobom manipulovať. Ak niektorý zo súťažiacich 

manipuloval s terčom ( a to akýmkoľvek spôsobom), bude diskvalifikovaný. Terče by mali 

zostať vyložené najmenej 15 minút, potom sú rozhodcom zložené a uložené.  

  

Protesty  

 

Protesty je možné podávať na vyhodnotenie svojho alebo cudzieho terča. Protest je možné 

podať hlavnému rozhodcovi súťaže s vkladom 10 €. V prípade, že je protest oprávnený, je 

poplatok vrátený, v prípade neoprávneného protestu prepadá poplatok v prospech 

usporiadateľa. Keď dôjde evidentne k počtárskej chybe v súčte bodov na vyhodnotenom 

terči, nepodáva sa na takýto terč protest ale na počtársku chybu sa upozorní hodnotiaci alebo 

hlavný rozhodca. Takýto terč hodnotiaci rozhodca prepočíta a chybu opraví. 

  

Rovnaký výsledok  

 

Ak majú dvaja alebo viac strelcov rovnaký počet bodov, rozhoduje počet dosiahnutých 

„X“. Ak ani toto nie je rozhodujúce, je výsledok vyhlásený ako nerozhodný. 

Usporiadajúci klub môže použiť akúkoľvek ďalšiu spravodlivú metódu. Doporučený 

spôsob je porovnanie terčíkov v poradí od 1 do 25 ajako lepší označiť terč na ktorom bola 



skôr dosiahnutá hodnota zásahu 10. Keď ani tak nie je rozhodnuté, doporučuje sa rovnakým 

spôsobom vyhodnotiť poradie prvého dosiahnutého „X“ a v prípade rovnosti pokračovať 

ďalej. Ako lepší je označený ten, ktorý dosiahne skôr ďalšie „X“. 

Ak sa usporiadajúci klub rozhodne pre iný spôsob rozhodovania ako je doporučený 

(napríklad rozstrelom), musí spôsob hodnotenia rovnakých výsledkov uviesť v propozíciach 

súťaže a súťažiacich s týmto spôsobom hodnotenia oboznámiť pri poučení. 

Keď tak neurobí,musí rovnaké výsledky rozhodovať doporučeným spôsobom.  

  

Zásah do cudzieho terča 

 
Keď niektorý zo súťažiacich zasiahne cudzí terč a túto skutočnosť okamžite nahlási, alebo sa 

k tomu prizná pri ohlásení postihnutým súťažiacim, nebude tento zásah na postihnutom terči 

započítaný. Takýto zásah bude započítaný strelcovi, ktorý sa previnil, upraví sa dosiahnutý 

výsledok a počet rán a previnilému strelcovi sa započíta –10 bodov. 

Keď má previnilý strelec v hodnotených terčíkoch všetkých 25 rán, nepočítajú sa mu body 

dosiahnuté v terčíku s rovnakým poradovým číslom ako má terčík, do ktorého strelil 

v cudzom terči. V prípade že v terči previnilého strelca nie je všetkých 25 rán, tak mu je 

počet bodov dosiahnutý zásahom cudzieho terča započítaný tak ako by rovnaký výsledok 

dosiahol na svojom terči (samozrejme s odpočtom 10 bodov). 

Ak strelia strelci  „súčastne“ do rovnakého terča a to tak, že nie je možné určiť výsledok 

každého jednotlivého strelca, započíta sa strelcovi, ktorého terč bol zasiahnutý omylom, lepší 

zásah a horší zásah bude započítaný jako zásah do cudzieho terča.  

  

Váženie zbraní  

 
V súťažiach vypísaných pre iné triedy jako je Unlimited je možné, že sa po odstrieľaní súťažného 

kola ukáže, že zbraň nesplňuje váhové limity danej triedy. V tomto prípade je súťažiaci 

diskvalifikovaný a na jeho terči je vyznačené „DQ“. Je doporučené vážiť zbrane po súťaži iných 

tried jako Unlimited aspoň tým strelcom, ktorý dosiahli umiestnenie ohodnotené vecnou cenou 

alebo peňažnou výhrou. 

 

Závady 

 
Keď  sa vyskytne závada na zbrani alebo vybavení počas prípravy, môže byť strelcovi poskytnutá 

pomoc pri odstránení závady iným strelcom, dozorom (pri streľbe pod dozorom) alebo 

kýmkoľvek iným kto je oprávnený byť v danej chvíli na prípravnej alebo palebnej čiare. 

V prípade, že sa závada vyskytne v priebehu preteku, je súťažiaci povinný oznámiť závadu 

rozhodcovi zdvihnutím ruky, ukončiť pretek a vyčkať ticho na svojom streleckom stanovišti do 

vyhlásenia konca rundy. 
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