
Športovo strelecký klub Nová Dedina 
A.VŚEOBECNÉ  TECHNICKÉ  PRAVIDLÁ 

 
ČastˇI. Obecné ustanovenia. 

 

Predmetom všetkých streleckých pretekov je zrážanie kovových siluet streľbou z krátkych 

a dlhých malorážnych strelných zbraní. 

 

Časť II. Bezpečnostˇ pri streľbe. 

 

A.Všeobecne. 

Riaditelˇpreteku zodpovedá za jeho riadne uskutočnenie. Za bezpečnostˇzodpovedá samostatne 

každý účastník – teda strelec, spoter, rozhodca, zapisovatelˇa ďalšie osoby, ktoré sa môžu 

pohybovatˇna strelišti. 

Každý účastník preteku zodpovedá za škody, ktoré zaviní svojím konaním. 

Strelec a osoby na strelišti musia poznatˇbezpečnostné pravilá a obecné zásady bezpečného 

zaobchádzania so strelnou zbraňou v zmysle zákona. 

Riaditelˇpreteku je povinný zabezpečitˇ, aby boli sútˇažiaci pred pretekom zoznámení so 

zásadami bezpečnosti a s povelmi, ktoré sa budú počas preteku vydávatˇ. 

V záujme bezpečnosti môže riaditelˇpreteku, alebo ktorýkolˇvek rozhodca zastavitˇstrelˇbu 

v ktoromkolˇvek okamihu.Každý účastník preteku musí okamžite upozornitˇrozhodcu na každú 

okolnostˇ, ktorá môže bytˇnebezpečná, alebo ktorá by mohla spôsobitˇneštˇastie. 

B.Diskvalifikácia. 

Činnostˇstrelca musí bytˇpri nabýjaní alebo pri strelˇbe okamžite prerušená, ak jeho jednanie 

bezprostredne ohrozuje jeho samého alebo inú osobu. Bezpečnostˇje jediným dôvodom, pre ktorý 

môže bytˇstrelec vyrušený pri strelˇbe. 

Riaditelˇpreteku a rozhodca majú právo okamžite vylúčitˇs preteku a diskvalifikovatˇkaždého 

strelca, ktorého jednanie ohrozuje jeho vlastnú bezpečnostˇalebo bezpečnostˇiných osôb. 

C.Prenášanie zbraní. 

Zbrane je možné na strelnici prenášatˇlen v nenabitom stave, vylučujúcom aj náhodný výstrel. 

Na palebnej čiare musí bytˇzbraň umiestnená vždy viditelne tak, aby sa rozhodca a iné osoby 

mohli kedykolˇvek presvedčitˇo ich bezpečnom stave. 

Je dovolené prenášatˇzbraň v príslušnom púzdre. 

Strelec nesmie manipulovatˇso zbraňou ani so zásobníkom pred povelom „nabíjatˇ“ 

D.Kontrola ústia hlavne. 

Od okamžiku, kedy je zbraň prinesená na palebnú čiaru, musí jej ústie hlavne vždy smerovatˇv 

smere strelˇby, teda k terčom. 

Tento směr sa nesmie zmenitˇani vplyvom spetného rázu zbrane po výstrele. 

Po dobu nabíjania v priebehu položky nesmie zbraň mieritˇna inú osobu prípadne proti niektorej 

časti vlastného tela strelca. 

E.Porušenie bezpečnostných pravidiel a tresty. 

Rana vystrelená před povelom „ nabíjatˇ“ alebo po povele „palˇbu zastavitˇ,zbrane zaistitˇ“ 

resp. po povele „strelnica je volná“sa trestá okamžitou diskvalifikáciou strelca. 

Rana vystrelená po povele „nabíjatˇ, ale před povelo „pálitˇ“sa počíta jako stratená. 

F.Nebezpečné zbrane. 

Riaditelˇpreteku alebo hlavný rozhodca môžu vylúčitˇkaždú zbraň, o ktorej sú presvedčený, že 

z akéhokolˇvek dôvodu nie je bezpečná. 

G.Strelivo. 

Pretekár je zodpovedný za to, že použije len také strelivo, ktoré je pre danú zbraň príslušné a 

bezpečné. 

H.Zlyhávače. 



Ak dôjde k zlyhaniu náboja, strelec musí držatˇzbraň v smere strelˇby ešte 10 sekúnd po stisknutí 

spúšte.Do uplynutia uvedeného času nesmie otváratˇzáver. 

 

ČástˇIII.Terče. 

 

A.Všeobecne. 

Při streleckých pretekoch je povolené používatˇlen terče zodpovedajúce týmto pravidlám. 

„Noha“ terča musí bytˇz rovnakého materiálu a rovnakej hrúbky jako terč. 

B.Oficiálne vzory. 

Oficiálne vzory terčov a ich rozmery sú uvedené v prílohe. 

 

ČastˇIV.Strelnice. 

 

A.Všeobecne. 

Terčová situácia na strelnici pre strelˇbu na kovové siluety pozostáva zo štyroch terčových línií 

pre jednotlivé siluety zvierat a vtákov. 

Doporučená stranová vzdialenostˇmedzi siluetami zodpovedá šírke siluety. 

Pozadie terčov musí bytˇkontrastné a nesmie vaditˇviditelňosti terča. Pre všetkých strelcov musia 

bytˇzabezpečené rovnaké podmienky, preto musí bytˇfarba pozadia za všetkými terčami v jednej 

terčovej línii rovnaká. 

B.Palebná čiara 

Stelecké stanovište pre jedného strelca má najmenšiu šírku 1,5m a najmenšiu hĺbku 2m.Strelecké 

stanovište usí bytˇoznačené číslom, symbolom alebo farbou. 

C.Farba terčou. 

Siluety sa natierajú obvykle matnou čiernou farbou.Vzhlˇadom k farbe pozadia môžu matˇterče aj 

inú farbu. Tá sa však nesmie v priebehu preteku menitˇa musí bytˇpre všetky siluety v jednej 

terčovej línii rovnaká. 

D.Umiestnenie siluet. 

Všetky siluety musia bytˇumiestnené celou plochou „ nohy „ na vodorovnej hladkej pevnej 

podložke. 

Zadná hrana „nohy“ terča sa umietňuje spravidla do úrovne zadnej hrany podložky. 

E.Nástrelné terče. 

Při preteku musí matˇkaždý strelec aspoň jeden nástrelný terč rovnakej velˇkosti, farby a 

v rovnakej vzdialenosti jako sú terče sútˇažné. 

Nástrelné terče môžu bytˇvýkyvné alebo iného vyhotovenie. 

 

ČastˇV.Uskutočnenie preteku. 

 

A.Organizácia preteku. 

Za prípravu strelnice podlˇa týchto pravidiel zodpovedá poriadatelˇpreteku. 

Před pretekom je poriadatelˇpovinný včas vydatˇpropozície, ktoré upravujú priebeh preteku 

v súlade s týmito pravidlami. 

Pretek pozostáva zo 40 rán na 4x10 terčov. 

Preteky je možné vypísatˇaj na iný počet rán / napr. na 20, 60 alebo 80 rán/. 

Od zahájenia do ukončenia preteku nie je na strelnici povolená iná strelˇba. 

B.Preberanie a certifikácia zbraní. 

Před sútˇažnou strelˇbou musia bytˇzbrane prehliadnuté rozhodcom a musia bytˇzaradené do 

príslušnej kategórie. 

Pre každú kategóriu smie strelec predložitˇk certifikácii len jednu zbraň. 

V celom priebehu jednej disciplíny smie pretekár použitˇlen jednu zbraň, bez toho aby na nej 

menil ktorúkolˇvek častˇ. 

C.Nástrelné rany. 

Sútˇažiaci má nárok na  5 nástrelných rán v každej disciplíne , v ktorej sútˇaží. 



Nástrelné rany nie sú povinné. 

Všetkých 5 nástrelných rán musí bytˇvystrelených v normálnej dvojminútovej položke / puška 2,5 

min./ 

Strelec môže strielˇatˇv lˇubovolnom poradí na ktorýkolˇvek zo svojích nástrelných terčov. 

D.Povely. 

Rozhodca na palebnej čiare vydáva 5 povelov. 

1.“Strelci na palebnú čiaru „ – vydáva sa ak je stelnica volná : strelci sa môžu pripravovatˇna 

stanovišti, avšak nesmú manipulovatˇso zbraňouani so zásobníkom.Zbrane musia bytˇodložené 

ústím hlavne k terčom, nenabité a sotvoreným záverom. 

2.“Nabíjatˇ“ – dáva sa na začiatku tridsatšekundovej lehoty v ktorej sa strelec pripravý 

k strelˇbe,podlˇa potreby nastaví mieridlá, zacielˇuje a nabíja. Až po tomto povele môže strelec 

manipulovatˇso zbraňou a zásobníkom. 

3.“Pálitˇ“ – dáva sa na konci tridsatšekundovej nabíjacej lehoty. Znamená začiatok 

dvojminútovej / u pušky 2,5 min./ lehoty na vystrelenie piatich rán do položky. 

4.“Palˇbu zastavitˇ,zbrane zaistitˇ“ – dáva sa po lehote pre vystrelenie piatich rán. Strelec musí 

okamžite zastavitˇstrelˇbu, vybitˇzbraň a odložitˇju s otvoreným záverom, ústím hlavne k terčom. 

Ak to nemôže urobitˇ, musí okamžite upovedomitˇrozhodcu na palebnej čiare. 

5.“Strelnica je volná“ – dáva sa najskôr 15 sekúnd po predchádzajúcom povele, pokialˇžiadny 

strelec nemá problémy so zaistením zbrane 

Propozície preteku môžu stanovitˇvydávanie povelov aj vhodnými akustickými signálmi. 

E.Záznamy. 

Záznamové karty sa vyplňujú v poradí, jako strelec postupne strieľa jednotlivé rany zľava do 

prava na určenú líniu terčov. Ak strelec zrazí správny terč (ktorý je na rade),vyznačí sa 

v príslušnom rámčeku „ X “,tj.zásah. V ostatných prípadoch sa vyznačí v príslušnom rámčeku  „ 

O „ (nula). Ak je terč zrazený mimo poradia, označí sa jako“O“ a rovnako tak terč, ktorý bol na 

rade. 

Pootočený terč na podložke, bez toho aby bol z nej zrazený aspoň jednou nohou alebo zrazený, 

znamená  „ O „. 

Odrazená strela, ktorá zrazí správny terč v poradí, znamená „ X „. 

Zapisovateľom môže byť ktorákoľvek poučená osoba, okrem samotného strelca. Zapisovateľ 

spolupracuje s rozhodcami při overení, že 

– do záznamovej karty boli zapísané správne výsledky 

-  strelec dodržuje pravidlá a časové limity 

-  strelec nevysvetlí v položke viac jako päť rán. 

F.Závady a aliby. 

Ak dôjde k poruche zbrane, ktorá strelcovi znemožní pokračovať s ňou v preteku, strelec zbraň 

odloží a potom ju predloží rozhodcovi k overeniu. Ak uzná rozhodca poruchu, môže strelec 

pokračovať v preteku s vedomím rozhodcu s inou zbraňou, pokiaľ bola certifikovaná pre danú 

kategóriu a disciplínu.  

Porucha zbrane, alebo zlyhanie náboja nie je dôvodom k prerušeniu preteku, k prerušeniu 

položky, alebo k odloženiu položiek nasledujúcich. 

Ak nemá strelec k dispozícii správny terč v poradí (napr. zhodil ho vietor,alebo zásah iného 

strelca),pokračuje v streľbe na zostávajúce terče, ktoré zatiaľ nezasiahol. Ak to nie je možné, 

poskytne sa mu vo zvláštnej dodatkovej položke (aliby) potrebný počet terčov. Pre „aliby“ platí 

normálna tridsaťsekundová nabíjacia lehot 

a a ďalej 24 sec (u pušky 30 sec) na každú ranu. Rany naviac zásadne nie sú povolené, a to ani 

v prípade zlyhania zbrane, alebo streliva. 

G.Rozstrely. 

Při rovnakom výsledku sa určí poradie strelcov zpätným počítaním „zvierat“. Vyššie poradie má 

strelec s väčším počtom zasiahnutých baranov. Ak je tento počet rovnaký, rozhoduje väčší počet 

zasiahnutých moriakov atď. Ak nedôjde týmto postupom k rozhodnutir, umiesnili sa strelci 

rovnako. 

V propozíciach môže byť stanovené, že o poradí na niektorých miestach rohoduje rozstrel. 



Rozstrel rozhoduje vždy o umiestnení prvých troch pretekárov. Rozstrel sa vykoná v normálnej 

päťranovej položke, bez nástrelu, avšak terče môžu byť ľubovolných veľkostí a v ľubovolných 

vzdialenostiach, podľa propozícii preteku. Ak dosiahnu strelci v rozstrele rovnakého výsledku, 

rozstrel sa opakuje až do rozhodnutia. „Náhla smrť“nie je povolená. 

H.Porušenie pravidiel.  

Při viditeľnom porušení pravidiel (mimo pravidiel bezpečnosti) musí byť strelec napomenutý. Ak 

strelec poruší pravidlá druhý krát, je vylúčený z preteku. Napomenutie musí byť udelené medzi 

položkami, nie počas streľby. V prípade, že strelec porušenie pravidiel zatajuje  alebo 

nešportovým spôsom ruší iného strelcapri streľbe, je vylúčený z preteku. 

 

Časť VI. Protesty. 

 

Spôsob riešenia protestov musí byť uvedený v propozíciach preteku. 

V propozíciach je třeba uviesť hlavne dobu, dokedy je možné podať protest a výšku uvedenej 

kaucie. 

 

Časť VII.Zakázané jednanie. 

 

Strelec nesmie byť v priebehu preteku pod vplyvom alkoholu, drog, alebo iných zakázaných 

látok. Zistenie takejto skutočnosti je dôvodom k okamžitému vylúčeniu pretekára. 

 

Časť VIII.Kouč – spoter. 

 

Strelec môže mať so sebou na palebnej čiare jedného kouča, alebo spotera (pozorovateľa) Ten 

môže strelcovi pomáhať při lokalizácii zásahov, sledovaní času a radami. Po povele „Nabíjať!“ sa 

však nesmie dotknúť zbrane ani poskytnúť strelcovi akúkoľvek fyzickú pomoc. 

 

B.Technické pravidlá pre krátke zbrane. 

 

Časť I.Polohy pri streľbe. 

 

A.Freestyle (voľný štýl) 

Akákoľvek strelecká poloha bez umelej opory. Zbraň smie prísť do kontaktu len s telom, alebo 

odevom strelca. Žiadna časť zbrane sa nesmie dotýkať zemi, podložky, alebo obuvi. Strelec musí 

držať zbraň tak, aby sa rozhodca mohol kedykoľvek presvedčiť, že sa toto pravidlo dodržuje. 

B.Standing (v stoji) 

Bezpečná poloha v stoji. Strelec drží zbraň jednou, alebo oboma rukami. Paža ruky držiaca zbraň, 

od zápästia po rameno, sa nesmie dotýkať inej časti tela. 

 

Časť II.Production  (štandardné zbrane ) 

 

A.Pištoľ a revolver production 

Krátka zbraň, bežne dostupná verejnosti a bola vyrobená v počte najmenej 1.000 ks, vybavená 

mechanickými mieridlami. 

Pištoľ môže byť akéhokoľvek typu ( jednoranová, opakovacia, samonabíjacia ). 

Celková hmotnosť ( vrátane mieridiel ) nenabitej zbrane so zásobníkom nesmie prekročiť 1814 g. 

Dĺžka hlavne nesmie prekročiť 273 mm – u revolveru sa do dĺžky hlavne nepočíta dĺžka 

nábojového valca. 

Celková dĺžka revolveru nesmie prekročiť 457 mm a celková dĺžka pištole nesmie prekročiť 406 

mm, v oboch prípadoch merané „kvadraticky“- dĺžka v smere osy hlavne. 

Vzdialenosť od najvyššieho bodu mušky k zadnému okraju cieĺnika nesmie prekročiť 342 mm. 

Úsťové brzdy a akékoĺvek prostriedky fungujúce podobným spôsobom nie sú povolené. Zbraň 

musí byť vždy kompletná a v takom stave, v akom bola vyrobená. 



Obmedzenie pre rukoväť 

Rukoväť musí byť konvenčného typu, nesmie umožňovať podopretie zbrane inou časťou tela než 

rukou. Nesmie obopínať ruku a nesmie presahovať cez zápästie. Staviteĺná rukoväť nie je 

povolená. 

Na zbrani nesmú byť viditeĺné úpravy, mimo nasledovných : 

Staršie zbrane môžu byť modernizované s použitím katalógových súčiastok výslovne určených 

pre tú ktorú zbraň. To sa dotýka aj rukoväti, ktorá však musí zostať čo do tvaro a povrchovej 

úpravy v tom stave v akom bola vyrobaná. 

Mieridlá môžu byť natreté farbou, alebo začiernené. Značky pre nastavenie mieridiel sú povolené. 

Vŕtanie a drážkovanie pre montáž ďalekohľadu je povolené. 

Sú povolené úpravy spúšťového mechanizmu smerujúce k zmenšeniu odporu a zlepšeniu chodu 

spúšte. Tieto úpravy však nesmú znižovať bezpečnosť zbrane. Dvojčinný revolver musí byť 

schopný dvojčinnej funkcie. Revolvery a samonabíjacie pištole musia byť pre použitie 

v kat.PRODUCTION nabité piatimi nábojmi a tieto tiež aj odpálené. 

 

B.Montáž – production. 

    Vzdialenosť medzi osou optického zameriavača a osou hlavne nesmie prekročiť 76mm 

 

C.Ďalekohľad – production. 

    Je povolený akýkoľvek typ ďalekohľadu, vrátane elektronických, jako je Aimpoid a p. 

    Laserové zameriavače nie sú povolené. 

 

D.Náboje – production. 

    SP – malorážna pištoľ:sériovo vyrábané náboje ráže .22 short, long alebo long rifle, ktorých 

úsťová rýchlosť nepresahuje 1.100 ft. 

    FP – poľná pištoľ:sériovo vyrábané (alebo prebíjané) náboje so stredovým zápalom, ktorých 

dľžka nábojnice nepresahuje dľžku nábojnice 22 Hornet (35,64 mm) 

Náboje s okrajovým zápalom nie sú povolené. 

 

 

 

 

Časť III Unlimited – ( ľubovolné zbrane ) 

 

A.Pištoľ a revolver Unlimited. 

    Krátka zbraň, ktorej dľžka hlavne neprevyšuje 381 mm a ktorej hmotnosť so zásobníkom, ale 

bez nábojov, neprevyšuje 2041 gr. Dľžka zámernej sa meria od najvyššieho bodu mušky k zadnej 

hrane cielnika. Celá dľžka zameriavacieho zariadenia vrátane očnice, extencie clony atď.nesmie 

prekročiť 457 mm. 

    Celková dľžka pištole alebo revolveru Unlimited nesmie prekročiť 635 mm – merané 

„kvadraticky“, rovnobežne s osou hlavne. 

    Úsťové brzdy a podobne fungujúce zariadenia nie sú povolené. 

    Revolvery a samonabíjacie pištole môžu byť v kategórii Unlimited používané jako 

jednoranové (nabíjané a odpaľované po jednom náboji). 

 

B.Náboje – Unlimited 

    SPU  -  malorážkové:sériovo vyrábané náboje ráže .22 short, long a long rifle, ktorých úsťová 

rýchlosť nepresiahne 1.100 ftp. 

 

Časť IV.Povolené a nepovolené pomôcky. 

 

A.Povolené. 
    Je povolené používať nasledovné vybavenie, príslušenstvo a pomôcky : 



jednoduchá strelecká podložka (koberec), ktorej hrúbka nepresahuje 25,4 mm. 

športové chániče kolien a lakťou, pokiaľ ich hrúbka nepresahuje 25,4 mm, tieto pomôcky nesmú 

byť tak pevné, aby neslúžili jako pomôcka při streľbe, alebo jako umelá opora. 

rukavice, pokiaľ nie sú zvášť prispôsobené k tomu, aby slúžili jako pomôcka při streľbe, alebo 

jako umelá opora 

chrániče proti expanzii plynov při streľbe v polohe Freestyle, pokiaľ neslúžia jako strelecká  

pomôcka 

prídavné čočky k okuliarom, pokiaľ nepresahujú ďalej jako 25,4 mm před základňu okuliarov 

prídavné protislnečné sklá k okuliarom 

strelecká čiapka 

manipulácia s nábojmi medzi položkami v priebehu preteku 

 

B.Nepovolené vybavenie a pomôcky. 

    Nie je povolené používať nasledovné vybavenie, príslušenstvo a pomôcky : 

     -     umelé opory a podpory, remene, vypoduškovaný a bezdôvodne ťažký odev a           

            všetky pomôcky k spevneniu zápästia vrátane náramkou 

strelecká obuv vyrobená špeciálne pre tento účel 

strelecký odev vyrobený špeciálne pre tento účel 

adhézny materiál na odeve, alebo ktrorejkoľvek časti zbrane 

spúšť, ktorá funguje oneskorene 

zameriavacie zariadenie programované k odpáleniu výstrelu 

zdrsnenie a rezba na nose predpažbia, alebo iný nobvyklý tvar u zbraní Unlimited 

zachytávanie prstov za vrecko, alebo vkladanie takých predmetov do vrecák, ktoré slúžia jako 

strelecká pomôcka a podobné formy umelej opory zbrane. 

 

Časť V.Časové limity. 

 

Nabíjacia perióda je 30 sekúnd. 

Čas streľby jednej päťranovej položky je 2 minúty. 

Čas aliby je 30 sekúnd na nabíjanie a 24 sekúnd pre každú jednu ranu aliby. 

 

Špeciálne technické pravidlá pre malorážkové pištole 

 

Small bore pistol – SP 

 

A.Kategória 

    Preteká sa v štyroch kategóriách: 

 

 Skratka      Kategória         Poloha při streľbe                                    Zbraň 

    SPS        Standing             standing                      akákoľvek krátka zbraň Production 

    SPP        Production         freestyle                      akákoľvek krátka zbraň Production 

    SPR       Revolver             freestyle                               revolver Production 

    SPU       Unlimited           freestyle                             krátka zbraň Unlimited 

 

    Poradie kategórii je SPR, SPP a SPU. SPU je najvyššia. 

Akákoľvek zbraň nižšej kategórie môže byť použitá vo vyššej kategórii. Pokiaľ strelec chce 

strieľať s jednou zbraňou viac kategórii, musí strieľať od nižšej kategórie k vyššej. Kategória  

Standing (SPS) môže byť stieľaná kedykoľvek. Pokiaľ však strelec chce strieľať v polohe 

standing aj v kategórii Production (SPP) a použije pre kategóriu SPS tú istú zbraň jako pre SPP, 

musí najprv streľať kategóriu SPS. 

 

B.Špecifikácia terčov. 



    Terče sú trojosminové veľkosti siluet podľa oficiálnych vzorou IMSSU. Strana štvorca 

oficiálneho vzoru meria 9,52 mm. Terče sú z ocele hrúbky 6 mm.“Noha“ musí byť z toho istého 

materiálu a tej istej hrúbky jako vlasný terč. 

    Rozmer „nohy“ : kura, moriak a baran    40 x  65 mm 

                                prasa                             40 x 100 mm 

 

C.Umiestnenie terčov. 

    Vzdialenosť od palebnej čiary (tolerancia +- 2 m): 

                             -  kurčatá                          25 m 

                             -  prasatá                          50 m 

                             -  moriaky                        75 m 

                             -  barani                          100 m 

 

D,Ďalekohľady. 

    V tejto kategórii nie sú povolené žiadne optické zariadenia ani ďalekohľady. 

 

E.Klasifikácia. 

E.Klasifikácia. 

 

        Trieda                  Standing                  Revolver                Unlimited 

            B                          0 – 10                        0 – 20                      0 – 25 

            A                         11 – 22                      21 – 30                    26 – 35 

         INT                        23 – 40                      31 – 40                    36 – 40 

 

Špeciálne technické pravidlá pre poľnú pištoľ 

 

Field pistol – FP 

 

A.Kategória. 

    Preteká sa v dvoch kategóriach, v oboch prípadoch len v polohe Standing : 

 

Skratka         Kategória            Poloha při streľbe                                  Zbraň 

   FPP           Production              standing                   akákoľvek krátka zbraň Production 

   FPS           Production              standing                   akákoľvek krátka zbraň Production 

                     Scoped                                                               s optickými mieridlami 

 

B.Špecifikácia terčov. 

    Terče sú polovičnej veľkosti podľa oficiálnych vzorou IMSSU. Oficiálny vzor terča má stranu 

štvorca 12,7 mm. Terče sú z ocele hrúbky 10 mm, alebo 12 mm. Rozmery „nôh“: 50 x 100 mm 

pre všetky terče (prasa a baran z dvoch častí). „Noha“ prasaťa môže byťvyhotovená z jednáho 

kusa o rozmeroch 50 x 150 mm. 

„Noha“ musí byť z rovnakého materiálu a rovnakej hrúbky jako vlastný terč. 

 

C.Umiestnenie terčov. 

    Jako v disciplíne SP a s rovnakou toleranciou. 

 

D.Hmotnosť zbrane. 

    V kategórii FPS (Field Pistol Scoped ) nesmie hmotnosť nenabitej zbrane  so zásobníkom a 

s ďalekohľadom presiahnúť 2041 gr. Otvorané mieridlá môžu byť v kategórii FPS odstránené. 

Nástavec na kohútik je povolený len pre disciplínu FPS. 

 

E.Ďalekohľady a montáže. 



    V kategórii FPP nie sú povolené žiadne optické zariadenia. Optické mieridlá a montáže použité 

v katwgórii FPS musia byť v prevedení Production (viď.B,časť II). 

 

F.Klasifikácia. 

 

    Trieda              Poľná pištoľ production                  Poľná pištoľ scoped 

                                            FPP                                                    FPS 

        B                               0 – 10                                                  0 – 10 

        A                             11 – 22                                                 11 – 22 

      INT                           23 – 40                                                 23 – 40 

 

 

C.Technické pravidlá pre malorážky 

Small Bore Rifle – SR 

 

Časť I. Poloha standing. 

 

   Každá bezpečná poloha v stoji bez umelej opory. Zbraň môže byť podopretá len rukami a 

jedným ramenom. Jedna ruka musí byť před pištoľovou rukoväťou. Tvár musí byť v kontakte 

s bokom pažby, alebo brada musí spočívať na jej vrchole. 

 

Časť II. Nástrely. 

 

    Viď.A.Všeobecné technické pravidlá, časť VI. 

 

Časť III. Malorážkové kategórie. 

 

A.Siluetová malorážka – Silhouette Rifle – SRS 

    Malorážna puška ráže .22 short, long alebo long rifle podľa nasledujúcich špecifikácii : 

a /Maximálna hmotnosť : 4,6 kg vrátane mieridiel 

b/ Mieridlá : môže byť použitý akýkoľvek typ optických, alebo mechanických mieridiel. 

Zakázané sú mieridlá programované k aktivácii bicieho a spúšťoveho mechanizmu 

c/Spúšť : akýkoľvek typ spúšte ktorá nemôže spôsobiť náhodný výstrel. Spúšte fungujúce 

s oneskorením nie sú povolené 

d/Lučík: musí byť namontovaný a nesmie sa odchyľovať od konvenčného tvaru tak aby pôsobil 

ako dodatočná opora pre palec, alebo dlaň. Nesmie byť hlbšie než 33,3 mm pod dolnou líniou 

predpžbia 

e/Pažba : predpažbie (časť pažby před lučíkom) vrátane upevňovacieho zariadenia lučíku nesmie 

byť širšie ako 57 mm a nesmie siahať hlbšie než 57 mm pod os hlavne. Nos predpažbia musí byť 

najmenej 203 mm predpredným krúžkom montáže a pred čelom záveru. Horná hrana pažby 

nesmie prevyšovať os hlavne – s výnimkou pažieb typu Monte Carlo, ktoré môžu os hlavne 

prevyšovať až o 12,7 mm. Najnižší bod pažby vrátane bodky, alebo kompenzátora zpätného rázu 

nesmie byť viac než 178 mm pod osou hlavne. Pevné, alebo odnímatelné príslušenstvo, ktoré 

nevybočuje z povolených rozmerov zbrane a nezpôsobí prekročenie dovolenej hmotnosti zbrane, 

je povolené. Nesmie však presahovať pred ústie hlavne. Pútka a remene sú povolené, avšak 

nesmú byť při streľbe používané k spevneniu polohy 

f/Hlaveň : vrátane všetkých zariadení a príslušenstva nesmie byť dlhšia ako 762 mm, merané od 

čela zatvoreného záveru k ústiu hlavne. 

 

B.Ľahká malorážka – Light Rifle – SRL 

    Akákoľvek sériovo vyrábaná a komerčne dostupná jednoranová, alebo opakovacia malorážna 

puška (ráže .22 Short,Long alebo Long Rifle) športového, alebo loveckého typu. Zbrane vyrobené 

na objednávku nie sú povolené. Strelec je povinný poskytnúť rozhodcovi dokumentáciu otom, že 



zbraň zodpovedá pravidlám. Pri opakovacích zbraniach musí byť používaný zásobník, a to aj 

v tom prípade, že jeho kapacita je menšia ako päť rán (náboje nie je možné vkladať do nábojovej 

komory). 

    Zbraň musí zodpovedať nasledujúcej špecifikácii : 

a/ Maximálna hmotnosť vrátane mieridiel nesmie prekročiť 3,5 kg 

b/ Mieridlá : Môže byť použitý akýkoľvek typ optických, alebo mechanických mieridiel. 

Ďalekohľad nesmie byť viac ako 38 mm nad hlavňou, merané od vrcholu záveru k spodnej hrane 

tubusu ďalekohľadu. Zakázané sú mieridlá programované k aktivácii bicieho a spúšťového 

mechanizmu. Pokiaľ sú použité optické mieridlá, môžu byť mechanické mieridlá odstránené 

c/ Spúšť : Môže byť nastavitelná, alebo upravená, avšak pôvodná, nemôže byť nahradená 

mechanizmom vyrobeným na objednávku. Najmenší dovolený odpor spúšte je 0,907 kg. Spúšť 

fungujúca s oneskorením nie je povolená. Zbraň musí byť vybavená aj fungujúcou poistkou 

d/ Pažba : Musí zodpovedať rozmerovým obmedzeniam  pre pažby siluetovej malorážky a musí 

byť rovnakého typu a tvaru, s akým bola zbraň vyrobená. Staviteľné prvky a podobné 

príslušenstvo pažby nie sú povolené. Pútka a remene sú povolené, avšak nesmú byť při streľbe 

používané k spevneniu polohy. Pažba nesmie mať vybratie z vonkajšej strany. Sú povolené 

epoxidové úpravy lôžka a použitie pružnej bodky 

e/ Hlaveň : Musí byť ľahkého „loveckého“ typu, nie sú povolené ťažké športové hlavne. Použitá 

náhradná hlaveň musí byť rovnakého prevedenia ako pôvodná. Nábojová komora musí byť 

pôvodná. Je povolená dodatočná úprava ústia vývrtu hlavne. 

 

Časť IV. Povolené a nepovolené pomôcky. 

 

A.Povolené vybavenie a pomôcky 

ďalekohľad používaný koučom – spotterom 

rukavice, avšak len v prípade, že to vyžaduje počasie (o tom rozhoduje jury, alebo riaditeľ 

preteku) ,vypoduškované, alebo zbytočne ťažké rukavice nie sú povolené 

bežné oblečenie zodpovedajúce klimatickým podmienkam – sú povolené tiež vesty pre 

brokových strelcov, komerčného typu bez rukávov a brokárskej košele (vesta nesmie byť dlhšia 

ako 762 mm, stočená musí prejsť trubkou o vnútornom priemere 101,6 mm a musí byť otvorená, 

alebo perforovaná až do výšky 50,8 cm nad hrebeňom kýčlovej kosti) 

staviteľná lícnica, ktorú však nie je možné regulovať v priebehu preteku (môže byť 

zablombovaná) 

akékoľvek komerčne dostupné strelivo ráže .22 s okrajovým zápalom, ktorého úsťová rýchlosť 

nie je vyššia ako 1.100 ftp. 

 

B.Nepovolené pomôcky 

„gule“, dlaňové opierky a háky 

botka, ktorej vybratie je hlbšie ako 12,7 mm (stranovo musí byť umiestnená v osi pažby). Polohu 

staviteľnej botky nie je možné meniť počas preteku 

úsťové zariadenie, ako sú kompenzátory a úsťové brzdy 

všetky pomôcky a vybavenie, ktoré môžu uľahčiť streľbu, pokiaľ o nich nie je zmienka v týchto 

pravidlách, alebo ktoré sú v rozpore s duchom týchto pravidiel. 

 

Časť V. Časové limity 

 

    Lehota pre nabíjanie po povele „Load“ (Nabíjať) je 30 sekúnd. Doba na streľbu jednej 

päťranovej položky je 2 minúty a 30 sekúnd. Pre aliby je 30 sekúnd na nabíjanie a 30 sekúnd pre 

každú jednu ranu aliby. 

 

Špeciálne technické pravidlá pre malorážky – SR 

 



A.Kategórie 

    Preteká sa v dvoch kategóriach: 

Kategória                                    Strelecká poloha                                Zbraň 

   SRS                                              standing                                    Silhouette Rifle 

   SRL                                              standing                                      Light Rifle 

 

B.Špecifikácia terčov 

    Terče sú pätinovej veľkosti podľa oficiálnych vzorou IMSSU – strana štvorca meria  

5,08 mm. Terče sú z ocele hrúbky 6 mm. „Noha“musí byť z rovnakého materiálu a rovnakej 

hrúbky ako vlasný terč. Rozmery „nohy“ pre všetky terče sú 25,4 mm široké 

a 50,8 mm dlhé. Prasatá a barani môžu mať aj jednu „nohu“. Prasa 25,4 x 100 mm, baran 25,4 x 

125 mm.  

 

C.Umiestnenie terčov 

    Vzdialenosti od palebnej čiary (tolerancia +- 1%) 

                      -  kurčatá        40 m  

                      -  prasatá        60 m 

                      -  moriaky      77 m 

                      -  barani        100 m   

    Je žiadúce, aby terče boli umiestnené nad úrovňou terénu. Minimálna medzera medzi 

jednotlivými terčami zodpovedá šírke terča a jej veľkosť nesmie presiahnúť 3,5 šírky terča. Hrana 

„nohy“ terča je vždy umiestnená na zadnej hrane podstavca. 

 

D.Klasifikácia 

    Trieda                                      SRS                          SRL 

         A                                         0 – 19                       0 – 17 

         B                                       20 – 26                      18 – 24 

   Master                                    27 – 33                      25 – 31 

International                             34 – 40                      32 – 40 

 

E.Strelnice 

    

1.Nástrelné terče 

    Vo všetkých štyroch vzdialenostiach musí byť nástrelný terč rovnakého tvaru a farby ako terče 

súťažné. Terče môžu byť pevné, alebo výkyvné. Riaditeľ preteku môže povoliť použitie ďalších 

nástrelných terčov k vykonaniu nástrelu. 

 

2.Rozstrely 

   Na majstrovských súťažiach sa o prvom, druhom a treťom mieste rozhoduje rozstrelom. 

Poradie na ďalších miestach môže byť určené „zpätným počítaním terčov“. Pokiaľ to výslovne 

neuvádzajú propozície preteku, má riaditeľ preteku právo stanoviť, ako budú vykonané rozstrely. 

 

D.Preteky na päťdesiat metrových strelniciach 

 

A.Všeobecné ustanovenia 

    Pretek sa uskutoční podľa týchto pravidiel s tým, že sa uskutoční „polovičný“ pretek. Na 

strelnici sa postavia len prvé dve terčové línie : pre pištole kurčatá na 25 m a prasatá na 50 m, pre 

malorážky kurčatá na 40 m  a prasatá na 60-50 m. Strieľa sa podľa týchto pravidiel v štyroch 

päťranových položkách s piatimi ranami nástrelu. 

 

 

 

 



B.Predovky 

 
    Perkusný revolver (MPR) podľa všeobecných technických pravidiel a špeciálnych 

technických pravidiel pre FPP s tým, že limit na nabitie valca bude stanovený v propozíciach 

preteku. Doporučuje sa lehota do 10 minút. 

    Pištoľ predovka (MP) podľa všeobecných technických pravidiel a špeciálnych technických 

pravidiel FPP. 

    Puška predovka (MR)  ako MP s tým, že pre rozmery a hmotnosť zbraní sa nepredpisujú 

žiadne obmedzenia. 

 

C.Klasifikácia 

    Trieda              SPU          SPR               SPS            SRS           MPR            MR 

                                               SPP           FPP,FPS        SRL           MP 

        A                  3-15          3-14                3-8             3-13            1-5               1-7 

        B                 16-20        15-20               9-20          14-20           6-20             8-20 

 

Triedy INT ani MASTER sa pri preteku na 50 m nepriznávajú. 

 

 

 

Preklad a úprava : Štefan Kycka                                               Nová Dedina Jún 2009 

 

Kontakt :            www.ssk.wbl.sk 

 

 


