* Pravidla pro netradiční finále LK 60

„ STŘÍBRŇÁCKÉ PODZIMNÍ
STŘÍLENÍ“
1.0.0
1.1.1

Finále
Pravidla pro netradiční finále LK 60 jsou v souladu s propozicemi soutěže SPS 2022

1.1.2 Finále se účastní 2 x 6 (šest střelců.) skupina 1 – 2,(celkem 12 střelců) na 2 x 32 terčů.
Při shodném nástřelu postupujících střelců do semifinálového rozstřelu budou
rozhodovat nástřely posledních položek (případné rozstřely). Vyřazovací semifinálová soutěž
se začíná od nulového stavu. Po odstřílení 16 terčů končí střelec s nejnižším
nástřelem, po 24 terčích končí další střelec a po 32 terčích končí další s nejnižším
nástřelem. Zbylí střelci postupují do hlavního finále (gold medal match), které se střílí
na 48 terčů stejným vyřazovacím způsobem. 16,(6). 24,(5) 32,(4) 40(3) - 48(1-2) Při
rovnosti nástřelu ve vyřazovací položce bude rozhodovat nižší pořadí při postupu do
semifinále a finále. O první místo KO rozstřel
2.0.0

POŘADÍ STŘELCŮ VE FINÁLE

2.1.0

Finalisté budou střílet v pořadí daném jejich nástřelem ze tří (3) soutěžních kol.
Finalisté, kteří postoupí do semifinálového rozstřelu 1 a 2 budou rozděleni podle
nástřelu a tohoto klíče následujícím způsobem. - První semifinálová skupina podle
nástřelu – 1-3-5-7-9-11 . Druhá semifinálová skupina podle nástřelu – 2-4-6-8-10-12 .
Finálová skupina (gold medal match) bude stanovena v pořadí podle startovních čísel
semifinálového rozstřelu např. st.č. - 2,5,8, atd... Toto pořadí bude zároveň rozhodující
při shodách při semifinálovém rozstřelu v pořadí o 6. místo, 5.nísto, 4. místo, jak pro
skupinu 1 i 2. Stejné pravidlo bude použito při finále ( gold medal match).

POSTUP PŘI FINÁLOVÉ POLOŽCE
2.1.2

Střelci dané skupiny, vybaveni dostatkem střeliva a veškerým vybavením
potřebným k dokončení finálové položky, musí zaujmout postavení před
střeleckým stanovištěm č. 3 v pořadí podle bodového zisku ze tří (3) kol (viz.
2.1.0). Na stanovišti nabíjí střelec 2 náboje a střílí 1 x VV, 1 x NV. Po odstřílení
celé směny se soutěžící přesouvají na stanoviště č. 4 kde střílí 1 x dvojstřel VV a
1x dvojstřel NV. Poté se přesouvá směna na stanoviště č.5, kde nabíjí opět 2
náboje a střílí 1 x VV a 1 x NV. ( celkem dvě kola t.j. 16 terčů) Střelec s nejnižším
nástřelem končí finálový rozstřel a odchází. Ostatní pokračují dalším

vyřazovacím kolem (celkem 24 terčů a 32 terčů) - do hlavního finále postupují 3
střelci z každé skupiny. Případné rozstřely budou řešeny podle st. Čís. Např. 1,3,
2.1.4 Na každý jednotlivý terč musí být vystřelena 1 (jedna) rána, na stanovišti 3 a 5.
Dvojstřely se střílí klasickým způsobem.
2.1.5 Po ukončení vyřazovací finálové položky musí první tři střelci z každé skupiny setrvat na
stanovišti, dokud není provedena kontrola výsledků a znám výsledek vyřazovací
položky. Poté se všichni připraví na hlavní finálovou položku ( gold medal match), která
opět začíná od nuly.
2.1.6

ČASOVÝ LIMIT

2.1.7 Střelec musí zaujmout postavení, nabít zbraň a zavolat terč během 36 (třiceti šesti)
sekund od chvíle, kdy předchozí střelec odstřílel na finálový terč a jeho výsledek byl
zaznamenán, nebo od chvíle, kdy byl rozhodčím vyzván k zahájení střelby („READY“).
3.0.0 POŘADÍ PO FINÁLOVÉ POLOŽCE
3.1.0 Bodové hodnocení: - Bodové hodnocení finálové položky bude bude provedeno
odečtem od 48 finálových terčů zápočtem dosaženého finálového
nástřelu viz. 1.1.2
3.1.1 Shoda ve finálové položce
3.1.2 Shoda ve finálové položce pro první 2 místa musí být rozhodnuta KO rozstřelem na
stanovišti č. 3. t.j. VV, NV, pokud nebude shoda porušena, tak na stanovišti č. 4
dvojstřely nejdříve VV, a NV, pokud nebude shoda porušena, tak na stanovišti č. 5 VV, NV atd - Dokud nebude shoda porušena
3.1.3 Shoda ve finálové položce pro 40 terčů tj. 16,(6). 24,(5) 32,(4) 40(3) bude použito
pravidlo z ods. 2.1.0

4.0.0 POSTUP PŘI KO ROZSTŘELU
4.1.0 Střelci se shodou budou střídavě jeden za druhým zahajovat na stanovišti 3 a střílet na pravidelný
terč VV a NV, na st. č. 4 dvojterč v pořadí VV, po shodě NV, na st. č. 5 pravidelný terč VV a NV. Pokud
nebude porušena shoda, začíná druhé kolo atd - až do porušení shody.
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

Na stanovišti č. 3 před započetím střelby musí být střelcům umožněno sledovat
ukázkový terč z VV a NV. Střelci musí být umožněno krátké nahození zbraně.

4.1.3 Po vydání povelu rozhodčím „READY“, nebo „START“ musí mít první střelec nabity dva
(2) náboje dát povel pro vypuštění terče a vystřelit na terč z VV jednu ránu a bez
přebití zbraně poté po vypuštění terče druhou ránu na terč z NV , pak musí opustit

stanoviště a postavit se ihned mimo střelecké stanoviště. Ostatní střelci střílí v pořadí v
jakém postoupili do rozstřelu.
4.1.4 První střelec nesmí přejít na další stanoviště dříve dokud neodstřílí celá směna.
5.0.0

Zacházení se zbraní

5.1.0 Všechny zbraně smějí být nabíjeny pouze na střeleckém stanovišti a teprve po vydaném
povelu nebo signálu „READY“ nebo „START“dává střelec povel k vypuštění terče.
Střelec nesmí odejít ze střeleckého stanoviště, dokud neodstřílel položku. Pokud nutně
potřebuje odejít musí toto oznámit rozhodčímu. Když je střelba přerušena, musí být
zbraň otevřena a vybita.
6.0.0
6.1.0

VÝSLEDKY (Závod jednotlivců )
U každého střelce z každého stanoviště musí být čitelně zapsány zásahy na oficiální
položkové listině (včetně uznaných závad písmenem Z)

6.1.2 Na konci závodu musí být celkový počet zasažených terčů každého jednotlivého střelce
v soutěžních kolech, ve finále a v rozstřelech zapsán do VL a výsledky musí být
seřazeny v sestupném pořadí v souladu s body.
7.0.0
7.1.0

PORUŠENÍ PRAVIDEL, TRESTY, PROTESTY A ODVOLÁNÍ
Ve SŘ ČMMJ je uvedeno, že v plném rozsahu pro tuto disciplínu 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, porušení pravidel, vydaných propozic. Nebo pravidel.
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