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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 rozhodcovský zbor pre-
dovšetkým HR, PHK a Preberaciu komisiu. Zabezpečí technický a obsluž-
ný personál ako aj materiálne zabezpečenie. 
V neposlednom rade zabezpečuje prihlášky, prezentáciu a spracovanie 
výsledkov z preteku a ich distribúciu na SSZ ku zverejneniu. 
  

1.2 Časový priebeh preteku 
Na základe doterajších skúseností s vedením pretekov u nás aj v zahrani-
čí je potrebné, aby boli všetci strelci zavolaný na palebnú čiaru minimálne 
30 a ½ minúty pred prvou ranou do súťaže. ( priebeh súťaží 6.11.1.1). Je 
preto nutné plánovať preteky s dostatočnou časovou rezervou, aby aj na-
sledujúce zmeny mali dostatok času. Je ale lepšie, ak je tento čas dlhší 
ako 35 minút, aby bol za každých podmienok dodržaný čl.6.11.1.1 „ ak je 
viac zmien majú strelci rovnaký časový predstih..“ pred časom na prípravu 
a nástrel. 
 

1.3 Hlavný rozhodca 
Na všetkých pretekoch v SR supluje HR „Odvolaciu jury“  6.30.4.1 
 

1.4 Ostatný rozhodcovia 
 Rozhodca na strelisku (RS)  6.9.1 
 Úsekový rozhodca (UR)   6.9.2 
 Predseda hodnotiacej komisie (PHK) 6.9.3, 3.1. 
 Zapisovateľ (Z)   6.9.4, 3.2.  
 Rozhodca pri terčoch (RT)  3.3, 3.4. 
 Druhý zapisovateľ (Z2)   3.5. 
 Cieľny (C)     3.6. 
 Technik elektronických terčov (TET) 6.10.1 
 Kontrolór pri elektronických terčoch (KET) 6.10.2 

 
1.5 Porušovanie pravidiel 
 
 Na porušenie pravidiel je povinný upozorniť každý funkcionár preteku. 
 Zrážku bodov udeľuje HR, PHK a RS 

Diskvalifikáciu smie udeliť iba Hlavný rozhodca 
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2. Puškové disciplíny na 10 a 50 metrov 

2.1. Vzduchová puška  10 metrov ( tab. 7.9) 

Čas 

( hod:min:sek) 

POVEL 

 

Činnosť rozhodcov 

Pred povelom k nástupu 
strelcov 

 RS – presvedčiť sa o bezpečnosti strelnice 

0:30:30 

Pred začiatkom preteku 

„ STRELCI  NA           
    PALEBNÚ ČIARU“ 

RS a ÚR : kontrola ( št. čísla, vybavenie strel-
cov čl.6.7, 7.5 ) 

Strelci môžu manipulovať so zbraňami, sušiť 

Pred začiatkom času na 
prípravu a nástrel 

 RS: 1. Privíta strelcov na pretek 

        2. Podá informácie o priebehu preteku 
(v duchu znenia pomôcky ISSF)        

0:15:30 

Pred začiatkom preteku 

„ ČAS NA PRÍPRAVU 
A NÁSTREL .. 

ŠTART“ 

Strelci: neobmedzený počet nástrelných 
výstrelov 

0:01:00 

Po 14:30 času na prípravu a 
nástrel 

„30 SEKÚND DO 
KONCA“ 

„ZOSTÁVA 30 SEKÚND“ 

 

0:00:30 

Po 15. min času na prípravu 
a nástrel 

„ PRÍPRAVA 
A NÁSTREL ... 

STOP“ 

30 sekúnd na prestavenie terčov. EST 
„Prepnúť terče na pretek“ 

0:00:00 „ PRETEK – ŠTART“ RS a ˇUR priebežne kontroluje strelcov 

Výstrely pred povelom ŠTART budú rie-
šené čl.6.11.1.2 1:05:00 – muži, ženy 

0:40:00 – dorast, sen. 

10 minút 

1:10:00 – muži, ženy 

0:45:00 – dorast, sen. 

5 minút 

1:15:00 – muži, ženy 

0:50:00 – dorast, sen. 

„STOP“ Výstrel po povele je NULA. Čl.6.11.1.3 

Strelec podpíše záznam z EST 

 

Po ukončení preteku – bezpečnosť 

 Pre zaistenie bezpečnosti pri odložení pušky je nutné vykonať 
kontrolu ich vybitia, otvorenia záverov a vloženia bezpečnostných zásta-
viek. Hlaveň pušky musí vždy smerovať do priestoru terčov. Zbraň ne-
smie strelec zo stanovišťa odniesť pred povelom STOP, iba na 
zvláštne povolenie rozhodcu. Ak strelec odnesie zbraň zo stanovišťa bez 
kontroly rozhodcom, môže byť Diskvalifikovaný ( 6.2.2.4, 6.2.2.5). 

 Vzhľadom na to, že ISSF povoľuje úpravu časov pre jednotlivé 
strelecké federácie, je možné pre disciplíny puška a pištoľ strieľaných na 
papierové terče stanoviť rovnaké časy. V pravidlách je stanovený rozdiel 
medzi EST a papierovými terčmi navyše o 15 minút ( pre 60 výstrelov) 
a 10 minút ( pre 40 výstrelov).  
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Prerušenia v pretekoch: 

 Ak strelec musí bez svojho zavinenia prerušiť streľbu na súvislú 
dobu dlhšiu ako tri (3) minúty, môže požadovať čas navyše v dĺžke časo-
vej straty. V priebehu posledných 5-tich minút je k predĺženiu času streľ-
by o dĺžku časovej straty pridaná jedna (1) minúta. Čl. 6.11.3.1 

Ak je čas strelcovho prerušenia streľby dlhší ako päť (5) minút, 
alebo bol strelec presunutý na iné strelište, má strelec právo na neob-
medzený počet nástrelných výstrelov do jedného nástrelného terča na 
začiatku zostávajúceho času vrátane všetkých predĺžení času streľby 
a dodatočných päť (5) minút. Čl. 6.11.3.2 

Akékoľvek uvoľnenie hnacej náplne po začiatku súťaže, ak nie 
je zásah v terči, je hodnotený ako chybený (0). Túto skutočnosť je nutné 
na terč vyznačiť.  Čl. 6.11.2.2 

 

Závady v pretekoch: 

 Ak má strelec poruchu na zbrani alebo strelive, môže ju opraviť 
a pokračovať v streľbe, alebo pri pištoli ak je porucha nezavinená môže 
ju opraviť alebo pokračovať v streľbe s inou prevzatou zbraňou, ak vý-
menu schváli jury Čl. 6.13.4. Pri poruche pušky, ak sa nedá ľahko opra-
viť, môže pokračovať v streľbe s inou prevzatou zbraňou, ak výmenu 
schváli jury. Na opravu alebo výmenu zbrane nebude v eliminácii a kvali-
fikácii poskytnutý žiadny čas naviac. Jury môže strelcovi po oprave zbra-
ne povoliť dodatočné nástrelné výstrely ak bola porucha nezavinená. 
Čl.6.13.4 
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3. Malokalibrovka ľah 

3.1   Malokalibrovka 50 metrov - ľah muži, ženy ( tab. 7.9) 

Čas 

( min:sek) 

POVEL 

 

Činnosť rozhodcov 

Pred povelom k nástupu 
strelcov 

 RS – presvedčiť sa o bezpečnosti strelnice 

30:30 

Pred začiatkom preteku 

„ STRELCI  NA           
    PALEBNÚ ČIARU“ 

RS a ÚR : kontrola ( št. čísla, vybavenie strel-
cov čl.6.7, 7.5 ) 

Strelci môžu manipulovať so zbraňami, sušiť 

Pred začiatkom času na 
prípravu a nástrel 

 RS: 1. Privíta strelcov na pretek 

        2. Podá informácie o priebehu preteku 
(v duchu znenia pomôcky ISSF)        

15:30 

Pred začiatkom preteku 

„ ČAS NA PRÍPRAVU 
A NÁSTREL .. 

ŠTART“ 

Strelci: neobmedzený počet nástrelných 
výstrelov 

01:00 

Po 14:30 času na prípravu a 
nástrel 

„30 SEKÚND DO 
KONCA“ 

„ZOSTÁVA 30 SEKÚND“ 

 

00:30 

Po 15. min času na prípravu 
a nástrel 

„ PRÍPRAVA 
A NÁSTREL ... 

STOP“ 

30 sekúnd na prestavenie terčov. EST 
„Prepnúť terče na pretek“ 

00:00 „ PRETEK – ŠTART“ RS a ˇUR priebežne kontroluje strelcov 

Výstrely pred povelom ŠTART budú rie-
šené čl.6.11.1.2 50:00 – papierové terče 

40:00 – EST 

10 minút 

55:00 – papierové terče 

45:00 – EST 

5 minút 

60:00 – papierové terče 

50:00 – EST 

„STOP“ Výstrel po povele je NULA. Čl.6.11.1.3 

Strelec podpíše záznam z EST 

 

Po ukončení preteku – bezpečnosť 

 Pre zaistenie bezpečnosti pri odložení pušky je nutné vykonať 
kontrolu ich vybitia, otvorenia záverov a vloženia bezpečnostných zásta-
viek. Hlaveň pušky musí vždy smerovať do priestoru terčov. Zbraň ne-
smie strelec zo stanovišťa odniesť pred povelom STOP, iba na 
zvláštne povolenie rozhodcu. Ak strelec odnesie zbraň zo stanovišťa bez 
kontroly rozhodcom, môže byť Diskvalifikovaný ( 6.2.2.4, 6.2.2.5). 

 Prerušenia v pretekoch: 

 Ak strelec musí bez svojho zavinenia prerušiť streľbu na súvislú 
dobu dlhšiu ako tri (3) minúty, môže požadovať čas navyše v dĺžke časo-
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vej straty. V priebehu niekoľkých posledných minút je k predĺženiu času 
streľby o dĺžku časovej straty pridaná jedna (1) minúta. Čl. 6.11.3.1 

Ak je čas strelcovho prerušenia streľby dlhší ako päť (5) minút, 
alebo bol strelec presunutý na iné strelište, má strelec právo na neob-
medzený počet nástrelných výstrelov do jedného nástrelného terča na 
začiatku zostávajúceho času vrátane všetkých predĺžení času streľby 
a dodatočných päť (5) minút. Čl. 6.11.3.2 

 Pre EST pozri čl. 6.10 

Závady 

Poruchu zbrane alebo streliva môže strelec opraviť a pokračo-
vať. Ak nie je možné zbraň opraviť, môže strelec so súhlasom RS použiť 
náhradnú zbraň prevzatú preberacou komisiou. Čas navyše na opravu 
a výmenu nebude poskytnutý. Pri nezavinenej poruche a oprave zbrane 
je ale umožnený dostatočný počet nástrelných výstrelov.  
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4. Malokalibrovka - trojpolohový pretek – muži, ženy 

4.1   Ľubovoľná malokalibrovka 3x40 – muži,ženy  ( tab. 7.9) 

Čas 

( hod:min:sek) 

POVEL 

 

Činnosť rozhodcov 

Pred povelom k nástupu 
strelcov 

 RS – presvedčiť sa o bezpečnosti strelnice 

0:30:30 

Pred začiatkom preteku 

„ STRELCI  NA           
    PALEBNÚ ČIARU“ 

RS a ÚR : kontrola ( št. čísla, vybavenie strel-
cov čl.6.7, 7.5 ) 

Strelci môžu manipulovať so zbraňami, sušiť 

Pred začiatkom času na 
prípravu a nástrel 

 RS: 1. Privíta strelcov na pretek 

        2. Podá informácie o priebehu preteku 
(v duchu znenia pomôcky ISSF)        

0:15:30 

Pred začiatkom preteku 

„ ČAS NA PRÍPRAVU 
A NÁSTREL .. 

ŠTART“ 

Strelci: neobmedzený počet nástrelných 
výstrelov 

0:01:00 

Po 14:30 času na prípravu a 
nástrel 

„30 SEKÚND DO 
KONCA“ 

„ZOSTÁVA 30 SEKÚND“ 

 

0:00:30 

Po 15. min času na prípravu 
a nástrel 

„ PRÍPRAVA 
A NÁSTREL ... 

STOP“ 

30 sekúnd na prestavenie terčov. EST 
„Prepnúť terče na pretek“ 

00:00 „ PRETEK – ŠTART“ RS a ˇUR priebežne kontroluje strelcov 

Výstrely pred povelom ŠTART budú rie-
šené čl.6.11.1.2 3:05:00 – papier. terče 

2:35:00 – EST 

10 minút 

3:10:00 – papier. terče 

2:40:00 – EST 

5 minút 

3:15:00 – papier. terče 

2:45:00 – EST 

„STOP“ Výstrel po povele je NULA. Čl.6.11.1.3 

Strelec podpíše záznam z EST 

Po ukončení preteku – bezpečnosť 

 Pre zaistenie bezpečnosti pri odložení pušky je nutné vykonať 
kontrolu ich vybitia, otvorenia záverov a vloženia bezpečnostných zásta-
viek. Hlaveň pušky musí vždy smerovať do priestoru terčov. Zbraň ne-
smie strelec zo stanovišťa odniesť pred povelom STOP, iba na 
zvláštne povolenie rozhodcu. Ak strelec odnesie zbraň zo stanovišťa bez 
kontroly rozhodcom, môže byť Diskvalifikovaný ( 6.2.2.4, 6.2.2.5). 

Prerušenia v pretekoch: 

 Ak strelec musí bez svojho zavinenia prerušiť streľbu na súvislú 
dobu dlhšiu ako tri (3) minúty, môže požadovať čas navyše v dĺžke časo-
vej straty. V priebehu niekoľkých posledných minút je k predĺženiu času 
streľby o dĺžku časovej straty pridaná jedna (1) minúta. Čl. 6.11.5.1 
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Ak je čas strelcovho prerušenia streľby dlhší ako päť (5) minút, 
alebo bol strelec presunutý na iné strelište, má strelec právo na neob-
medzený počet nástrelných výstrelov do jedného nástrelného terča na 
začiatku zostávajúceho času vrátane všetkých predĺžení času streľby 
a dodatočných päť (5) minút. Čl. 6.11.5.2 

Pre EST pozri čl. 6.10 

Závady 

Poruchu zbrane alebo streliva môže strelec opraviť a pokračo-
vať. Ak nie je možné zbraň opraviť, môže strelec so súhlasom RS použiť 
náhradnú zbraň prevzatú preberacou komisiou. Čas navyše na opravu 
a výmenu nebude poskytnutý. Pri nezavinenej poruche a oprave zbrane 
je ale umožnený dostatočný počet nástrelných výstrelov.  
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5. Informačné vystúpenie RS pred pretekom 

5.1 Uvítanie (príklad) 

 Vážení športoví priatelia, dovoľte mi Vás privítať na dnešnom 
podujatí ( napr. MSR, LTM atď.). Som rád, že ste sa dostavili v takom 
hojnom počte. Všetkým Vám prajem veľa športových úspechov a do-
siahnutie čo možno najviac osobných rekordov v tomto preteku. 

 

5.2  Informácie pre strelcov ( príklad ĽM 60 ) 

 Strieľa sa disciplína ľubovoľná malokalibrovka 60 výstrelov 
v ľahu. Každý strelec má k dispozícii 4 nástrelné terče a 30 súťažných 
terčov. Strieľajú sa dve rany do súťažného terča. V čase prípravy a ná-
strelu môžete vystreliť neobmedzený počet nástrelných výstrelov. 

Celkový čas  na streľbu je 60 minút. Pred koncom preteku bude hlásený 
čas 10 a 5 minút do konca preteku. 

 

5.3.        Pre EST -  iba informačne 

 Všetky terče sú nastavené na nástrel. V čase prípravy a nástre-
lu môžete vystreliť neobmedzený počet nástrelných výstrelov. Po ukon-
čení nástrelu Vám budú terče prestavené na MATCH automaticky.  

(Alebo: po ukončení nástrelu , prepnite si prosím terče tlačidlom MATCH 
na pretek a skontrolujte si monitory, že bol odstránený biely trojuholník 
v pravom hornom rohu terča označujúci nástrel).  

Celkový čas  na streľbu je 50 minút. Pred koncom preteku bude hlásený 
čas 10 a 5 minút do konca preteku. 
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6.  Národné disciplíny  

7.1   Streľba na pás v duchu národných pravidiel (čas:tab.7.30.2) 

Čas 

( hod:min:sek) 

POVEL 

 

Činnosť rozhodcov 

Pred povelom k nástupu 
strelcov 

 RS – presvedčiť sa o bezpečnosti strelnice 

0:30:30 

Pred začiatkom preteku 

„ STRELCI  NA           
    PALEBNÚ ČIARU“ 

RS a ÚR : kontrola ( št. čísla, vybavenie strel-
cov čl.6.7, 7.5 ) 

Strelci môžu manipulovať so zbraňami, sušiť 

Pred začiatkom času na 
prípravu a nástrel 

 RS: 1. Privíta strelcov na pretek 

        2. Podá informácie o priebehu preteku 
(rozdelenie času na pás, jeden nástrelný terč, 
čas potrebný na výmenu pásu, počet vstrelov 
do terča)        

0:15:30 

Pred začiatkom preteku 

„ ČAS NA PRÍPRAVU 
A NÁSTREL .. 

ŠTART“ 

Strelci: neobmedzený počet nástrelných 
výstrelov v prvom nástrelnom terči v páse 

0:01:00 

Po 14:30 času na prípravu a 
nástrel 

„30 SEKÚND DO 
KONCA“ 

„ZOSTÁVA 30 SEKÚND“ 

 

0:00:30 

Po 15. min času na prípravu 
a nástrel 

„ PRÍPRAVA 
A NÁSTREL ... 

STOP“ 

30 sekúnd prestávka 

0:00:00 „ PRETEK – ŠTART“ RS a ˇUR priebežne kontroluje strelcov 

Výstrely pred povelom ŠTART budú rie-
šené čl.6.11.1.2 10 minút pred časom 

na pás 
10 minút 

5 minút pred časom 
na pás 

5 minút 

Koniec času na pás „STOP - VYBIŤ“ Výstrel po povele je NULA. Čl.6.11.1.3. 
Strelci odložia zbrane a vsunú zástavky. 
Po kontrole velí RS k terčom-terče vyme-
niť 

Po výmene terčov  RS – presvedčiť sa o bezpečnosti strelnice 

cca 0:00:15 pred ďalším 
pásom 

„NA ĎAĹŠÍ PÁS - 
NABÍJAŤ 

Strelci odstránia zástavky a smú nabíjať 

0:00:00 „ŠTART“  

Tento postup sa opakuje do odstrielaní posledného pásu  

 

Po ukončení preteku – bezpečnosť 

 Pre zaistenie bezpečnosti pri odložení pušky je nutné vykonať 
kontrolu ich vybitia, otvorenia záverov a vloženia bezpečnostných zásta-
viek. Hlaveň pušky musí vždy smerovať do priestoru terčov. Zbraň ne-
smie strelec zo stanovišťa odniesť pred povelom STOP, iba na 
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zvláštne povolenie rozhodcu. Ak strelec odnesie zbraň zo stanovišťa bez 
kontroly rozhodcom, môže byť Diskvalifikovaný ( 6.2.2.4, 6.2.2.5). 

Prerušenia v pretekoch: 

 Ak strelec musí bez svojho zavinenia prerušiť streľbu na súvislú 
dobu dlhšiu ako tri (3) minúty, môže požadovať čas navyše v dĺžke časo-
vej straty. V priebehu niekoľkých posledných minút je k predĺženiu času 
streľby o dĺžku časovej straty pridaná jedna (1) minúta. Čl. 6.11.2.1 

Ak je čas strelcovho prerušenia streľby dlhší ako päť (5) minút, alebo bol 
strelec presunutý na iné strelište, má strelec právo na neobmedzený po-
čet nástrelných výstrelov do jedného nástrelného terča na začiatku zos-
távajúceho času vrátane všetkých predĺžení času streľby a dodatočných 
päť (5) minút. Čl. 6.11.3.2 

 

Závady 

Poruchu zbrane alebo streliva môže strelec opraviť a pokračo-
vať. Ak nie je možné zbraň opraviť, môže strelec so súhlasom RS použiť 
náhradnú zbraň prevzatú preberacou komisiou. Čas navyše na opravu 
a výmenu nebude poskytnutý. Pri nezavinenej poruche a oprave zbrane 
je ale umožnený dostatočný počet nástrelných výstrelov.  
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