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1.0. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Vydaná novelizace navazuje na Mezinárodní pravidla pro sportovní střelbu
ISSF vydaná Českým střeleckým svazem.
1.2. Novelizace se vydává pro účely AVZO ČR z důvodu možnosti zachování
masového využití sportovní střelby.
1.3. Každý účastník, vedoucí družstva a činovník musí být obeznámen
s Národními pravidly včetně její novelizace a musí zajistit jejich
dodržování.
2.0. ZBRAŇ
2.1. Za standardní malorážku se považuje každá továrně vyrobená zbraň, u níž
technická přejímací komise zjistí, že odpovídá technickým podmínkám
uvedeným ve vyobrazení č. 9 (viz Mezinárodní pravidla) s následujícím
omezením :
- váha zbraně do 5,5 kg
- váha na spoušti volná (libovolná), bez napínáčku
- bodka pažby posuvná směrem nahoru a dolů až do 30 mm ze středové
základní polohy. Délka pažby nesmí být měněna po přejímce a schválení
zbraně technickou přejímací komisí. Stejná puška musí být použita ve
všech polohách
- hloubka bodky max. 20 mm
- opěra palce, opěra dlaně a celé ruky na přední části pažby, otvor pro palec
v pažbě a vodováha nejsou povoleny; použití řemene v poloze stoje je
zakázáno.

3.0. DISCIPLINA
3.1. Disciplina platí pro všechny věkové kategorie bez rozdílu věku a pohlaví.
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Bezpečnost
Ustanovení pro střelnice a terče
Vybavení a střelivo
Funkcionáři závodu
Průběh a pravidla závodů
Příprava před závody
Závady
Pravidla chování pro závodníky a vedoucí družstev
Přejímka vybavení
Hodnocení výsledků
Pořadí při rovnosti bodů
Protesty a odvolání
Protokol: Udělování titulů a medailí, rekordy
Vztahy ke sdělovacím prostředkům
Seznam obrázků

Platí dle Mezinárodních pravidel pro sportovní střelbu ISSF.
DODATEK
V návaznosti na narůstající zájem mladších a starších žáků o sportovní střelbu se
rozšiřují výkonnostní třídy v těchto kategoriích následovně :

MŽ
SŽ

MŽ
SŽ

I.
545
550

StM 60
II.
520
525

III.
475
485

I.
272
275

StM 30
II.
260
263

III.
237
243

TECHNICKÉ PODMÍNKY – STANDARDNÍ MALORÁŽKA
Míry pro rozměry C, D, E, F a J z osy (od osy) hlavně

A. Délka předního miřidlového tunelu (chránítko mušky) 50 mm
B. Průměr předního miřidlového tunelu

25 mm

C. Výška středu předního miřidlového kruhu nebo vrcholu

sloupku
D. 1. Hloubka předpažbí u závěsu řemene
2. Hloubka předbažbí před lučíkem spouště

40 mm
60 mm
80 mm

E. Nejnižší bod pažbičky

130 mm

F. Nejnižší bod pažby u botky

180 mm

G. Hloubka botky
H. Délka botky od špičky k patě

20 mm
153 mm

I. Celková tloušťka (šířka) předpažbí

60 mm

J. Šířka lícnice od osy hlavně

40 mm

K. Pohyb botky nahoru nebo dolů z neutrální
(základní) polohy

30 mm

L. Váha spouště, standardní malorážka. Volná – žádné nastavení.

