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1. Účel a predmet 

▪ Tieto pravidlá sú určené na riadenie športovej streľby v disciplíne „Vzduchovková odstreľovačka“ (VzO). 

▪ Cieľom tohto dokumentu je zabezpečiť bezpečnosť streleckých podujatí, definovať súťažné pravidlá a určiť 
technické podmienky tejto športovej disciplíny. 

▪ Použitie týchto pravidiel je obmedzené na riadenie súťaží v športovej streľbe výhradne zo vzduchových zbraní 
s maximálnou úsťovou energiou 15J. 

 

2. Bezpečnosť 

▪ Bezpečnosť do značnej miery závisí od miestnych podmienok, kde je strelecká súťaž organizovaná, preto sú 
v týchto pravidlách uvádzané len všeobecné bezpečnostné zásady, ktoré môžu byť organizátorom doplnené. 

▪ Všetci účastníci súťaže v športovej disciplíne VzO sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy SR 
predovšetkým zákon NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov. 

▪ Strelec zúčastňujúci sa súťaže musí byť starší ako 18 rokov. Mladší strelci sa môžu zúčastniť súťaže len pod 
priamym dohľadom zákonného zástupcu (rodiča) prípadne zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov. 

▪ Zbraň musí byť prenášaná nenabitá v prepravnom obale (puzdro, kufrík a pod.) alebo ak je prenášaná voľne 
prípadne na remeni potom musí ústie hlavne smerovať nadol k zemi. Zbrane s viacranným zásobníkom musia 
mať zásobník vybraný a zbrane musia byť vo viditeľne bezpečnom stave. 

▪ Od okamihu, kedy je zbraň prinesená na palebnú čiaru, počas doby nabíjania zbrane, počas manipulácie so 
zbraňou a počas streľby musia strelci dbať, aby zbraňou nemierili na akúkoľvek časť svojho tela alebo na inú 
osobu. Ďalej musia dbať, aby ústie hlavne vždy mierilo do bezpečného priestoru v smere streľby. 

▪ Zbraň môže biť nabíjaná, prilícovaná a streľba môže byť zahájená až po povele rozhodcu „ŠTART“, kedy 
začína plynúť čas určený na manipuláciu so zbraňou a vystrelenie súťažných výstrelov. 

▪ Streľbu musia všetci strelci prerušiť po počutí povelu rozhodcu „STOP, STREĽBU ZASTAVIŤ“. Signál na 
zastavenie streľby vydáva rozhodca ak pokračovanie v streľbe nie je bezpečné. Strelci musia vybiť svoje 
zbrane výstrelom do zeme na bezpečnú vzdialenosť od palebnej čiary tak, aby neohrozili seba, iné osoby, ani 
zvieratá a nespôsobili škodu na majetku. Počas zastavenej streľby nesmú byť zbrane prilícované. 

▪ Obnovenie streľby je možné až po odstránení nebezpečenstva. Rozhodca vydá povel „V STREĽBE 
POKRAČOVAŤ“. 

▪ Strelec je povinný prerušiť streľbu ak spozoruje nebezpečenstvo a ak by pokračovaním v streľbe mohol ohroziť 
svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť iných osôb prípadne zvierat alebo majetku. O spozorovanom 
nebezpečenstve okamžite informuje rozhodcu. 

▪ Každý strelec je zodpovedný za svoju zbraň a za svoje konanie.   

▪ Všetci súťažiaci strelci sa musia zúčastniť bezpečnostného poučenia pred zahájením súťaže.  Strelci, ktorí sa 
nezúčastnia na tomto poučení alebo sú pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok sa nesmú 
súťaže zúčastniť. 

▪ Po uplynutí času určeného na streleckú položku vydá rozhodca povel „STOP. STREĽBU UKONČIŤ“. Po tomto 
povele musia všetci strelci ukončiť streľbu na terče a nabitú zbraň vybiť výstrelom do zeme na bezpečnú 
vzdialenosť od palebnej čiary tak, aby neohrozili seba, iné osoby, ani zvieratá a nespôsobili škodu na majetku. 
Strelec je povinný vybrať zásobník zo zbrane (ak je ním zbraň vybavená) ešte pred opustením palebnej čiary. 

▪ Trestom za nebezpečnú manipuláciu so zbraňou, alebo akúkoľvek formu podvádzania je diskvalifikácia 
a vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. Pričom organizátor si vyhradzuje právo prijať ďalšie opatrenia. 

 

3. Zbraň a vybavenie 

▪ Na súťaži je možné použiť ľubovoľnú vzduchovú pušku s maximálnou úsťovou energiou 15J, ktorá je vo 
vyhovujúcom technickom a bezpečnostnom stave. Vzduchová puška môže byť jednoranná alebo opakovacia.  

▪ Je zakázané použitie streleckých remeňov na fixovanie zbrane počas streľby. Rovnako je zakázané použitie 
oblečenia, ktoré by umožňovalo fixovanie zbrane alebo umožňovalo spevnenie tela strelca v zaujatej streleckej 
polohe (napr. strelecké kabáty a strelecké nohavice). 

▪ Pre podloženie zbrane v oblasti predpažbia je možné použiť dvojnožku alebo palmrest, ktoré musia byť 
namontované na zbrani. Predpažbie zbrane môže byť podložené streleckým vakom, vreckom s pieskom, ale 
aj improvizovane a to za pomoci vlastného oblečenia a vybavenia (napr. zložená celta, bunda, čiapka pod.)  
Použitie akejkoľvek inej opory, ktorá fixuje zbraň je zakázané napr. statívy, strelecké stojany, zveráky a pod.  
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▪ Podoprenie pažby smie byť pevné iba v jej prednej časti (viď predchádzajúci bod).  Žiadna ďalšia pevná opora 
nie je povolená. Strelec môže zbrani vytvoriť zadnú oporu ktoroukoľvek časťou svojho tela. 

▪ Optické zameriavače/puškohľady  je povolené používať bez obmedzenia priblíženia, priemeru objektívu, 
nastavenia paralaxy a charakteru osnovy. Laserové zameriavače, diaľkomery, kolimátory a optometrické 
prístroje na určenie a meranie vzdialenosti sú zakázané. 

▪ Strelec môže počas súťaže použiť pre streľbu v pozícii ľah streleckú podložku, karimatku, deku, celtu a pod. 
Podložky, ktoré evidentne zabezpečujú strelcovi výhodu stability zbrane sú zakázané.  Streleckú podložku, 
ktorú strelec použije v priebehu súťaže, si každý strelec zabezpečuje sám. 

▪ Na zbraň nie je dovolené montovať alebo z nej snímať akékoľvek príslušenstvo v priebehu súťaže, tzn. že 
strelec musí absolvovať celú súťaž so všetkým vybavením zbrane, s ktorým súťaž začal. 

 

4. Strelecké polohy 

▪ Organizátor súťaže rozhoduje, vzhľadom na jednotlivé strelecké položky, tvary terčov a vzdialenosti, ktoré 
strelecké polohy budú v priebehu súťaže používané. Toto rozhodnutie zverejní v propozíciách.  

 
Strelecké polohy 

▪ Voľná poloha  -  Strelec môže pri streľbe zaujať ľubovoľnú polohu pri dodržaní požiadaviek na oporu zbrane 
popísaných v 3. kapitole. 

▪ Poloha ľah  -  Poloha vychádza zo štandardnej taktickej polohy. Opora predpažbia a zadnej časti zbrane je 
možná v súlade s pravidlami uvedenými v 3. kapitole. Všetky ďalšie prostriedky pre stabilizáciu polohy a 
zbrane sú zakázané, vrátane opretia botky pažby o zem/podložku. 

▪ Poloha stoj  -  Poloha vychádza zo štandardnej športovej polohy. Paža, ktorou strelec podopiera zbraň, sa 
môže opierať o strelcov trup alebo hrebeň panvovej kosti. Pri streľbe v tejto polohe sa môžu dotýkať zeme len 
chodidlá strelca, obidve chodidlá sa musia nachádzať za palebnou čiarou. 

▪ Poloha kľak  -  Poloha vychádza zo štandardnej športovej, resp. taktickej polohy. Poloha je definovaná ako 
kontakt troch bodov tela so zemou/podložkou – 2 chodidla a 1 koleno. Zbraň môže byť podopretá len rukami 
strelca a pažbou zapretá o rameno. Žiadna iná časť tela nesmie byť použitá pre oporu zbrane.  

▪ Poloha sed  -  Strelec sedí na zemi/podložke bez opory chrbta, pozícia/umiestnenie strelcových nôh je 
ľubovoľné. Paže strelca, ktoré tvoria oporu pre zbraň, sa môžu dotýkať nôh alebo trupu strelca. 

 

5. Pozorovanie zásahov 

▪ Pre pozorovanie zásahov môže strelec v priebehu súťaže používať pozorovací ďalekohľad. Jeho umiestnenie 
a používanie však nesmie rušiť ďalších strelcov a nesmie mať vplyv na zhoršenie bezpečnosti súťaže. 
Pozorovací ďalekohľad si strelec zabezpečuje sám. 

▪ Pozorovanie zásahov za účelom korekcie streľby ďalšími osobami je zakázané. Pozorovanie a korekciu 
zásahov si smie strelec vykonávať iba sám. To platí aj v prípade ak je súťažiacim strelec-junior. 

▪ Pozorovací ďalekohľad môže mať ľubovoľné zväčšenie, svetelnosť, priemer objektívu, počet okulárov, môže 
byť umiestnený na statíve alebo voľne. 

 

6. Priebeh súťaže a hodnotenie zásahov 

▪ O podrobnostiach streleckej súťaže, streleckých polohách, tvare a rozmeroch terčov, počte výstrelov a časoch 
na jednotlivé položky budú informovať súťažné propozície vydané samostatne ku každej streleckej súťaži. 

▪ Nástrel a nastavenie zbraní a ich súčastí je možné vykonať pred zahájením súťaže vo vyhradenom priestore. 
Po zahájení súťaže sa žiaden nástrel zbrane formou skúšobných výstrelov nesmie vykonávať.  

▪ Súťaž VzO pozostáva z položiek obsahujúcich streľbu na papierové, kovové alebo iné terče umiestnené 
v známej alebo neznámej vzdialenosti od 15m do 55m. 

▪ Súťaž VzO riadi rozhodca, ktorý vydáva povely pre zahájenie, prerušenie a ukončenie streľby.  

▪ Rozhodca pred zahájením každej streleckej položky informuje súťažiacich o podmienkach a priebehu 
streleckej položky, o tvare terčov, o vzdialenosti, o počte výstrelov, o bodových hodnotách jednotlivých 
zásahov, o maximálnom počte dosiahnuteľných bodov a časovom limite určenom na streleckú položku. 

▪ Po splnení všetkých bezpečnostných kritérií vydá rozhodca povel (ŠTART) na zahájenie streleckej položky 
a spustí meranie času. Po vypršaní časového limitu vydá rozhodca povel (STOP, STREĽBU UKONČIŤ). 
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▪ Terče súťažiacich vyhodnocuje rozhodca.  V prípade ak sa diera po zásahu v terči prekrýva alebo sa dotýka 
čiary medzi dvoma bodovými hodnotami, tak sa do výsledku zaratúva tá s vyššou bodovou hodnotou. 

▪ V celej súťaži víťazí pretekár s najvyšším súčtom bodov získaných v jednotlivých streleckých položkách. V 
prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení súťaže rozhoduje o konečnom výsledku rozstrel. Bližšie 
podmienky rozstrelu určí rozhodca. 

▪ Strelec môže mať na palebnej čiare k dispozícii strelivo len v takom počte ako je predpísaný počet výstrelov 
pre danú streleckú položku. Ostatné strelivo musí byť počas súťaže (streleckej položky) mimo dosahu strelca. 

▪ V prípade zásahu cudzieho terča oznámi  strelec túto skutočnosť rozhodcovi. Poškodený strelec má možnosť 
kontroly svojho terča a na základe rozhodnutia rozhodcu pokračuje v streľbe na ten istý terč (s vyznačením 
cudzieho zásahu). Strelec, ktorý vystrelil na cudzí terč, nemá nárok na doplnenie streliva a opakovanie výstrelu 

▪ Ak je bez oznámenia cudzieho zásahu v terči viac zásahov ako bolo určené pre aktuálnu streleckú položku, 
tak rozhodca posudzuje okolnosti a zisťuje príčinu. Ak je vyšší počet zásahov v terči spôsobený cudzím 
strelcom (v inom/iných cudzích terčoch chýbajú zásahy) do výsledku sa nezarátava zásah/zásahy s najnižšou 
bodovou hodnotou. V opačnom prípade ak je to z viny strelca (nesprávne množstvo streliva pred zahájením 
súťaže) tak do výsledku sa nezarátava zásah/zásahy s najvyššou bodovou hodnotou. 

▪ Počas súťaže je zakázané súťažiacim používať na streleckom stanovisku vzor súťažného terča za účelom 
korekcie streľby. Súťažné terče nesmú byť použité ani ako nápoveda s poznámkami a ani ako podklad pre 
lepšiu orientáciu číselných hodnôt zásahov v terči. 

▪ Súťažiaci si môže v priebehu nástrelu zbrane a počas súťaže robiť poznámky (len v písanej/kreslenej podobe 
na papieri – zakázané je použitie elektronických prostriedkov ako mobily, diktafóny, tablety a pod.), ktoré môže 
v priebehu súťaže používať. 

▪ Ak súťažiaci porušuje súťažné pravidlá alebo sa správa nešportovo bude napomenutý a ak ide o hrubé 
porušovanie pravidiel bezpečnosti a fair play zásad bude za svoje správanie diskvalifikovaný. 

 

7. Závady 

▪ V prípade, že strelec, rozhodca alebo ktokoľvek z účastníkov súťaže zistí na zbrani chybu ohrozujúcu 
bezpečnosť, musí túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť rozhodcovi. Takáto zbraň nesmie byť ďalej používaná  

▪ V prípade poruchy zbrane je pretekár povinný zbraň odložiť na streleckú podložku a zdvihnutím ruky privolá 
rozhodcu. Ak rozhodca vzhľadom na bezpečnosť odsúhlasí opravu, tak strelec môže odstrániť poruchu sám 
na streleckom stanovišti za dodržania všetkých bezpečnostných zásad (hlaveň zbrane musí vždy smerovať 
do bezpečného priestoru v smere streľby). Strelec pri oprave zbrane nesmie rušiť ostatných strelcov. 

▪ Ak došlo k zlyhaniu nabitej zbrane alebo rozhodca posúdi opravu zbrane ako nebezpečnú, potom je oprava 
zbrane na palebnej čiare počas súťaže zakázaná. Takúto zbraň nechá strelec ležať na podložke hlavňou 
mieriacou do bezpečného priestoru v smere streľby a opustí palebnú čiaru. Takáto zbraň bude 
opravená/znemožnený výstrel až po ukončení streleckej položky a opustení palebnej čiary všetkými strelcami. 

▪ Z hľadiska plynulosti a priebehu súťaže nie je na poruchy zbrane braný zreteľ a pretekárovi nepatrí ani 
predlženie času na položku, ani opakovanie položky. 

▪ Ak sa zbraň opraviť nedá a táto nie je nebezpečná a k ďalšej streľbe spôsobilá, môže strelec so súhlasom 
rozhodcu pokračovať v streľbe inou prevzatou zbraňou. Strelec nesmie svojvoľne meniť zbrane. Pokiaľ strelec 
nemá poruchu na zbrani, musí súťaž dokončiť s tou zbraňou, s ktorou súťaž začal (bezdôvodná výmena 
funkčnej zbrane nie je dovolená). 

▪ V prípade poruchy na zariadení strelnice má poškodený strelec nárok na predĺženie času streľby o čas nutný 
k odstráneniu poruchy alebo k opakovaniu položky. Posúdenie spôsobu náhrady rieši hlavný rozhodca. Pri 
opakovaní poruchy rovnakého charakteru v ďalšom priebehu súťaže musí byť spôsob riešenia náhrady 
zhodný. 

 

8. Záverečné ustanovenia 

▪ Strelec je zodpovedný za to, že jeho zbraň zodpovedá legislatívnym predpisom SR (predovšetkým zákonu   
NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov) a požiadavkám týchto 
pravidiel športovej streľby. 

▪ Strelec je plne zodpovedný za svoju zbraň, za bezpečnú manipuláciu so svojou zbraňou a za svoje konanie. 
Strelec je zodpovedný za všetky škody spôsobené na majetku, zdraví a živote, ktoré spôsobí svojim konaním. 

▪ V priebehu streleckej súťaže je zakázané fajčenie na palebnej čiare a v jej blízkosti.  

▪ Každý strelec je povinný v priebehu súťaže dodržiavať ustanovenia týchto pravidiel. 


