
Pravidla pro finále
„ STŘÍBRŇÁCKÉ ZIMNÍ STŘÍLENÍ“
1.0.0.  Finále

1.1.1. Pravidla pro finále soutěže SZS jsou v souladu se směrnicí pro tuto  
 střeleckou soutěž   
              
1.1.2. Do finále SZS postupuje 6  soutěžících podle celkového bodového 
 hodnocení ze čtyř kol, dále viz směrnice SZS  

1.1.3. Finále se účastní šest (6) střelců.

2.0.0. POŘADÍ STŘELCŮ VE FINÁLE 

2.1.0. Finalisté budou střílet v pořadí daném jejich bodovým ziskem ze čtyř(4) soutěžních  
 kol. Finalista s nejvyšším počtem bodů v soutěži bude střílet jako šestý, finalista 
 s druhým nejvyšším nástřelem jako pátý a tak dále (6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1).

2.1.1. Střelci vstupující do finále se shodným bodovým ziskem budou seřazeni podle 
 posledního chybeného terče v poslední soutěžní položce 

2.1.2. POSTUP PŘI FINÁLOVÉ  POLOŽCE

2.1.3. Střelci dané skupiny, vybaveni dostatkem střeliva a veškerým vybavením 
 potřebným k dokončení finálové položky, musí zaujmout střelecká stanoviště 
 v pořadí podle bodového zisku ze čtyř(4) kol (viz.  2.1.0). Šestý střelec musí stát na
  označeném místě za stanovištěm č. 1 tak, aby mohl postoupit na stanoviště č. 1,
 jakmile první střelec odstřílí na pravidelný terč a je znám výsledek. Ostatní střelci 
 na svých stanovištích postupují obdobně, takže dochází k rotaci skupiny zleva 
 doprava.
           
2.1.4. Na každý terč mohou být vystřeleny dvě (2) rány, s výjimkou KO rozstřelu, 
 kdy musí být nabíjen pouze jeden (1) náboj  

2.1.5. Po ukončení finálové položky musí všichni střelci ze skupiny setrvat na svých
 střeleckých stanovištích, dokud neodstřílí poslední střelec, není provedena kontrola
  výsledků a znám výsledek položky

2.1.6. ČASOVÝ  LIMIT 

2.1.7. Střelec musí zaujmout postavení, nabít zbraň a zavolat terč během dvanácti (12)
  sekund od chvíle, kdy předchozí střelec odstřílel na pravidelný terč a jeho 
 výsledek byl zaznamenán, nebo od chvíle, kdy byl rozhodčím vydán signál 
 k zahájení střelby („START“).



3.0.0. POŘADÍ VE FINÁLOVÉ POLOŽCE
 
3.1.0. Bodové hodnocení: - 1. místo -  15 b., 2. místo - 12.b, 3. místo - 9 b., 4. místo - 6 b., 
 5 místo - 3b., 6 místo - 1b.  

3.1.1. Shoda ve finálové položce

3.1.2.  Všechny shody ve finálové položce pro prvních šest (6) míst budou rozhodnuty 
 KO rozstřelem podle následujícího postupu:

      -   první se budou rozstřelovat střelci ve finálové položce o nejnižší pořadí, následovat  
 bude rozstřel o vyšší pořadí, dokud nebudou všechny shody vyřízeny. Rozstřel začí 
 ná jako první ten střelec, který měl poslední chybu v položce.
 
      -    V případě, kdy jeden (1) střelec ve skupině poruší shodu, bude přidělen na nižší   
 pořadí s nižším bodovým ziskem a musí odejít. Zbývající střelci se shodou pokračují  
 v rozstřelu, dokud není jejich shoda porušena a nejsou přiděleny body. 

3.2.0. Shoda po finálové položce

3.2.1. Všechny shody při rovnosti bodů ze součtu  čtyř(4.) kol a finále pro prvních šest 
 (6) míst budou rozhodnuty KO rozstřelem podle tohoto klíče:
         
    -   když bude mít několik střelců shodu pro více než jedno pořadí např. dva (2) střelci  
 shodupro druhé místo (2. a 3. místo) a dva (2) střelci shodu pro páté místo 
 (5. a 6. místo), pak se budou všichni rozstřelovat na témže střelišti pro určení 
 výsledného pořadí

     -   první se budou rozstřelovat střelci ve finále SZS o nejnižší pořadí, následovat bude  
 rozstřel o vyšší pořadí, dokud nebudou všechny shody vyřízeny. Rozstřel začíná   
 vždy jako první ten střelec, který měl poslední chybu ve finálové položce.

   
      -    v případě, kdy jeden (1) střelec ve skupině poruší shodu, bude posunut na nižší 
 pořadí a musí odejít. Zbývající střelci se shodou pokračují v rozstřelu, dokud není  
 jejich shoda porušena a není  určeno jejich pořadí.

               
4.0.0. POSTUP PŘI KO ROZSTŘELU

4.1.0.  Všichni střelci se shodou budou střídavě jeden za druhým zahajovat na stanovišti 
 1 a střílet na pravidelný terč v pořadí podle posledního chybeného terče 
 v předchozí položce

4.1.1. Bezpečnost: 

4.1.1. Žádný střelec nesmí mít náboj v žádné části zbraně, dokud se nepostaví 
 na stanoviště a je připraven ke střelbě. 



4.1.2.  Pouze na prvním stanovišti musí být střelcům umožněno sledovat ukázkový terč.

4.1.3. Po vydání povelu „START“ rozhodčím musí první střelec nabít jen jeden (1) náboj 
 a vystřelit na terč, pak musí opustit stanoviště a postavit se ihned nejméně jeden 
 metr za následující stanoviště. Ostatní střelci, kteří mají ještě střílet na tomto 
 stanovišti, se musí postavit do řady za prvního střelce.

4.1.4. První střelec nesmí přejít na stanoviště, dokud rozhodčí nedal povel k zahájení
 „START“.

4.1.5. Střelec, který na příslušném stanovišti chybí svůj terč, je poražen a musí odejít. 

4.1.5. Všichni, kdo zůstávají se shodou, musí přejít na další stanoviště a pokračovat, 
 dokud nejsou shody porušeny.

5.0.0. Zacházení se zbraní

5.1.0. Všechny zbraně smějí být nabíjeny jen na střeleckém stanovišti a teprve po 
 vydaném povelu nebo signálu „START“. Střelec nesmí odejít ze střeleckého 
 stanoviště, dokud jeho zbraň není vybita a otevřena. Když je střelba přerušena, 
 musí  musí být zbraň otevřena a vybita.

6.0.0. VÝSLEDKY (Závod jednotlivců)

6.1.0. Výsledky každého střelce z každé položky musí být čitelně zapsány na oficiální
  položkové listině.

6.1.2.   Na konci závodu musí být celkový počet zasažených terčů každého střelce 
 v soutěžním kole, ve finále a v rozstřelech zapsán do VL a výsledky musí 
 být seřazeny v sestupném pořadí v souladu s body( 3.1.1 - 3.2.1)

7.0.0. PORUŠENÍ PRAVIDEL, TRESTY, PROTESTY A ODVOLÁNÍ   

7.1.0. Ve SŘ ČMMJ je uvedeno, že pro tuto disciplínu v plném rozsahu platí broková 
 pravidla ISSF, u nás v překladu ČSS platná od 1.1. 2006, kdy Jury, hlavní rozhodčí 
 a rozhodčí určí podle tří (3) hlavních hledisek zda nedošlo k nedodržení, nebo 
 porušení pravidel.
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Disciplína
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