
* Pravidla pro finále -

I. ročník 

„ ST      ŘÍBRŇÁCKÉHO  
AMATÉRSKÉHO             STŘÍLENÍ      “

1.0.0    Finále
1.1.1    Pravidla pro finále soutěže I. ročníku AS 2020 jsou v souladu se směrnicí pro tuto  
            střeleckou soutěž   
              
1.1.2    Do finále I. ročníku AS postupuje 8 (osm) soutěžících podle nejvyššího celkového
            nástřelu ze čtyř (4) kol, dále viz směrnice I. ročníku AS 2020

1.1.3 Finále  se  účastní  osm  (8) střelců,  kteří  začínají  souboj,  kdy  se  nezapočítávají
výsledky z předchozích kol, tj. Od nula bodů (0)

2.0.0    PO  ŘADÍ STŘELCŮ VE FINÁLE :   

2.1.0  Finalisté budou střílet  v pořadí daném jejich nástřelem ze čtyř (4)  soutěžních kol.
Finalista s nejvyšším nástřelem v soutěži bude střílet jako osmý, finalista s druhým
nejvyšším nástřelem jako sedmý a tak dále  (6  –  5  –  4  –  3  –  2  –  1).  Druhé kolo
obráceně.

2.1.1  Střelci vstupující do finále se shodným nástřelem ze 4 (čtyř) kol budou losovat o
finálové pořadí  

2.1.2   POSTUP P  ŘI 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). Každý střelec musí stát na označeném
místě za stanovištěm, ze kterého bude střílet.

2.1.4  Na každou ter  čovou sestavu muže být vystřelen libovolný počet nábojů, ale střelecká  

situace nesmí k úspěšnému dokončení terčové sestavy vyžadovat více než   15 ran     ,
s výjimkou   KO   rozstřelu, kdy musí být   nabíjen pouze jeden (1)    náboj      

2.1.5   Po  ukončení  finálové  položky  musí  střelci  na  palebné  čáře  setrvat  na  svých
střeleckých stanovištích, dokud není provedena kontrola výsledků a znám výsledek
položky



2.1.6     ČASOVÝ  LIMIT : 

2.1.7  Střelec musí zaujmout postavení, položit zbraň a zásobník s patřičným počtem nábojů
na podložku a být připraven na signál TIMERU. Poté kdy byl rozhodčím vydán signál
k zahájení  střelby  („START“). Vystřelit  na vystavené kovové terče potřebný počet

nábojů, nejvíce ale 15 ks.
 
2.1.8   HONOCENÍ POLOŽKY :

           Dosažený bodový výsledek  =  faktor – výsledek -  procenta (%) =  pořadí v soutěži
           Dosažený výsledný čas

 3.0.0   PO  ŘADÍ  PO FINÁLOVÉ POLOŽCE  
 

   3.1.0   Bodové hodnocení: - Bodové hodnocení  bude provedeno zápočtem celkového 
dosaženého finálového nástřelu.

3.1.1   SHODA ve FINÁLOVÉ POLOŽCE : 

3.1.2 Všechny shody ve finálové položce se řeší    KO   rozst  řelem 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 začíná
jako první ten střelec, který losem vytáhl nižši číslo.

 
        - 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. 

      
 4.0.0   POSTUP P  ŘI       KO      ROZSTŘELU :   

4.1.0  Všichni střelci se shodou budou střídavě jeden za druhým zahajovat na stanovišti
proti otočné sestavě  a střílet na jeden otočný terč do té doby, než bude rozhodnuta
shoda.

       “ Pokud dojde k závadě na signalizaci, nebo k pochybení při řízení rozstřelu, opakuje se
celý rozstřel od začátku ….”

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. Zbraň a zásobník s patřičným počtem nábojů na podložce.

4.1.2  Pouze na začátku rozstřelu je střelci povoleno kontrolní zaměření ukončené ránou
jistoty.

4.1.3  Po vydání povelu „START“ rozhodčím musí střeleci zasunout zásobník s jedním (1)
nábojem , nabít zbraň a vystřelit na otočný terč do 5 sec.

4.1.4  Střelec, který na příslušném stanovišti chybí svůj terč, je poražen a končí souboj.
   

4.1.5 Dokud nejsou shody porušeny, pokračuje souboj do rozhodnutí.



5.0.0     ZACHÁZENÍ se ZBRANÍ :

5.1.0  Všechny zbraně smějí být nabíjeny jen na střeleckém stanovišti, teprve po vydaném
povelu nebo signálu „START“. Střelec nesmí odejít ze střeleckého stanoviště, dokud
jeho zbraň nebyla vybita, závěr není v zadní poloze a jeho zbraň není zkontrolována.
Když  je  střelba  přerušena,  musí  být  zbraň  vybita  a  se   závěrem v  zadní  poloze
položena na podložce. 

6.0.0    VÝSLEDKY - (Finále jednotlivců )

6.1.0  U každého střelce z každé položky musí být čitelně zapsány výsledky na oficiálním
položkovém listu  a  zaevidovány   ve  výsledkové  listině   (včetně  uznaných  závad
písmenem Z)

6.1.2   Na  konci  finálového  závodu  musí  být  celkový  počet  zasažených  terčů  každého
jednotlivého střelce  včetně rozstřelů 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    P  ro toto finále, včetně AS platí, že   hlavní rozhod  čí a pomocní rozhodčí jsou  
          oprávněni  určit, zda nedošlo   k porušení, nebo nedodržení pravidel F a  propozic  AS.  
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