
Target sprint (terčový-střelecký sprint) 
Stručný výtah z pravidel ISSF  

Jde o běh na 400m, střelba vstoje, běh na 400m, střelba vstoje, běh na 400m, cíl. 

Pravidla pro přechody běh střelba běh 

Závodník nenese zbraň během závodu. Puška zůstává ve stojanu na pušky na střelnici, 

zatímco sportovec běží. Na konci každé z prvních dvou částí závodu, musí sportovci 1) 

přiběhnout na střelnici, 2) vzít pušky ze stojanů, 3) přenést zbraň na střelecké stanoviště 

chůzí, nesmí běžet, 4 ) zaujme své místo na palebné čáře, 5) sestřelí s co nejmenším počtem 

ran všech pět terčů 6) otevře „závěr“ na pušce a vrátí ji do stojanu na pušky a 7), pokračuje v 

běhu na trati. 

Kvalifikace 

Závodníci jsou rozděleni do skupin podle počtu střeleckých stavů, číslo stavu je přiděleno 

losováním. Postupový klíč musí být určen před kvalifikací  

Finále 

Závodníci dostávají startovní čísla a stavy podle dosažených časů. 

Vítězem je ten kdo doběhne první do cíle po sestřelení všech terčů 

Startovní a cílový prostor 

Startovní a cílový prostor pro závod musí být vodorovný a rovný a nejméně pět (5) metrů 

široký. Po stranách cílové čáry musí být otevřený prostor nejméně tři (3) (mimo trať), který je 

bez jakýchkoliv překážek. V cíli musí být otevřený prostor 10 až 15 metrů pro bezpečný 

doběh závodníků 

Uspořádání střelnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměr terčů: 

35 mm, výška od země 140 cm +- 10 cm, 

 

 

 

 

Počet stavů 10 – 20,  

Minimální šířka stavu min. 2m, ohraničeny červenou čarou 10 cm širokou. 



Stojany na zbraně: 

Řada stojanů na zbraně musí být umístěn 2 - 3 m za palebnou čarou tak, aby každá puška 

soutěžícího byla za stavem, na němž bude střílet. Stojany na zbraně musí být umístěny tak, 

aby každý soutěžící měl stejnou vzdálenost od stojanu na své střelecké stanoviště. Střelecké 

stojany by měly být vyrobeny ze dřeva tak, aby pušky nevypadávaly. Prohlubně k uchycení 

pušky musí být alespoň 35 mm široká a vzdálenosti mezi puškami by neměly být menší než 

15 cm. Stojany musí být očíslovány čísly závodníků. Doporučujeme instalaci jednotlivých 

střeleckých stojanů, které jsou přímo na každém stanovišti. 

Nabíjecí stojany 

Pokud jsou použity jednotlivě nabíjené pušky, musí být na každém stavu nabíjecí stojan o 

výšce přibližně 1,0 m. Nabíjecí stojany musí být desky (15cm x 15cm), na které sportovci 

mohou umístit své diabolky pro nabíjení svých zbraní. 

Zbraně 

Jsou povoleny zbraně ráže 4,5 mm na diabolky poháněné plynem CO2 nebo stlačeným 

vzduchem. V závodě je podmínkou, že sportovci v každé soutěžní kategorii musí využívat 

pouze pušky z jedné z následujících tříd: 

Vzduchovky sportovní třída I 

Maximální hmotnost - 3,5 kg . 

Minimální odpor spouště - 500g 

Nastavitelná hledí, dioptr bez optických členů 

Muška s vyměnitelnými vložkami, bez optických členů 

Pneumatické , CO2 nebo stlačený vzduch 

Jednotlivě nabíjená 

Vzduchovky sportovní třída II 

Maximální hmotnost - 4,5 kg . 

Odpor spouště - libovolný 

Nastavitelná hledí, dioptr bez optických členů 

Muška s vyměnitelnými vložkami, bez optických členů 

Pneumatické , CO2 nebo stlačený vzduch 

Jednotlivě nabíjená 

Vzduchovky přesná třída III 

Maximální hmotnost - 5,5 kg . 

Odpor spouště - libovolný 

Nastavitelná hledí, dioptr bez optických členů 

Muška s vyměnitelnými vložkami, bez optických členů 

Pneumatické , CO2 nebo stlačený vzduch 

Opakovací nebo zásobníkové pušky jsou povoleny, ale musí být použity jako jednotlivě 

nabíjené 

Maximální cena - neomezená 

Tabulka rozměrů viz pravidla ISSF 

Způsob střelby 

Poloha  

Od 14 let vstoje, mladší vleže 

Střílí na pět terčů poskytujících jasný optický signál zásahu tak dlouho, dokud nezasáhne 

všech 5 terčů. 

Poznámka: pořadatel může určit maximální počet výstřelů v jedné položce, při jejichž splnění 

může pokračovat v běhu. Např. 20 

Pravidla pro střelbu 

Sportovci mohou střílet pouze na své určeného terče pokaždé, když dorazí na střelnici pro fázi 

střelby. Střelba na jiné terče, než jsou sportovci určeny bude mít za následek diskvalifikaci. 



Bezpečnostní předpisy 

Pušky je možné vyjmout z obalů pouze na střelnici. Střelba je povolena pouze na střelnici a 

v předepsaném čase. Je zakázáno provádět pohyby s puškou, které by mohla ohrozit osoby, 

nebo by mohly být považovány za ohrožení. Jestliže je střelba povolena, nesmí se nikdo 

pohybovat před palebnou čarou. 

Před opuštěním střelnice musí být závěry zbraně opatřeny bezpečnostní značkou/proužkem a 

zabaleny do obalu. 

Zbraně na střelnici 

Pokud jsou vzduchové pušky přineseny na střelnici, musí mít otevřený závěr s 

bezpečnostními značkami (proužkem) vloženými do hlavní. Bezpečnostní značky nebo 

proužky musí zůstat v puškách za všech okolností výjimkou případů, kdy jsou pušky 

umístěny ve stojanech nebo jsou používány na střeleckých stanovišť během střelby. Pokud 

jsou zbraně ve stojanu, musejí být závěry otevřeny. Závěr lze zavřít pouze tehdy, když je 

závodník na palebné čáře. 

Manipulace se zbraní během závodu 

Sportovci musí umístit své pušky do pušky stojanu nejpozději do pěti (5) minut před svým 

startem. Když se blíží na střelnici pro střeleckou fázi musí soutěžící vzít pušku ze stojanu 

sám, musí držet pušku za hlaveň nebo za předpažbí přenést ji na palebnou čáru. Hlaveň musí 

směřovat vždy vzhůru. Po střelbě je zbraň vrácena do stojanu opět stejným způsobem. Po 

závodě, musí být bezpečnostní značka/proužek znovu ve vzduchové pušce, než může být 

odnesena ze stojanu. Velící střelby musí zkontrolovat každou pušku, než je odnesena. 

Nabíjení a vybíjení 

Nabíjení vzduchovky může být provedeno pouze na palebné čáře, když je velící střelby 

přítomen. Při nabíjení a vybíjení pušky, musí hlaveň vždy směřovat k terčům. Pro pušky 

přesné třídy III, je vkládání zásobníku součástí nabíjení. 

Nástřel  

Při nástřelu střílí sportovec na svém stavu, papírové terče by měly být vyvěšeny ve výšce pro 

střelbu vleže, sportovci by mělo být umožněno, aby střílet nástřel z leže. Při nástřelu je 

povolena korekce závodníků trenéry používající dalekohledy, ke korekci mířidel. 

 

 


