Občanský střelecký spolek Ostrov
tímto stanovuje tyto
p r o p o z i c e pro

Královské a Mistrovské střelby
Ostrostřelců zemí Koruny české
2018
Datum konání:

6. října 2018, sobota

Místo střeleb:

Střelnice SSK Březová u Karlových Varů

Předpokládaný čas
zahájení:

11:30 hod.

Předpokládaný čas
ukončení:

15:00 hod.

A.

Všechny soutěže (Mistr, Král, Princ) se budou střílet p o u z e
kategorii perkusní předovka.

B.

Ochrana zraku a sluchu je povinná.

C.

Pozorovací dalekohledy jsou povoleny po celou dobu střeleb (stojany na
monokuláry jsou na střelnici k dispozici). Hlášení zásahů střelci jinou osobou není
povoleno. Na každý terč se střílí bez nástřelu.

D.

Řemeny na puškách jsou zakázány. Povolena jsou pouze klasická mechanická
mířidla. Dioptry jsou zakázány.

E.

Ve všech disciplínách střílí každý střelec ze své pušky, kterou sám nabíjí
a obsluhuje.

F.

Ve všech disciplínách se střílí na vzdálenost 50 m, ve stoje a bez opory.

G.

Střelba o titul Mistra OzKč 2018


Střílet se bude 3 x 10 ran na 3 typy terčů:

v jednotné

Mířená střelba na pistolový mezinárodní terč 50/20.
Střílí se 10 ran bez nástřelu.
V čase: Perkusní předovky: 15minut/ terč

Mířená střelba na terč York.
Střílí se 10 ran bez nástřelu.
V čase: Perkusní předovky: 15minut/ terč

Mířená střelba na terč Orel.
Střílí se 10 ran bez nástřelu.
V čase: Perkusní předovky: 15minut/ terč

H.

I.



V soutěži o titul Mistra OzKč 2018 se výsledky dosažené zásahy všech tří
terčů sčítají. Na prvních třech místech se umístí ti střelci, kteří dosáhli
nejvyššího součtů bodů v pořadí 1 až 3. V případě, že se na těchto místech
umístilo dva a více střelců (tzv. dělené místo), proběhne mezi těmito střelci
rozstřel na 50 m na pistolový mezinárodní terč 50/20.



Vítěz této kategorie se stává Mistrem OzKč pro rok 2018.

Střelba o Krále OzKč 2018


Této disciplíny se tradičně účastní Králové sborů/spolků.



Střílí se jedna rána na malovaný terč.



Nabíjí střelec a střílí každý ze své pušky.



Terč zajistí úřadující Král OzKč.

Střelba o prince OzKč 2018
viz – předchozí kategorie

J.

Všichni soutěžící a diváci musí dodržovat následující pravidla:
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PRAVIDLA
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1.

Před a během soutěže je zakázáno požívat drogy a alkoholické nápoje.
Neuposlechnutí je důvodem k DISKVALIFIKACI.

1.2.

O případech, které nejsou postiženy a obsaženy v těchto pravidlech,
rozhoduje během soutěže s konečnou platností hlavní rozhodčí po
konzultaci s pořadatelem.

2. BEZPEČNOST
2.1.

Střelba z předovek vyžaduje vyšší míru soustředění, pozornosti
a zodpovědnosti, a proto ji mohou provozovat pouze osoby starší než l8 let.
Závodníci starší l5 let mohou soutěžit pouze za bezprostředního dozoru
osob starších l8 let, které za ně přebírají veškerou zodpovědnost. Jejich
dohled nesmí rušit ostatní závodníky a jakákoliv pomoc závodníkům je
zakázána (s výjimkou uvedenou v článku 5.6. těchto pravidel). Ke startu
těchto mladistvých je nutný souhlas pořadatele soutěže.

2.2.

Na střelišti mohou být pouze střelci a rozhodčí, případně osoby jako dohled
mladistvých. Ve vymezeném prostoru mohou přihlížet diváci.

2.3.

Na střeleckém stanovišti a v prostoru střeliště je zakázáno kouření a
používání otevřeného ohně, například svíčky či zápalky na černění mířidel
a podobně. Tento zákaz platí pro střelce i pro všechny přítomné osoby.

2.4.

Pro zajištění bezpečnosti v prostorách střelnice se musí zacházet se všemi
zbraněmi s maximální opatrností.

2.5.

Povinností rozhodčích je vyžadovat neustále potřebnou kázeň v prostoru
střelnice. Střelci jim v tom musí být nápomocni.

2.6.

Kterýkoliv z rozhodčí může vzít do ruky vybavení střelce (i zbraň) bez jeho
souhlasu, avšak pouze v jeho přítomnosti a s jeho vědomím. Nikdo cizí se
nesmí střelcova vybavení dotýkat. Výjimkou je stav bezprostředního
ohrožení bezpečnosti.

2.7.

V zájmu bezpečnosti může rozhodčí kdykoliv zastavit střelbu.

2.8.

Střelci i ostatní jsou povinni upozornit rozhodčí na situace, které by mohly
být nebezpečné, nebo které by mohly zapříčinit nehodu.

2.9.

Manipulace se zbraní po dobu, kdy je obsluha před palebnou čarou, je
přísně zakázána. Výjimkou je pouze dokončení nabití podle článku 4.8.
těchto pravidel.

3

2.10. Odložené perkusní zbraně na střeleckém stanovišti musí mít kohout v
takové poloze, která umožňuje rozhodčímu na střelišti vizuální kontrolu, že
není na pistonu nasazena zápalka. Hlavně zbraní musí směřovat vzhůru
nebo směrem k terčům.
2.11. Zbraně se smí přepravovat jen nenabité. Nabíjet se mohou jen na
střeleckém stanovišti po povelu "START".
2.12. V průběhu střelby musí být připravené zápalky zakryty, aby nemohlo dojít
k jejich nežádoucí iniciaci náhodně odlétnutou jiskrou.
2.13. Střelný prach smí být do hlavně sypán pouze z prachovnic odpovídajících
článku 3.8. těchto pravidel.
2.14. Používat se smějí pouze zápalky a černý střelný prach odpovídající článku
3.5. těchto pravidel.
2.15. Nikde v celém prostoru střelnice nesmí zůstat rozsypaný střelný prach.
Každý střelec musí vysypaný prach neprodleně odstranit.
2.16. Je zakázáno nabíjet perkusní zbraně s nasazenou zápalkou.
2.17. Při nabíjení střely nabijákem do hlavně musí být puška opřena botkou pažby
o zem. Může být podložena podložkou proti poškození. Není dovoleno
zarážet střelu údery nabijákem o jinou pevnou překážku nebo předmět jako
je stěna, strop, židle a pod.
2.18. Po nabití zbraně prachem a střelou musí při další manipulaci zbraň směřovat
ústím hlavně vždy do bezpečného prostoru (k terčům). Po nasazení zápalky
se již zbraň nesmí odložit. Výjimka je stanovena v bodě 4.7. těchto pravidel.
2.19. V případě selhání zbraně při výstřelu musí střelec ještě minimálně 10
sekund mířit do prostoru terčů pro případ zpožděného výstřelu.
2.20. Po poslední ráně se musí střelec přesvědčit, že je zbraň nenabitá a úsekový
rozhodčí musí tuto skutečnost zkontrolovat. Střelec nesmí uložit zbraň do
pouzdra nebo ji odnést ze střeleckého stanoviště bez kontroly a povolení
rozhodčím.
2.21. Zbraně smějí být opravovány na střeleckém stanovišti, ale pouze v čase
určeném pro střelbu a s vědomím rozhodčího na střelišti.
2.22. V případě neodstranitelné závady na nabité zbrani musí být tato zbraň po
zbývající čas závodu a před přepravou bezpečně uložena a zajištěna proti
náhodnému výstřelu. Nabitá zbraň se smí přenášet pouze ve svislé poloze
ústím směrem nahoru bez zápalky na pistonu.
2.23. Rozhodčí na střelišti nebo jiný rozhodčí jsou odpovědni za vydávání povelů
"START", "STOP" a jiných nutných povelů. Musí se také přesvědčit
o uposlechnutí povelů a o bezpečném zacházení se zbraněmi.
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2.24. Všichni střelci se důrazně vyzývají, aby během střelby používali brýle
z netříštivého skla nebo jinou podobnou ochranu očí. Střelecké brýle, irisová
clona i boční klapky jsou povoleny, pokud odpovídají ustanovením pravidel
sportovní střelby ISSF.
2.25. Všichni střelci a ostatní osoby v blízkosti palebné čáry se důrazně vyzývají,
aby používali tlumící zátky, mušlové chrániče nebo podobnou ochranu
sluchu. Pro střelce nejsou přípustné chrániče sluchu spojené s jakýmkoli
přijímacím zařízením.
2.26. Vědomé porušení bezpečnostních ustanovení těchto pravidel má za
následek okamžitou diskvalifikaci.
3. VYBAVENÍ A STŘELIVO
3.1.

Zbraně musí mít platnou zkušební značku ČR, nebo cizozemskou v ČR
uznávanou.

3.2.

U perkusních zbraní, jejichž konstrukce nezabraňuje rozletu střepin zápalky,
musí být kohout upraven tak, aby překryl zápalku.

3.3.

Střelec smí používat dalekohled k pozorování zásahů. Jiný pozorovatel
zásahů, hlášení zásahů střelci a jakákoliv pomoc druhé osoby je zakázána.

3.4.

Jakékoliv používání technických komunikačních prostředků během závodů
je střelcům zakázáno.

3.5.

Je povoleno používání pouze zápalek a černého střelného prachu určeného
pro ruční palné zbraně. Podomácku vyrobené komponenty jsou zakázány.
Je povoleno používat upravených nábojek, obsahujících pouze třaskavou
slož. Nábojky musí odpovídat čl. 3.2. těchto pravidel.

3.6.

Střely pro vojenské perkusní zbraně musí odpovídat běžně používaným
originálům. Alternativně lze použít střely sférické.

3.7.

Pro všechny druhy zbraní je zakázáno používat prosekávací střely typu
WADCUTTER.

3.8.

Používat se smějí pouze prachovnice s fungujícím pérovým uzávěrem nebo
uzavíratelné odměrky přizpůsobené k dávkování. Za nejvýhodnější jsou
považovány uzavíratelné odměrky s náplní pro každou ránu zvlášť.
Prachovnice i odměrky musí být vyrobeny z materiálů, u kterých nehrozí
nebezpečí vzniku elektrostatického náboje, to je např. rohovina, paroh,
dřevo, kůže a neželezné kovy. Nedoporučují se lehce rozbitné materiály.
Nabíjení prachu z otevřených nádob a jeho přesýpání na střelišti je
zakázáno!
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3.9.

Používání nabíjecí roury na prach je dovoleno u všech typů perkusních
pušek (i vojenských).

3.10. Za předovky se podle těchto pravidel považují jen zbraně, které užívají prach
a střelu odděleně, jsou konstruovány pro nabíjení ústím hlavně a
u perkusního systému je zápalka nasazována na piston zvenčí.
3.11. Vojenské zbraně musí mít původní historický vzhled a nesmí být
pozměněny. Jediná povolená úprava je zahloubení kohoutu.
3.12. Používání řemenů na zbraních je při střelbě zakázáno.
3.13. Není povoleno jakékoli přídavné zařízení, které netvořilo původní
konstrukční součást zbraně.
3.14. Všechny ozuby ořechu musí být funkční a v každé poloze spolehlivě
zachycovat kohout. U zbraní s napínáčkem musí kohout držet spolehlivě v
pojistném ozubu při napnutém napínáčku. Zbraně nesmí trpět
samospouštěním.
3.15. Pokud je ořech opatřen pojistným ozubem, musí být tento ozub funkční, to
znamená, že z této polohy kohoutu nesmí jít zbraň odpálit.
3.16. Napínáček je povolen u všech typů perkusních pušek (i u vojenských
pušek).
3.17. Mířidla musí svým technickým provedením i tvarem zásadně odpovídat
historickým originálům, to znamená pro perkusní zbraně před rokem 1890,
a to i u replik a novodobých konstrukcí.
3.18. Žádné optické pomůcky nejsou na zbraních povoleny.
3.19. Pokud bude ke střelbě použit historický originál nebo replika, musí pažbení
i mířidla odpovídat dobové předloze, bez dodatečných úprav usnadňujících
držení nebo míření, a ustanovením těchto pravidel.
3.20. U nově zkonstruovaných zbraní nesmí mít pažby pušek otvor pro palec,
opěrku malíkové hrany ruky ani vyměnitelnou nebo stavitelnou lícnici, botku
nebo hák.
3.21. Všechny střelecké soutěže střelci absolvují ve svých uniformách (pokrývka
hlavy není vyžadována). Jakékoliv pomůcky zlepšující stabilitu střelce jsou
zakázány. Výjimku (např. ze zdravotních důvodů) může povolit hlavní
rozhodčí po konzultaci s pořadatelem.
4. PRŮBĚH ZÁVODU A POVELY
4.1.

Každému střelci musí být dána možnost zaujmout střelecké stanoviště
nejméně 10 minut před začátkem závodu, aby se mohl připravit. Po tento
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čas musí být také vystaveny terče, aby si mohli střelci nastavit pozorovací
dalekohledy atd. Rozhodčí na střelišti může povolit střelcům uložit své
vybavení na střelecká stanoviště i před začátkem přípravného času.
4.2.

Během přípravného času nesmí být vypálena žádná rána, ale je povolena
střelba na sucho. „ZAČÁTEK PŘÍPRAVY“ a „KONEC PŘÍPRAVY" velí
rozhodčí na střelišti.

4.3.

Odmašťovací výstřel mohou střelci vystřelit na počátku času pro střelbu po
jeho ohlášení rozhodčímu na střelišti nebo zapisovateli. Odmašťovací
výstřel s nabitou střelou je zakázán!

4.4.

Po ukončení přípravy následuje povel „DESET RAN V ČASE PATNÁCT
MINUT START“ (nebo jiný alternativní povel).

4.5.

Rozhodčí na střelišti musí 2 minuty před uplynutím času pro střelbu
informovat střelce o zbývajícím čase střelby povelem „ZBÝVAJÍ DVĚ
MINUTY“.

4.6.

Po uplynutí času pro střelbu následuje povel „STOP, ZBRANĚ ODLOŽIT
KONTROLA ZBRANÍ“.

4.7.

Při povelu „STOP“ střelec okamžitě skloní zbraň a vyčká dalších povelů. Při
povelu „ZBRANĚ ZAJISTIT“ spustí kohout do bezpečnostního západu a
sejme zápalku z pistonu. Při povelu „ZBRANĚ ODLOŽIT“ zajištěnou zbraň
odloží.

4.8.

V případě přerušení střelby povelem „STOP“ může střelec dokončit nabíjení,
pokud již začal, ale u perkusních zbraní nesmí nasadit zápalku na piston a
u křesadlových zbraní nesmí natáhnout kohout a nasypat prach na
pánvičku. O dokončení nabíjení musí informovat rozhodčího na střelišti,
který povelem „DOKONČIT NABITÍ POVOLENO“ povolí střelci manipulaci
se zbraní.

4.9.

Má-li střelec po ukončení závodu povelem „STOP“ nabitou zbraň, oznámí
tuto skutečnost rozhodčímu na střelišti a teprve potom na jeho povel vybije
zbraň výstřelem mimo terč.

4.10. Pro řízení střelby na začátku, v průběhu a na konci závodu lze příslušné
výše uvedené povely nahradit následujícími signály na píšťalku:
„START“ – dvě písknutí
„STOP“ (přerušení střelby) - řada krátkých písknutí
„STOP“ (konec závodu) - jedno dlouhé písknutí
4.11. Každý výstřel po povelu „START“ je započítáván do závodu. Výjimkou je
pouze nahlášený odmašťovací výstřel a oprava po chybném nabití zbraně
(podle ustanovení článku 5.3. těchto pravidel).
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4.12. Čištění vývrtu hlavně je během závodů dovoleno. Střelec je při tom povinen
dodržovat obecné zásady bezpečnosti (zejména zbraň míří vzhůru, na
pistonu nesmí být zápalka…).
4.13. Výměna zbraně během závodu je zakázána!
4.14. Bude-li mít střelec při pohybu po střelnici s nabitou zbraní (v případě její
poruchy) nasazenou zápalku na pistonu bude DISKVALIFIKOVÁN!
4.15. Vypálí-li střelec v závodě více ran, než je povoleno, nadpočetné rány se
anulují z terče, do kterého byly vypáleny. Nemohou-li být rány identifikovány,
anuluje se nejlepší zásah (zásahy). Střelec bude dále potrestán odečtením
2 bodů za každou vypálenou nadpočetnou ránu. Body se odečtou od
celkového výsledku.
4.16. Rány na cizí terč se hodnotí jako chybené.
4.17. Je-li ve střelcově terči uznán cizí zásah a není možno určit, které zásahy
jsou jeho vlastní, budou mu přiznány zásahy nejvyšších hodnot.
4.18. Je-li ve střelcově terči více zásahů než je určeno a není možno potvrdit, že
jde o cizí rány, postupuje se podle článku 4.15. těchto pravidel.
4.19. Jestliže chce střelec protestovat proti cizímu zásahu ve svém terči, musí to
neprodleně oznámit úsekovému rozhodčímu nebo rozhodčímu na střelišti.
4.20. Jestliže úsekový rozhodčí potvrdí, že závodník spornou ránu nevystřelil,
musí udělat příslušný zápis do střeleckého záznamu a rána bude
závodníkovi anulována.
4.21. Nemůže li úsekový rozhodčí bez jakékoliv pochybnosti potvrdit, že střelec
spornou ránu nevypálil, rána se střelci započítá.
5. ZÁVADY
5.1.

Při poškození zbraně nebo poruše její činnosti je střelci povolena oprava na
střelišti v čase určeném pro střelbu. Závadu a její opravu musí střelec
okamžitě hlásit rozhodčímu na střelišti. Čas navíc není povolen.

5.2.

V případě, že je zbraň nabita, pro závadu ji nelze odpálit a střelec závadu
neodstranil v čase určeném pro střelbu, musí být zbraň po zbývající čas
závodu a před přepravou bezpečně uložena a zajištěna proti náhodnému
výstřelu. Při odchodu střelce ze střeleckého stanoviště s nabitou zbraní
nesmí být nasazena na pistonu zápalka.

5.3.

Při chybném nabití zbraně (např. střela bez prachu, dvě střely nebo dávky
prachu apod.) se výstřel nezapočítává do závodu v tom případě, že střelec
informuje rozhodčího na střelišti a na jeho pokyn ránu vypálí mimo terč. Za
takovou chybu není poskytován čas navíc.
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5.4.

Musí-li střelec přerušit střelbu bez svého zavinění na dobu delší než 5 minut,
může požadovat nový přípravný čas v délce 2 minuty. Čas pro střelbu nesmí
být v žádném případě zkrácen. Dojde-li k takovému přerušení během
posledních 2 minut času pro střelbu, bude čas střelby o 2 minuty prodloužen.

5.5.

Každé povolené prodloužení času musí být jasně zaznamenáno do
střeleckého záznamu.

5.6.

Odstranění závady třetí osobou je povoleno jen v případě, kdy je střelec
žena a s předchozím souhlasem rozhodčího.

6. PRAVIDLA CHOVÁNÍ PRO ZÁVODNÍKY DIVÁKY
6.1.

Všichni střelci musí být obeznámeni s ustanoveními těchto pravidel a s
propozicemi závodu a musí zajistit jejich dodržování.

6.2.

Všichni účastníci závodu musí znát a dodržovat bezpečnostní ustanovení
těchto pravidel.

6.3.

V bezprostřední blízkosti střeliště není povoleno dělat hluk, musí být
zachován klid a pořádek. Střelci nesmí být při střelbě rušeni.

6.4.

Každý sbor/spolek má svého vedoucího, který zodpovídá za kázeň ve svém
sboru/spolku. Může jím být i jeden z členů sboru/spolku. Tento vedoucí
spolupracuje po celou dobu závodu s rozhodčími a odpovídá za všechny
oficiální záležitosti týkající se jeho sboru/spolku.

6.5.

Střelec se musí dostavit na střelecké stanoviště včas a řádně připraven ke
střelbě s převzatou zbraní a vybavením.

6.6.

Žádná rána nesmí být vypálena, dokud rozhodčí na střelišti nedal příslušný
povel.

6.7.

Vedení závodníků, pokud jsou na střelišti, je zakázáno. Na střelišti smí
střelec mluvit pouze s rozhodčími. Výjimku upravuje čl. 5.6. těchto pravidel.

7. TRESTY ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL
7.1.

Střelecká klání OzKč mají být především zábavou. Mají utužovat tradice
historických střeleckých spolků, křesťanské hodnoty, vzájemné bratrství
a pocit sounáležitosti a jednoty. Ale je to také soutěž ve střelbě se zbraněmi.
Proto je nutné stanovit i sankce pro případ porušení těchto pravidel. Autor
těchto pravidel věří, že k těmto sankcím nebude nutné při pořádání soutěží
OzKč nikdy přistupovat.

7.2.

V případě porušení pravidel nebo pokynu rozhodčího může rozhodčí nebo
hlavní rozhodčí uložit střelci tyto tresty:
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(a) VAROVÁNÍ
- vyjádřené ukázáním
„VAROVÁNÍ“.

ŽLUTÉ

karty

(nebo

slovně)

s

nápisem

(b) SRÁŽKA 2 BODŮ Z VÝSLEDKU
- vyjádřená ukázáním ZELENÉ karty (nebo slovně) s nápisem
„SRÁŽKA“.
(c) DISKVALIFIKACE
- vyjádřená ukázáním ČERVENÉ karty (nebo slovně) s nápisem
„DISKVALIFIKACE“.
7.3.

Diskvalifikaci může uložit pouze hlavní rozhodčí, srážku dvou bodů (zelená
karta) i rozhodčí na střelišti.

7.4.

Varování střelce musí být vyjádřeno tak, aby nebylo pochyb, že jde o oficiální
varování. Není však nezbytné, aby předcházelo všem ostatním trestům.

7.5.

Odstupňování přestupků:
(a) V případě zjevného porušení pravidel (zbraně, oděv, poloha atd.) bude
střelec nejprve varován, aby měl možnost chybu napravit. Neodstraní-li
chybu v určené době, budou mu sraženy 2 body z výsledku. Jestliže ani
poté střelec chybu neodstraní, bude DISKVALIFIKOVÁN.
(b) Za výstřel bezprostředně po povelu „STOP“, např. při zpožděném
výstřelu zaviněném selháním zbraně bude střelec napomenut. Za výstřel
po povelu „ZBRANĚ ZAJISTIT“ budou střelci sraženy 2 body z výsledku.
(c) Střelec, který bez povelu rozhodčího manipuluje se zbraní po povelu
„ZBRANĚ ODLOŽIT“ může být DISKVALIFIKOVÁN.
(d) Vystřelí-li střelec před povelem „START“ nebo po povelu „ZBRANĚ
ODLOŽIT“ bude DISKVALIFIKOVÁN.
(e) Bude-li mít střelec střelný prach v hlavni před povelem „START“, musí
zbraň vybít a budou mu sraženy 2 body z výsledku. Vybití může provést
se souhlasem a na povel rozhodčího na střelišti na určeném místě.
(f) Bude-li mít střelec při pohybu po střelnici s nabitou zbraní (v případě
závady) nasazenou zápalku na piston bude DISKVALIFIKOVÁN.
(g) V případě úmyslného, vědomého porušení pravidel, kdy je chyba
záměrně zastírána, nebo pro porušení bezpečnostních ustanovení bude
střelec DISKVALIFIKOVÁN.
(h) Ruší-li střelec jiné střelce při střelbě, budou mu sraženy 2 body
z výsledku. Při opakování takového incidentu bude DISKVALIFIKOVÁN.
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(i) Podá-li střelec na vysvětlení incidentu vědomě nesprávnou odpověď,
budou mu sraženy 2 body. Ve vážných případech může být
DISKVALIFIKOVÁN.
(j) Zachází-li střelec se zbraní nebezpečným způsobem, nebo porušuje-li
bezpečnostní pravidla uvedená v článku 2. těchto pravidel, bude
DISKVALIFIKOVÁN.
7.6.

Všechny nepravidelnosti, tresty, chybené rány, závady, povolení času navíc,
anulování ran atd. musí rozhodčí jasně zaznamenat do střeleckého
záznamu, na terč a na výsledkovou kartu pro informaci hlavního rozhodčího.

8. PROTESTY
8.1.

Každý střelec má právo vznést protest proti záznamu o jím dosažených
výsledků nebo proti rozhodnutí či opatření rozhodčího či pořadatele jen
z vážných důvodů.

8.2.

Střelec nemá právo protestu proti opatření nebo rozhodnutí hlavního
rozhodčího.

8.3.

O protestu rozhoduje bezprostředně hlavní rozhodčí. Jeho rozhodnutí je
konečné, proti rozhodnutí hlavního rozhodčího o protestu není odvolání
přípustné.

8.4.

Střelec, který podal nedůvodný protest, musí po ukončení závodů
a vyhlášení výsledků, zaplatit ostatním střelcům rundu liguére, nerozhodneli většina ostatních střelců jinak.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1.

Každý účastník střelecké soutěže musí před zahájením soutěže písemně
potvrdit, že se seznámil s těmito pravidly a s platným provozním řádem
střelnice, na které se soutěž koná.

9.2.

Jedno vyhotovení těchto pravidel musí být vytištěné k dispozici na střelnici,
kde se soutěž koná, k nahlédnutí ze strany střelce, který o to požádá.

9.3.

Správcem střelnice je Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a rozhodčí určuje pořadatel
soutěže – Občanský střelecký spolek, z. s. – z řad členů SKK Březová.
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