PRAVIDLA
A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ A HODNOCENÍ
STŘELECKÉHO VÍCEBOJE
VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ

TECHNICKÁ PRAVIDLA SBTS ČR číslo 8.

1. DEFINICE
Střelecký víceboj je sportovní střelba ze vzduchových zbraní jednotlivců
a tříčlenných (smíšených) družstev.
2. DRUHY STŘELEB
2.1. MÍŘENÁ STŘELBA – stanovený počet nábojů
2.2. AKČNÍ STŘELBA – stanovený počet nábojů
2.3. ŠTAFETA – stanovený počet nábojů
3. ZBRANĚ
3.1. Pro střelecký víceboj se smějí použít vzduchové pušky, vzduchové pistole.
3.2. Střelecký víceboj ze vzduchových zbraní se střílí v kategorii vzduchová puška a
vzduchová pistole.
3.2.1. Kategorie VZDUCHOVÁ PUŠKA
A) STANDART
a) VzPu mechanická, lámací (Slávia630, 631 apod.)
b) VzPu jednoranná na CO2 ,na stl. vzduch, dioptr (TAU 200, CZ 200 apod.), bez úprav
B) OPEN
VzPu opakovací na CO2 libovolné úpravy, dioptr, kolimátor (TAU 200, DRULOV, CZ 200
se zásobníkem)
3.2.2. Kategorie VZDUCHOVÁ PISTOLE
A) STANDARD – VZPi jednohranná, bez zásobníku, otevřená mířidla, bez úprav (LOV,
TAU, CZ 200 apd.)
B) OPEN – VzPi opakovací, libovolná mířidla
4. TERČE
4.1. Pro VzPu na přesnost 8x5,5, (skladové číslo 160-P), sklopné terče průměr 50 mm.
4.2. Pro VzPi na přesnost 162 P, (skladové číslo 162), sklopné terče
průměr 50 mm.
4.3. Výška středu terče od země
4.3.1. poloha vleže – 0,2 m -+ 0,2 m
4.3.2. poloha vkleče – 0,7 m -+ 0,2 m
4.3.3. poloha vstoje – 1,2 m -+ 0,2 m
5. TERČOVÉ SESTAVY
5.1. Terčová sestava pro střelu ze vzduchové pušky (VzPu)
5.1.1. mířená – minimálně tři terče 8x5,5 pro závodníka z toho jeden nástřelný
Ve vzdálenosti 10m,
5.1.2. akční – jedna souprava pěti sklopných terčů
průměr 50 mm pro jednoho střelce,
5.1.3. štafeta – jedna souprava tří sklopných terčů
a tři terče 8x5,5, všechny terče ve vzdálenosti 10 m.
5.2. Terčová sestava pro střelbu ze vzduchové pistole (VzPi)
5.2.1. mířená – minimálně tři terče 162 P pro závodníka z toho jeden nástřelný
ve vzdálenosti 10 m,
5.2.2. akční – jedna souprava pěti sklopných terčů, průměr 50 mm pro jednoho střelce,

5.2.3. štafeta – jedna souprava tří sklopných terčů a tři terče 162 P, všechny terče ve
vzdálenosti 10 m.
6. TURNAJOVÝ HERNÍ SYSTÉM A ÚČAST NA MČR
6.1. Střelecký víceboj ze vzduchových zbraní je soutěží tříčlenných družstev a jednotlivců
členů těchto družstev.
6.2. Mířenou a akční střílí jednotlivci.
6.3. 3tafety střílí tříčlenné družstvo, může být i smíšené.Smíšená družstva nejsou samostatnou
kategorií a jsou hodnocena dle převládajícího počtu CHLAPCI nebo DÍVKY (MUŽI, ŽENY).
Podle počtu přihlášených družstev může být provedeno 1 – 2 soutěžní kola, do soutěže se
započítává lepší dosažený výsledek
6.4. Každá organizace může přihlásit jedno družstvo z každé kategorie ( neplatí pro vítěze
v dané kategorii v minulém ročníku )..
7. PROVEDENÍ DISCIPLÍNY
7.1. MÍŘENÁ střelba ze VzPu 3+10 střel, poloha vleže bez opory, čas 3+8 min.
Do každého terče střílí závodník maximálně 5 ran.
7.2. MÍŘENÁ střelba ze VzPi 3+10 střel, poloha vstoje i obouruč, čas 3+8 min.
Do každého terče střílí závodník maximálně 5 ran.
7.3. AKČNÍ střelba ze VzPu,kategorie „A“ vleže,kategorie „B,C,D“ vleže vkleče, ve stoje na
sklopné terče průměr 50 mm vzdálenost 10 m, 5 střel na čas
7.4. VzPi jednoruč nebo obouruč, 5 střel, na čas, na sklopné terče pr.50 mm, poloha vstoje,
7.5. ŠTAFETA VzPu 5 střel, na čas, jeden střelec vleže, druhý vkleče, třetí vstoje, VzPu bez
opory. Družstvo je připraveno na přípravné čáře ve vzdálenosti 3 m od palebné čáry, kde jsou
připraveny VzPu se střelivem. Na povel „Start“ „Vpřed“ vybíhá první závodník, který musí
sestřelit jeden kovový terčík a zbytek střílí na papírový terč 8x5,5, po vystřelení páté střely
vybíhá druhý závodník, který plní stejný úkol vkleče, po vystřelení páté střely vybíhá třetí
závodník, který plní stejný úkol, jako dva předešlí závodníci vstoje. Čas se měří od vydání
povelu START do páté střely vystřelené třetím závodníkem.
7.6. ŠTAFETA VzPu kategorie „A“ střílí vše vleže
7.7. ŠTAFETA VzPi 5 střel, na čas, vstoje i obouruč. Družstvo je připraveno na přípravné
čáře ve vzdálenosti 3 m od palebné čáry, kde jsou připraveny VzPi se střelivem. Na povel
„Start“ „Vpřed“ vybíhá první závodník, který musí sestřelit jeden kovový terčík a zbytek
střílí na papírový terč 162 P, po vystřelení páté střely vybíhá druhý závodník, který plní stejný
úkol jako první, po vystřelení páté střely vybíhá třetí závodník, který plní stejný úkol, jako
dva předešlí závodníci. Čas se měří od vydání povelu START do páté střely vystřelené třetím
závodníkem.
7.8. AKČNÍ, ŠTAFETA VzPu, VzPi, „OPEN“ zbraň nabita, zajištěna, připravena na palební
čáře.
8. ČASOVÝ LIMIT
8.1. Časový limit pro mířenou střelbu 3+8 minut. U akční a štafety od startu do posledního
výstřelu závodníka (třetího závodníka) s přesností na 0,01 vteřiny.
9.LOSOVÁNÍ
Startovní čísla se losují zpravidla při prezentaci.
10. HODNOCENÍ

10.1. MÍŘENÁ střelba – bodová hodnota zasažených kruhů (max. 100 bodů). Při větším
počtu zásahů v jednom terči se odečítá(jí) nejvyšší zásah(y).
10.2. AKČNÍ střelba
10.2.1. Každá disciplína hodnocena samostatně, jeden zasažený kovový terčík = 20 bodů.
10.2.2. Celkové hodnocení je dáno vztahem H=z-t, přičemž H = celkový výsledek,
z = celkový bodový součet, t = dosažený čas.
10.3. Celkové hodnocení jednotlivců = výsledek mířené střelby + obou disciplín akční střelby.
10.4. Tříčlenná družstva ŠTAFETA
10.4.1. Podmínkou hodnocení družstva je sestřelení jednoho kovového terčíku (50 bodů)
každým závodníkem družstva.
10.4.2. Celkové hodnocení je dáno vztahem H=z-t, přičemž H = celkový výsledek,
z = celková hodnota zasažených kruhů + (150) bodů za tři sestřelené kovové terčíky,
t = dosažený čas.
10.5. Celkové hodnocení družstev = součet výsledků jednotlivců + výsledek štafety.
10.6. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek disciplín podle uvedeného pořadí.
10.7. Každá věková kategorie se hodnotí samostatně a jsou vyhlašována 3 nejlepší družstva
a 3 nejlepší jednotlivci.
10.8. K hodnocení závodníků v pořadí 1. – 3. místo u jednotlivců je podmínkou účast alespoň
6 závodníků v soutěži. U menšího počtu závodníků je hodnocen pouze 1 nejlepší závodník.
10.9. Při hodnocení družstev v pořadí 1. – 3. místo je podmínkou účast minimálně 4 družstev
v soutěži. Při menším počtu družstev je hodnoceno pouze 1 vítězné družstvo.
11. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY
Výkonnostní třídu získá závodník v MÍŘENÉ střelbě a jeho výsledek bude
VzPu
VzPi
STAND.
OPEN
STAND.
OPEN
11.1. První VT
85 b
90 b
80 b
85 b
11.2. Druhá VT
80 b
85 b
75 b
80 b
11.3. Třetí VT
75 b
80 b
70 b
75 b
12. VĚKOVÉ KATEGORIE
Chlapci i dívky (muži i ženy)
12.1. do 12 let
12.2. 13 – 16 let
12.3. 17 – 21 let
12.4. 22 – 50 let
12.5. nad 51 let
12.6. Pro zařazení do věkové skupiny je rozhodný věk dosažený v daném roce.
13. RŮZNÉ
13.1.Ustanovení Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SBTS ČR platí ve všech
případech, které neřeší tato Technická pravidla.
13.2. nejsou povoleny jakékoliv střelecké pomůcky a úpravy zbraní v kategorii
„STANDART“.
14. SCHVALOVACÍ ČÁST
14.1. Platí od 30. června 1998.
14.2. Schváleno Radou SBTS ČR dne 23. června 2001.

14.3. 2. doplněné vydání – platí od 1. července 2001.
14.4. 3. doplněné vydání platí od 1.ledna 2015.

