
PIŠTOĽOVÉ DISCIPLÍNY  1. vydanie 2019 

Pomocka_pistol_18.doc 1 z 10 18.11.2019 / 13:06:55 

SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ 

 

 

 

 

 

 

 

Pomôcka 
pre rozhodcu na strelisku 
PIŠTOĽOVÉ DISCIPLÍNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorené na základe  „ Training Manual Rifle for ISSF Range Officials & Judges“ pre 
podmienky rozhodcov pôsobiacich na pretekoch v SR. 

Spracoval : Ing. Josef Valvoda 

 



PIŠTOĽOVÉ DISCIPLÍNY  1. vydanie 2019 

Pomocka_pistol_18.doc 2 z 10 18.11.2019 / 13:06:55 

1. Riešenia a organizácia súťaží 

1.1 Organizačný výbor 
Organizačný výbor v dostatočnom časovom predstihu pripraví 
a zverejní propozície súťaže. Ustanovuje v spolupráci s KR rozhod-
covský zbor predovšetkým HR, PHK a Preberaciu komisiu. Zabezpe-
čí technický a obslužný personál ako aj materiálne zabezpečenie. 
V neposlednom rade zabezpečuje prihlášky, prezentáciu 
a spracovanie výsledkov z preteku a ich distribúciu na SSZ ku zverej-
neniu. 

Počet funkcionárov je daný rozmermi preteku. V prípade streľby na 
50 a 10 metrov, hodnotia sa terče v hodnotiacej komisii, disciplíny na 
25 metrov sa hodnotia na terčovej čiare. U EST je potrebný ostatný 
obslužný personál. 

 
1.2     Hlavný rozhodca 
                Na všetkých pretekoch v SR supluje HR „Odvolaciu jury“   

 
1.3     Ostatný rozhodcovia 

 Rozhodca na strelisku (RS)   
 Úsekový rozhodca (UR)   
 Predseda hodnotiacej komisie (PHK)  
 Zapisovateľ (Z)     
 Rozhodca pri terčoch (RT)   
 Druhý zapisovateľ (Z2)   
 Cieľny (C)      
 Technik elektronických terčov (TET) 
 Kontrolór pri elektronických terčoch (KET) 
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1.4 Poruchy v pretekoch na 25 metrov ( čl. 8.9) 
V pretekoch na 25 metrov je v každej 30 rannej sérii povolená iba jedna porucha. 

V disciplíne ŠtPi raz v sériách za 150 sekúnd a raz v kombinovaných 20,10. Každá ďalšia 
porucha ja zavinená. Nástrel sa do tohto hodnotenia neráta. 

Návod na zhodnotenie poruchy:  

 Pretekár manipuluje so zbraňou – „ZAVINENÁ, VYBIŤ“ 

 Pištoľ s otvoreným záverom, nevhodená nábojnica alebo guľka – 
„NEZAVINENÁ VYBIŤ“ ,  

 vypadol , nezatlačený zásobník -„ZAVINENÁ, VYBIŤ“ 

 Spustený kohútik – rozhodca natiahne a vystrelí - výstrel „ZAVINENÁ“, nevy-
strelí - „NEZAVINENÁ“ pokračovať. 

Vybiť a zrátať počet nábojov či súhlasí s terčom 

1.4.1 Zavinená závada 

Pretekár nesmie opakovať sériu, je mu zarátaný iba súčet zásahov v terči. 
Druhá závada obdobne. 

1.4.2 Nezavinená závada 

Nástrel- pretekár strieľa ihneď novú nástrelnú sériu 

ŠPi  a Vpi  - dostrel s ostatnými pretekármi v naslednej sérii (čl.8.9.4.6) 

ŠtPi a RPi - dostrel s ostatnými pretekármi v naslednej sérii, hodnotí sa 5 
najhorších výstrelov (8.9.4.5) 

1.4.3 Porušenie pohotovostného postoja 

Vysoká ruka- opakovanie série- 5 najhorších výstrelov, Druhý krát - mínus 
2 body, tretí krát - Diskvalifikácia (čl.8.7.4) 

1.4.4 Výstrel pred povelom „NABÍJAŤ“, alebo po povele „STOP, VYBIŤ“ – 
nula, alebo Diskvalifikácia. Ak nie je možné zistiť vtrel - najnižší. (6.11.1.1, 
8.8.2.3) 

1.4.5 Výstrel po povele „NABÍJAŤ“, ale pred sériou – ak pretekár nepokračuje, 
smie opakovať, -2 body z opakovanej série, ak pokračuje - nula. 

1.4.6 Dva vstrely pri jednom otvorení terčov  - anulácia najlepšiej rany a – 2 
body ( navyše zrážka za nadpočetný počet nábojov v zásobníku – 
(čl.8.8.2.1) 

1.4.7 Nadpočetné rany – v nástrele – 2 body, v súťaži – anulovanie najlepšej 
rany -2 body ( plus navyše zrážka za nadpočetný počet nábojov 
v zásobníku – (čl.8.8.2.1) 

1.4.8 Prerušenie preteku -  dostreľuje sa, alebo sa  opakuje nástrelná séria 
(čl.8.8.1)  
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2 Ľubovoľná pištoľ  
2.1         Ľubovoľná pištoľ 60 výstrelov - muži 

Papierové terče- posuv, EST Papierové terče- streľba na jednotlivé terče 

( predpokladaný čas výmeny terčov 5 minút) 

Čas (min:sek) Povel Čas (min:sek) Povel 

Vystavená terče, kontrola strelnice, predstavenie disciplíny, vypnutie mobilných telefónov a bleskov 

00:00 

pred začiatkom 

„NÁSTUP NA STRELECKÉ 
STANOVIŠTE“ 

00:00 

Pred začiatkom 

„NÁSTUP NA STRELECKÉ 
STANOVIŠTE“ 

Kontrola strelcov na stanovištiach, strelec smie manipulovať so zbraňou, mierenie a streľba na sucho. Je nutné : 
informácia pre strelcov o počte výstrelov do terča 

15:30 

pred začiatkom 

„ČAS NA PRÍPRAVU 
A NÁSTREL - ŠTART“ 

Neobmedzený počet nástrelných 
rán 

10:00 

pred začiatkom 

„ČAS NA PRÍPRAVU 
A NÁSTREL - ŠTART“ 

Neobmedzený počet nástrelných 
rán 

1:00 

pred začiatkom 

„ZOSTÁVA 30 SEKÚND“ 20:30 

pred začiatkom 

„ZOSTÁVA 30 SEKÚND“ 

0:30 

pred začiatkom 

„KONIEC PRÍPRAVY 
A NÁSTRELU – STOP“ 

Vystavenie súťažných terčov 

5:00 

pred začiatkom 

„KONIEC PRÍPRAVY 
A NÁSTRELU – STOP“ 

Vystavenie súťažných terčov 

0:00 „ PRETEK – ŠTART“ 

  25:00 „ 10 minút“ 

30:00 „ 5 minút“ 

35:00 „STOP“  povel k výmene terčov, 
kontrola. 

3x opakovať po 20 výstreloch 
do terča  

Pap. EST 0:00 „ŠTART“ 

95:00 80:00 „ 10 minút“ 25:00 „ 10 minút“ 

100:00 85:00 „ 5 minút“ 30:00 „ 5 minút“ 

105:00 90:00 „STOP“   kontrola zbraní. 35:00 „STOP“   kontrola zbraní. 

EST – podpis záznamu 
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3 Vzduchová pištoľ 

3.1         Vzduchová pištoľ muži-60, ženy-60  výstrelov 

Čas(min:sek) Povel 
Vystavená terče, kontrola strelnice, predstavenie disciplíny, vypnutie mobilných telefónov a bleskov 

30:30 

pred začiatkom 
„NÁSTUP NA STRELECKÉ STANOVIŠTE“ 

Kontrola strelcov na stanovištiach, strelec smie manipulovať so zbraňou, mierenie a streľba na sucho. Je nutné : 
informácia pre strelcov o počte výstrelov do terča 

15:30 

pred začiatkom 

„ČAS NA PRÍPRAVU A NÁSTREL - ŠTART“ 

Neobmedzený počet nástrelných rán 

1:00 

pred začiatkom 

„ZOSTÁVA 30 SEKÚND“ 

0:30 

pred začiatkom 

„KONIEC PRÍPRAVY A NÁSTRELU – STOP“ 

Vystavenie súťažných terčov 

0:00 „ PRETEK – ŠTART“ 

Pap. EST  

80:00 65:00 „ 10 minút“ 

85:00 70:00 „ 5 minút“ 

90:00 75:00 „STOP“   kontrola zbraní. 

 

U disciplíny 40 výstrelov je čas streľby EST 50 minút / Papier 60 minút 
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4 Športová a veľkokalibrová pištoľ 

4.1        Športová a veľkokalibrová pištoľ 30+30 – pevné terče 

EST Papierové terče – výmena cca.5 minút 

Čas (min:sek) Povel Čas (min:sek) Povel 

Vystavená terče, kontrola strelnice, predstavenie disciplíny, vypnutie mobilných telefónov a bleskov 

Cca. 17:00 

pred začiatkom 

„NÁSTUP NA 
STRELECKÉ 
STANOVIŠTE“ 

Cca. 21:00 

Pred začiatkom 

„NÁSTUP NA 
STRELECKÉ 
STANOVIŠTE“ 

Kontrola strelcov na stanovištiach, strelec smie manipulovať so zbraňou až po povelu RS  Manipulácia so 
zbraňami povolenia - mierenie a streľba na sucho 

12:00 

pred začiatkom 

„ČAS NA PRÍPRAVU 
ZAČÍNA TERAZ“ 

Konečná príprava 

16:00 

pred začiatkom 

„ČAS NA PRÍPRAVU 
ZAČÍNA TERAZ“ 

Konečná príprava 

7:00 

pred začiatkom 
„KONIEC PRÍPRAVY- 
PRE NÁSTREL- NABÍJAŤ“ 

11:00 

pred začiatkom 

„KONIEC PRÍPRAVY- 
PRE NÁSTREL- 
NABÍJAŤ“ 

6:00 

pred začiatkom 
„Zelené svetlo“ 10:00 

pred začiatkom 

„ŠTART ( otočenie terčov 
do čelnej polohy)“ 

1:00 

pred začiatkom 
„Červené svetlo - VYBIŤ“ 5:00 

pred začiatkom 

„STOP – VYBIŤ ( zavretie 
terčov)“ 

„Rozhodcovia k terčom“ prestávka 1 minúta 

O
p

a
ku

je
 s

a
 6

 k
rá

t 0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU) 
SÉRIU - NABÍJAŤ 

O
p

a
ku

je
 s

a
 6

 k
rá

t 0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU) 
SÉRIU - NABÍJAŤ 

1:00 „Zelené svetlo“ 1:00 „ŠTART ( otočenie terčov 
do čelnej polohy)“ 

6:00 „Červené svetlo - VYBIŤ“ 6:00 „STOP – VYBIŤ ( zavretie 
terčov)“ 

„Rozhodcovia k terčom“ 
prestávka 1 minúta 

Nasleduje kontrola zbraní, preváženie vyžrebovaných odporov spúšte, podpisy zápisov výsledkov 

Pri EST kontrola zadných terčov, zrkadiel – predlženie času z 1 minúty na potrebný k výmene 
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4.2        Športová a veľkokalibrová pištoľ 30+30 – otočné terče 

EST Papierové terče – výmena cca.5 minút 

Čas (min:sek) Povel Čas (min:sek) Povel 

Vystavená terče, kontrola strelnice, predstavenie disciplíny, vypnutie mobilných telefónov a bleskov 

Cca. 11:00 

pred začiatkom 

„NÁSTUP NA STRELECKÉ 
STANOVIŠTE“ 

Cca. 15:00 

Pred začiatkom 

„NÁSTUP NA STRELECKÉ 
STANOVIŠTE“ 

Kontrola strelcov na stanovištiach, strelec smie manipulovať so zbraňou až po povelu RS  Manipulácia so 
zbraňami povolenia - mierenie a streľba na sucho 

6:00 

pred začiatkom 

„ČAS NA PRÍPRAVU 
ZAČÍNA TERAZ“ 

Konečná príprava 

10:00 

pred začiatkom 

„ČAS NA PRÍPRAVU 
ZAČÍNA TERAZ“ 

Konečná príprava 

3:00 

pred začiatkom 
„KONIEC PRÍPRAVY- 
PRE NÁSTREL- NABÍJAŤ“ 

7:00 

pred začiatkom 

„KONIEC PRÍPRAVY- 
PRE NÁSTREL- 
NABÍJAŤ“ 

2:00 

pred začiatkom 
„POZOR „ nasleduje 
7s. červené svetlo a následne 
3s. zelené svetlo“  „3/7“ 

6:00 

pred začiatkom 

„POZOR „ nasleduje 
7s. červené svetlo 
a následne 3s. zelené svetlo“ 
 „3/7“ 

1:00 

pred začiatkom 
„Červené svetlo - VYBIŤ“ 5:00 

pred začiatkom 

„STOP – VYBIŤ ( zavretie 
terčov)“ 

„Rozhodcovia k terčom“ prestávka 1 minúta 

O
p

a
ku

je
 s

a
 6

 k
rá

t 

0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU) 
SÉRIU - NABÍJAŤ 

O
p

a
ku

je
 s

a
 6

 k
rá

t 

0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU) 
SÉRIU - NABÍJAŤ 

1:00 „Zelené svetlo“ 1:00 „ŠTART“ nasleduje 
7s. červené svetlo 
a následne 3s. zelené svetlo“ 
 „3/7“  

2:00 „Červené svetlo - VYBIŤ“ 2:00 „STOP – VYBIŤ ( zavretie 
terčov)“ 

„Rozhodcovia k terčom“ 
prestávka 1 minúta 

Nasleduje kontrola zbraní, preváženie vyžrebovaných odporov spúšte, podpisy zápisov výsledkov 

Pri EST kontrola zadných terčov, zrkadiel – predlženie času z 1 minúty na potrebný k výmene 
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5 Štandardná pištoľ 
5.1         Štandardná pištoľ 20+20+20 výstrelov 

 EST Papierové terče- streľba na jednotlivé terče 

( predpokladaný čas výmeny terčov 5 minút) 

Čas (min:sek) Povel Čas (min:sek) Povel 

Vystavená terče, kontrola strelnice, predstavenie disciplíny, vypnutie mobilných telefónov a bleskov 

15:00 

pred začiatkom 

„NÁSTUP NA STRELECKÉ 
STANOVIŠTE“ 

19:00 

Pred začiatkom 

„NÁSTUP NA STRELECKÉ 
STANOVIŠTE“ 

Kontrola strelcov na stanovištiach, strelec smie manipulovať so zbraňou, mierenie a streľba na sucho. Je nutné : 
informácia pre strelcov o počte výstrelov do terča 

9:40 

pred začiatkom 

„ČAS NA PRÍPRAVU  
ZAČÍNA TERAZ“ 

Konečná príprava strelcov 

13:40 

pred začiatkom 

„ČAS NA PRÍPRAVU  
ZAČÍNA TERAZ“ 

Konečná príprava strelcov 

4:40 

pred začiatkom 

„KONIEC PRÍPRAVY - PRE 
NÁSTRELNÚ SÉRIU 
NABÍJAŤ“ 

8:40 

pred začiatkom 

„KONIEC PRÍPRAVY - PRE 
NÁSTRELNÚ SÉRIU 
NABÍJAŤ“ 

3:40 

pred začiatkom 

„POZOR“ 

Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 150 sec. 

7:40 

pred začiatkom 

„POZOR“ 

Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 150 sec. 

1:00 

pred začiatkom 

„VYBIŤ“ 5:00 

pred začiatkom 

„VYBIŤ“ povel k výmene a hod-
noteniu terčov, kontrola. 

 prestávka 1 minúta 

O
p

a
ku

je
 s

a
 4

 k
rá

t 

0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
150 SEKÚND – NABÍJAŤ“ 

O
p

a
ku

je
 s

a
 4

 k
rá

t  

0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
150 SEKÚND – NABÍJAŤ“ 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 150 sec. 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 150 sec. 

3:40 „VYBIŤ“ 3:40 „VYBIŤ“ povel k výmene a hodnote-
niu terčov, kontrola. 

prestávka 1 minúta 

 0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
20 SEKÚND – NABÍJAŤ“ 

 0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
20 SEKÚND – NABÍJAŤ“ 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 20 sec. 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 20 sec. 

3:40 „VYBIŤ“ 3:40 „VYBIŤ“ povel k výmene a hodnote-
niu terčov, kontrola. 

prestávka 1 minúta 

 0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
10 SEKÚND – NABÍJAŤ“ 

 0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
10 SEKÚND – NABÍJAŤ“ 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 10 sec. 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 10 sec. 

3:40 „VYBIŤ“ 3:40 VYBIŤ“ povel k výmene a hodnote-
niu terčov, kontrola. 

prestávka 1 minúta 

Nasleduje kontrola zbraní, preváženie vyžrebovaných odporov spúšte, podpisy zápisov výsledkov 

Pri EST kontrola zadných terčov, zrkadiel – predlženie času z 1 minúty na potrebný k výmene 
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6 Rýchlopalná  pištoľ 
6.1         Rýchlopalná pištoľ 2x30 výstrelov – opakuje sa 2 krát 

 EST Papierové terče- streľba na jednotlivé terče 

( predpokladaný čas výmeny terčov 5 minút) 

Čas (min:sek) Povel Čas (min:sek) Povel 

Vystavená terče, kontrola strelnice, predstavenie disciplíny, vypnutie mobilných telefónov a bleskov 

10:00 

pred začiatkom 

„NÁSTUP NA STRELECKÉ 
STANOVIŠTE“ 

14:00 

Pred začiatkom 

„NÁSTUP NA STRELECKÉ 
STANOVIŠTE“ 

Kontrola strelcov na stanovištiach, strelec smie manipulovať so zbraňou, mierenie a streľba na sucho. Je nutné : 
informácia pre strelcov o počte výstrelov do terča 

5:15 

pred začiatkom 

„ČAS NA PRÍPRAVU  
ZAČÍNA TERAZ“ 

Konečná príprava strelcov 

9:15 

pred začiatkom 

„ČAS NA PRÍPRAVU  
ZAČÍNA TERAZ“ 

Konečná príprava strelcov 

2:15 

pred začiatkom 

„KONIEC PRÍPRAVY - PRE 
NÁSTRELNÚ SÉRIU 
NABÍJAŤ“ 

6:15 

pred začiatkom 

„KONIEC PRÍPRAVY - PRE 
NÁSTRELNÚ SÉRIU 
NABÍJAŤ“ 

1:15 

pred začiatkom 

„POZOR“ 

Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 8 sec. 

5:15 

pred začiatkom 

„POZOR“ 

Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 8 sec. 

1:00 

pred začiatkom 

„VYBIŤ“ 5:00 

pred začiatkom 

„VYBIŤ“ povel k výmene a hod-
noteniu terčov, kontrola. 

 prestávka 1 minúta 

O
p

a
ku

je
 s

a
 2

 k
rá

t 

0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
8 SEKÚND – NABÍJAŤ“ 

O
p

a
ku

je
 s

a
 2

 k
rá

t 

0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
8 SEKÚND – NABÍJAŤ“ 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 150 sec. 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 150 sec. 

1:15 „VYBIŤ“ 1:15 „VYBIŤ“ povel k výmene a hodnote-
niu terčov, kontrola. 

prestávka 1 minúta 

O
p

a
ku

je
 s

a
 2

 k
rá

t 

0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
6 SEKÚND – NABÍJAŤ“ 

O
p

a
ku

je
 s

a
 2

 k
rá

t 

0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
6 SEKÚND – NABÍJAŤ“ 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 20 sec. 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 20 sec. 

1:15 „VYBIŤ“ 1:15 „VYBIŤ“ povel k výmene a hodnote-
niu terčov, kontrola. 

prestávka 1 minúta 

O
p

a
ku

je
 s

a
 2

 k
rá

t 

0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
4 SEKUNDY – NABÍJAŤ“ 

O
p

a
ku

je
 s

a
 2

 k
rá

t 

0:00 „PRE PRVÚ(ĎAĽŠIU)SÉRIU ZA 
4 SEKUNDY – NABÍJAŤ“ 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 10 sec. 

1:00 
„POZOR“ 
Nasleduje červené svetlo na 7sec 
a zelená na 10 sec. 

1:15 „VYBIŤ“ 1:15 VYBIŤ“ povel k výmene a hodnote-
niu terčov, kontrola. 

prestávka 1 minúta 

Nasleduje kontrola zbraní, preváženie vyžrebovaných odporov spúšte, podpisy zápisov výsledkov 

Pri EST kontrola zadných terčov, zrkadiel – predlženie času z 1 minúty na potrebný k výmene 
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