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1.DEFINICE 
Střelecká soutěž družstev mládeže ve střelbě laserovou puškou a laserovou 
pistolí. 

 
2. DRUH  STŘELEB 
Kategorie laserová puška Standard – otevřená mířidla. 
Kategorie laserová pistole Standard – otevřená mířidla. 
 
 
3. VĚKOVÉ  KATEGORIE 
3.1. kategorie A: do 12-ti let  
3.2. kategorie B: 13-16 let  
3.3. kategorie C: 17-21 let  
3.4. kategorie D: 22-26 let  
3.5. Družstvo se zařazuje do kategorie podle nejstaršího závodníka. 
3.6 Nepoužívá se rozdělení a vyhodnocování podle pohlaví závodníka. 
3.7 Družstva mohou být složená ze závodníků více pobočných spolků SBTS  
      nebo kolektivních členů SBTS ČR. 
 
4. TERČE 
4.1. 5 rozsvěcujících se cílů o průměru 3,5cm – leh , kategorie A  
4.2. Pro kategorii B , C , D , 5 rozsvěcujících se cílů o průměru 3,5 cm 
stoj , klek , pro leh  5 rozsvěcujících se cílů redukovaných o průměru 1,1 cm. 
Pro všechny věkové kategorie: - laserová pistole: - 5 rozsvěcujících se cílů o 
průměru 3,5 cm. 
U kategorie A z důvodů zabezpečení zdraví u mladých střelců tito střílí 
laserovou pistoli dle posouzení a na zodpovědnost trenéra vysílajícího 
spolku. 
4.3. Vzdálenost terče od země :  
4.3.1. při poloze v leže 0,2m + - 0,2 m 
4.3.2. při poloze v kleče 0,7m + - 0,2 m 
4.3.3. při poloze ve stoje 1,2m + - 0,2m 
4.4. Vzdálenost terčů – laserová puška je 10 m  
                                  -  laserová pistole je   7 m  
 
5. PROVEDENÍ  DISCIPLÍNY      
5.1 Start na povel : připraveni, pozor , ozve se zvukový signál nebo povel      
      Start, na tento povel vybíhá první závodník na palebnou čáru a střílí,  
      jakmile se rozsvítí jeho pátý terč vybíhá další, střílí v kleče a po  
      rozsvícení jeho pátého terče vybíhá další závodník, střílí v leže, a po  
      rozsvícení pátého terče zastaví závodník nebo rozhodčí stopky ( řídí se to  
      typem stopek ). Dosáhne-li čas 300 sekund, rozhodčí střelbu ukončí a do  
      hodnocení se zapíše nula. 
5.2 Závodník musí zbraň spouštět stejným prstem, kterým zbraň natahuje 
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6. HODNOCENÍ – laserová puška a pistole 
6.1. Jeden terčík = 20 bodů 
6.2. Počítá se výsledek, tedy 300 bodů mínus čas (v sekundách). 
6.3 Tedy nula bodů v případě:  
        - kdy družstvo při provedení disciplíny dosáhne čas 300 sekund 
        - pokud některému  soutěžícímu  členu družstva  při plnění disciplíny  
          terčový panel zhasne 
 
7. ČAS 
Čas se měří elektronickými stopkami na dvě desetinná místa. 
 
 
8. PORUCHY 
Poruchy zbraní se řídí dle článku 6.4.1. až 6.4.4. všeobecná pravidla 
sportovní střelecké činnosti SBTS ČR, řady B  základních dokumentů  pro 
zájmové a sportovní činnosti SBTS ČR platných od 1.července 2002. 
 
9. SPECIFICKÁ  USTANOVENÍ 
9.1. Startovní čára je 2 m od palebné čáry. 
9.2. Zbraně jsou položeny na palebné čáře nenatažené.  
9.3. Soutěžící absolvují minimálně tři kola, při více kolech se počítají do 
soutěže tři nejlepší výsledky. 
9.4. Nepoužívá se rozdělení a vyhodnocování podle pohlaví závodníka. 
9.5. Družstva mohou být složená ze závodníků více ZO SBTS ČR. 
9.6. Používání jakýchkoliv střeleckých pomůcek je výslovně zakázáno ! 
9.7. Závodníci si mohou mezi sebou radit, ale nesmí rušit ostatní. 
9.8. Vedoucí výpravy smí být v době, kdy závodníci jeho výpravy soutěží, 
přítomen na střelnici, a to na místě,  které mu určí příslušný rozhodčí. 
Během své přítomnosti musí zachovávat naprostý klid a nesmí provádět  
jakoukoli činnost, pokud k ní nebyl vyzván příslušným rozhodčím. 
Poruší-li toto nařízení, může být rozhodčím vykázán ze střelnice. 
 
 
10. SCHVALOVACÍ  ČÁST 
10.1. Schváleno Radou SBTS ČR dne 4. května 2013 a úprava dne 
          1. 12. 2018 
10.2. Platí od 1. ledna 2019 
10.3. Zpracoval : Antonín Cibulka  -  ústřední rozhodčí SBTS ČR 
         Úprava:  1. 12.2018 Dr. Jiří Jurásek, místopředseda SBTS ČR 
 
 
 
 


