
ZÁVODY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 

VZDUCHOVÁ PISTOLE, VZDUCHOVÁ PUŠKA 

verze červen 2019 (EH Minsk) 

 

Všeobecné informace 

1. Disciplíny Vzduchová pistole,  Vzduchová puška 

2. Druh závodu Závod družstev 

3. Název závodu Závod smíšených družstev – pistole, Závod smíšených družstev – puška 

4. Počet členů družstva Dva závodníci z jedné země (jeden muž a jedna žena) 

5. Počet částí 2 části: 
• kvalifikace (sestává ze dvou částí) 
• finále (sestává z bronzového medailového souboje a zlatého 
medailového souboje) 

6. Terče Elektronické terče pro kvalifikaci i finále 

7. Střelnice Kvalifikace se střílí na kvalifikační střelnici, finále na finálové střelnici 

8. Shoda výsledků 
v kvalifikaci 

Shody při postupu do další části se řeší podle pravidel ISSF čl. 6.15 

9. Hodnocení v kvalifikaci • Pistole: na celé kruhy s využitím středových desítek (pravidla ISSF) 
• Pušky: na desetiny (pravidla ISSF) 

10. Závady v kvalifikaci Závady se řeší podle pravidel ISSF čl. 6.13 

11. Kvalifikace – 1. část Závodníci střílejí na střeleckých stanovištích daných zveřejněnou 
startovní listinou. 
Členové každého družstva střílejí vedle sebe. 
Závodníci jsou vyzváni k nástupu na palebnou čáru 15 min před 
plánovaným časem startu závodu. 
Výsledky obou členů družstva se sečtou a podle výsledků družstev se 
určí pořadí. Prvních 8 družstev postupuje do 2. části kvalifikace.  

12. Počet ran v 1. části 
kvalifikace 

Čas na přípravu a nástřel: 10 min. 
Každý člen družstva střílí 30 ran (družstvo 60 ran celkem) v čase 30 min. 
Každý závodník střílí nezávisle na druhém členu družstva. 

13. Kvalifikace – 2. část  Prvních 8 družstev z 1. části kvalifikace se přemístí na střelecká 
stanoviště v určené části střeliště tak, aby byla všechna vedle sebe 
s jedním prázdným stanovištěm mezi družstvy. Členové každého 
družstva střílejí vedle sebe. 
 
Poznámka: Je-li pouze jedna kvalifikační směna a v časovém rozvrhu 
není dostatek času na uvedené přemístění družstev, mohou družstva pro 
2. část zůstat na původních stanovištích. Mezi 1. částí a začátkem času 
pro přípravu a nástřel 2. části musí být 10 min přestávka. 
 
Střelci, kteří nepostoupili do 2. části, musí se vším svým vybavením co 
nejrychleji opustit palebnou čáru. 
 
RS vydá povel „Zaujměte svá místa“ 5 min před stanoveným časem 
zahájení 2. části.  
 
Výsledky z 1. části se nepřenášejí do 2. části. Všechna družstva začínají 
od nuly. 



Výsledky obou členů družstva se sečtou a podle výsledků družstev se 
určí pořadí. První 4 družstva postupují do finále. 
 
Družstva na 1. a 2. místě budou bojovat ve zlatém medailovém souboji. 
Družstva na 3. a 4. místě budou bojovat v bronzovém medailovém 
souboji. 

14. Počet ran ve 2. části 
kvalifikace 

Čas na přípravu a nástřel: 3 min. 
Každý člen družstva střílí 20 ran (družstvo 40 ran celkem) v čase 20 min. 
Každý závodník střílí nezávisle na druhém členu družstva. 

15. Finále Jako první se střílí bronzový medailový souboj, následně pak zlatý 
medailový souboj. 
V medailových soubojích startují závodníci bez startovních čísel. 
Prezentace všech 8 závodníků pro medailové souboje je 30 min před 
oficiálním startem bronzového medailového souboje. Pozdní příchod se 
řeší podle pravidel ISSF. 
 
Účastníkům bronzového medailového souboje nebo jejich trenérům 
musí být povoleno nejpozději 15 min před stanoveným začátkem uložit 
veškeré vybavení na jejich střelecká stanoviště. Poté musí opustit 
palebnou čáru a vyčkat na výzvu k nástupu. Na střelišti nesmí zůstat 
žádná zavazadla nebo přepravní boxy. 

16. Formát finále Při bronzovém medailovém souboji bude družstvo po kvalifikaci 3. 
v pořadí startovat na stanovištích C a D a družstvo 4. v pořadí na 
stanovištích F a G. 
 
RS řídí medailové souboje následovně: 
• 10 min před stanoveným časem začátku bronzového medailového 
souboje vydá povel „Střelci, na místa“. 
• Střelci musí během 1 min zaujmout svá místa. Poté vydá povel „Tři 
minuty čas na přípravu a nástřel, start“. 
• Po 2 min 30 sec – „30 sekund“. 
• Po 3 min – „Stop“ 
Následuje představení závodníků jako při finále soutěže jednotlivců. Po  
ukončení představení závodníků: 
• „Zaujměte polohu“ 
Po uplynutí 1 min: 
• „Pro první / další soutěžní ránu, nabíjet (5 sec prodleva), start“. 
Každý člen družstva vystřelí jednu ránu v čase nejvýše 50 sec. Kterýkoli 
střelec může střílet jako první. 
Jakmile vystřelí všichni střelci, může RS vydat povel „Stop“. 
• Vyhlásí se družstvo s vyšším skóre a počet získaných bodů. 
• Střelba se opakuje po jednotlivých ranách do doby, než bude 
medailový souboj rozhodnut. 
• Trenér nebo střelec může zvednutím ruky po vyhlášení výsledků rány 
požádat o dočasné přerušení. Může to pouze jednou v průběhu 
souboje. Trenér může přistoupit ke střelci na palebné čáře a mluvit 
s ním po dobu nejvýše 30 sec. 
Dobu kontroluje jury. 
• Jakmile některé družstvo dosáhne 16 bodů nebo více, vítězí. RS 
vyhlásí „Výsledky jsou konečné“ a oznámí družstvo, které obdrží 
bronzové medaile. 



17. Hodnocení ve finále Pušky i pistole se hodnotí na desetiny. 
Družstvo s vyšším výsledkem (součet výsledků obou členů) po každé 
jednotlivé ráně obdrží dva body. 
Při shodném výsledku obdrží každé družstvo jeden bod. 
Jakmile některé družstvo dosáhne 16 nebo více bodů, bude prohlášeno 
za vítěze. 

18. Shoda v medailových 
soubojích 

V případě, že dojde ke shodě při dosažení výsledku 16 bodů, souboj 
pokračuje vypálením jedné rány navíc. 
Zůstane-li i poté shoda, pokračuje se dalšími ranami navíc až do 
rozhodnutí. 

19. Výměna mezi 
medailovými souboji 

Po uplynutí nejméně 5 min od ukončení bronzového medailového 
souboje, když všichni střelci opustí střeliště, provede jury kontrolu terčů 
a RS oznámí „Střelnice volná“. Poté musí být účastníkům zlatého 
medailového souboje nebo jejich trenérům povoleno uložit veškeré 
vybavení na jejich střelecká stanoviště. Pak musí opustit palebnou čáru 
a vyčkat na výzvu k nástupu. 

20. Zlatý medailový 
souboj 

Při zlatém medailovém souboji bude družstvo po kvalifikaci 1. v pořadí 
startovat na stanovištích C a D a družstvo 2. v pořadí na stanovištích F a 
G. 
 
Provedení a povely zlatého medailového souboje jsou stejné jako u 
bronzového medailového souboje. 
 
Vítězné družstvo obdrží zlaté medaile a druhé družstvo stříbrné. 

21. Vyhlášení medailistů Ke zlatým a stříbrným medailistům se na střelišti připojí bronzoví 
medailisté a seřadí se stejně jako při soutěžích jednotlivců pro 
fotografování a vyhlášení. 

22. Závady při 
medailových soubojích 

Závady při medailových soubojích se řeší podle pravidel ISSF čl. 6.17.1.6. 
V každém souboji je povolena pouze jedna závada pro každé družstvo. 
Střelec má povolenu jednu minutu na opravu nebo výměnu porouchané 
zbraně aby mohl medailový souboj pokračovat bez zbytečného zdržení. 

 23. Tresty Rána vystřelená v kvalifikaci před povelem pro začátek času pro 
přípravu a nástřel nebo po povelu „Stop“ bude anulována a potrestána 
odečtením dvou bodů z výsledku první soutěžní rány. 
Každá rána vystřelená ve finále před povelem „Start“ nebo po povelu 
„Stop“ bude hodnocena jako nula. 
Vše ostatní se řeší podle pravidel ISSF. 

24. Označení národnosti, 
dress-code 

Všichni závodníci musí mít vyznačenou svou národnost na svém 
oblečení: 
• Pušky: označení země třemi písmeny podle MOV na kapse kabátu na 
straně obrácené k divákům. 
• Pistole: označení země třemi písmeny podle MOV na rukávu trička 
nebo jiného oblečení na straně obrácené k divákům. 

25. Hudba, podpora 
diváků 

Při kvalifikaci i medailových soubojích je povolena hudba. Program 
hudebního doprovodu musí schválit technický delegát.  
Při finále je doporučeno i hlasité povzbuzování. 

26. Nepravidelnosti Všechny nepravidelnosti nebo sporné případy se řeší podle pravidel ISSF 
čl. 6.17. 
Nepravidelnosti a sporné záležitosti rozhoduje jury podle Všeobecných 
technických pravidel pro každou disciplínu. 

 


