Změny v PSS pro předovky 2014
V loňském roce vydala MLAIC nová pravidla pro střelbu předovkami, která oproti předchozím doznala
značných změn. Některá ustanovení týkající se zbraní však vyvolala všeobecnou nevoli a po
zkušenostech z MS očekáváme, že pravděpodobně dojde k jejich zmírnění. V novém vydání pravidel pro
předovky platných v ČSS proto nejsou zahrnuty, nicméně i přesto je v nich řada změn a novinek. MLAIC
se také úplně distancuje od ISSF a proto již nikde v pravidlech není odvolávka na ustanovení PSS ISSF.
Zde upozorňuji jen na hlavní změny a novinky.
Bezpečnostní ustanovení –
- Střelec nesmí současně držet v rukou zapálený doutnák a jakoukoli nádobku se střelným prachem. Bod
2.4
- V průběhu přípravy je povoleno zkoušet funkčnost zámků křesadlových zbraní (jiskření). Bod 2.11.1
- Při nabíjení válce revolveru je střelec povinen utěsnit střelu v nábojové komoře tukem. Bod 2.11.9
- Změnila se povinnost v ochraně zraku a sluchu. Body 2.12 a 2.13
Ustanovení pro střelnice a terče - Doplněn bod 3.2 o větu – „Během závodu musí být na střelišti ticho.“ Toto si musí uvědomit a zajistit
hlavně rozhodčí na střelišti.
Vybavení a střelivo –
- Odvolávky na PSS ISSF nahradil popis zakázaného a povoleného oblečení. Body 4.1.6. a 4.1.7
- Nově je specifikováno použití střel a jejich tvar pro jednotlivé typy zbraní. Body 4.2.2 až 4.2.5
- Za předovky se považují pouze originály a jejich repliky, nikoli tedy zbraně bez historické předlohy.
- Libela na mušce je povolena u perkusních pušek – terčovnic. Bod 4.3.10
- Pravoúhlé hledí je povoleno pouze pro doutnákové zbraně japonského vzoru. Bod 4.3.15
- Povolené úpravy mířidel upravuje nový bod 4.3.16
Disciplíny –
- Celý bod 4.4 je upraven podle pravidel MLAIC. Disciplíny mají shodné číslování a rozdělení. V bodu
4.4.5 pak jsou samostatně uvedeny naše národní disciplíny. Novinkou je disciplína Brandejs pro
křesadlové pistole s hladkou i drážkovanou hlavní. V disciplíně Cominazzo se smějí použít již jen pistole
s hladkým vývrtem hlavně.
Průběh a pravidla závodu –
- Zde jsou nově v bodu 6.4 popsány střelecké polohy.
- V bodu 6.5.9 je doplněno ustanovení pro oznámení o případném použití píšťalky místo ústních povelů.
Došlo k úpravě v obrazové příloze č. 1.
Brokové disciplíny –
- Zde byl doplněn popis střeliště. Body 30.5.2 a 30.5.3
- V bodu 40.3 jsou disciplíny rozepsány taktéž dle MLAIC.
- Body 50.1 až 50.6 podrobněji popisují činnost rozhodčích.
- Nové znění mají body 60.2.1 až 60.2.13 a bod 60.2.18 týkající se průběhu závodu.
- Je doplněn bod 60.3.4 o postup při opravě sehnané zbraně (druhý odstavec)
- Jsou upraveny body 60.6.2 a 60.6.3 týkající se postupu při rozstřelu.
- Nový je bod 80.6 o trestu za úmyslné zdržování závodu.
- Nová obrazová příloha č. 3 znázorňuje i rozmístění stolu pro opravy a čekacího místa.
Upozornění pro rozhodčí Závěrem bych chtěl ještě upozornit rozhodčí na znění první věty bodu 6.5 týkající se povelů. Není sice
nová, ale přesto se najdou tací, kteří se jí neřídí. Především povely START a STOP jim někdy dělají
problémy stejně jako postup při přerušení střelby během závodu. V tomto případě není povoleno, aby po
povelu STOP závodník dokončoval nabíjení a získal tím časovou výhodu oproti ostatním střelcům. Stejně
tak rozhodčí nedává těm, kteří mají nabito, povel aby dostříleli. Takové jednání je nepřípustné.
Zpracoval Radko Krejčí

