Pravidla
HFT
pro
rok2017
vycházejícízpravidelWHFTO
2017
platnáod
1.5.2017

1.

BEZPEČNOST
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.

2.

VšechnystřeleckéaktivitymusíbýtvsouladusWHFTOpravidly.
Je povolena libovolná vzduchová puška, která splňuje legislativu ČR a má výkon menší než 16J.
Výkon zbraně může být kontrolován náhodným nebo povinným měřením na chronografu, a to
kdykolivpřed,vprůběhunebopozávodě.
Každý areál závodu musí obsahovat bezpečný prostor pro kontrolu a nastavení vzduchové zbraně,
označený jako ZERO RANGE. Před vstupem na ZERO RANGE je povinná registrace závodníka,
potvrzená podpisem bezpečnostních předpisů. Užití ZERO RANGE je dovoleno pouze závodícím
střelcům.VelikostZERORANGEbymělaodpovídatpočtupřihlášenýchzávodníků.
Všichni střelci jsou povinni podepsat seznámení s WHFTO pravidly a musí se před každým startem
zúčastnitbezpečnostnírozpravykonanétěsněpředzahájenímzávodu.
Signál jedním písknutím znamená neprodlené přerušení střelby. Střelec musí vybít zbraň výstřelem
do země, v bezpečné vzdálenosti a úhlu, směrem mimo terč. Po dobu přerušení střelby nesmí mířit
na
terčanenípovolenomítpřilícenouzbraň.
Po zaslechnutí dvou písknutí a následné vizualní kontrole cílového prostoru, lze pokračovat ve
střelbě,pokudtozjištěnábezpečnostnísituacedovolí.
Zbraň musí být umístěna v pouzdru nebo mířit hlavní do země po celou dobu, kdy není používána.
Platíipropuškynesenénapopruhu.
Nenípovolenonabítzbraň,dokudnenístřelecpřipravenvystřelit.
Žádná zbraň nesmí být nabita nebo natažena mezi střeleckými stanovišti. Víceranné zbraně musejí
mít vysunutý zásobník a musejí být ve viditelně zabezpečeném stavu. Každý člen soutěžního
družstva,bymělupozornitstřelecképartnery,abysechovalidlebezpečnostníchpravidel.
NIKDY nepokládejte zbraň ustím hlavně na botu. Při lehání nebo vstávání z polohy v leže vždy
kontrolujte, kam míří hlaveň. Vždy by měla mířit směrem dolů, do bezpečného prostoru. Požádejte
partneravdružstvu,oasistencisezbranípokudjezajímáníbezpečnépoziceobtížné.
VšichniJunioři(mladší18let)musíbýtpodpřímímdozoremrodiče/zákonnéhozástupce.
V
případěsporu,jemožnézavolathlavníhorozhodčího,ajehorozhodnutíjekonečné.
Pokud jste z nějakého důvodu upozorněni rozhodčím (technika střelby, bezpečnostní pravidla),
prosím, dodržujte jeho požadavek, protože rohodčí jsou na závodě pro zajištění bezpečné a
spravedlivéstřelby.

ZÁVOD
ABODOVÁNÍ
2.1.

2.2.
2.3.

Každý zaregistrovaný střelec obdrží bodovací kartu pro záznam výsledků na stanovištích, kterou
před startem závodu vyplní dle použitého vybavení (Jméno, Příjmení, Výrobce a typ pušky, Výrobce
a
typpuškohledu,Nastavenézvětšení,podsvícení,paralaxa,Výrobce,typarozměrdiabolek).
Jakmile střelec poprvé vystřelí, NENI možné žádným způsobem měnit nastavení pušky, pažby ani
puškohledu.
KaždýzávodtvoříkategorieOpen(bezomezení)amůžebýtdáledělendopodkategorií:
2.3.1.
Pružiny
2.3.2.
Ženy
2.3.3.
Veteráni(věknad60let,
vdenkonánízávodu)
2.3.4.
Junior(věkdo18let,vdenkonánízávodu)
2.3.5.
Team(max.6střelců,dotýmovýchvýsledkůsezapočítávají4nejlepšívýsledky)
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2.5.
2.6.
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3.

Bodování na stanovišti je 2 body za složení terče, 1 bod za zásah čelního plechu terče, 0 bodů za
minutíterče.TerčseMUSÍsložitprozískánímaxima2bodů.
Za žádných okolností nesmí střelec vystřelit na terč více než jednou, stejně jako nejsou dovoleny
žádnécvičné/zkušebnívýstřely
běhemzávodu.
Bez ohledu na okolnosti jako nabití zbraně diabolkou, uzavření mechanismu nebo zmáčknutí
spouště bez zamíření na terč, pokud výjde ze zbraně vzduch, výstřel je považován za uskutečněný
a
budeohodnocenvbodovacíkartědlevýsledkuzásahuterče.
Pokud je terč složen, musí střelec získat potvrzení zásahu od kolegů ve stejné střelecké skupině.
Následnějemožnoterčznovunatáhnout.
Pouze člen stejné střelecké skupiny má dovoleno zapsat výsledek do bodovací karty. Za žádných
okolností není dovoleno zapsat výsledek do vlastní bodovací karty. Jestliže vznikne chyba v
bodovací kartě, chybujíci zapisovatel musí vyhledat rozhodčího, který zápis opraví a potvrdí opravu
na
zadnístraněbodovacíkarty.
Po dokončení závodu, si členové vzájemně podepíší bodovací kartu, čímž potvrdí správnost zápisu
a odsouhlasí bodování. Každý střelec by si měl kontrolovat správné vyplnění a podepsání své
bodovací karty před jejím odevzdáním, protože on bude jediný, kdo bude penalizován za
nesprávnostivzápisu.
Rozstřel se bude konat vždy, když bude nerozhodný stav pro první místo v kategorii Open. Použité
terče budou mít velikosti hitzón 1x 15-20mm, 1x 25-30mm a 1x 35-40mm (každý terč bude umístěn
ve vzdálenosti odpovídající velikosti hitzón). Každý střelec bude střílet na všechny tři cíle z polohy v
kleče bez opory. Pokud bude po prvním kole výsledek stále nerozhodný, budou střelci střílet
všechny terče v poloze ve stoje bez opory. Pokud ani nyní nebude jasný vítěz, začne opakující se
jednokolový rozstřel (tzv. “náhlá smrt”) v poloze ve stoje. Pokud je velké množství střelců, dělících
se o stejné umístění, může se organizátor rozhodnout použít zpětný odečet k určení dalších
výsledkovýchmíst.

STŘELECKÉPOZICE
3.1.

Obecně
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
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Střelba v sedě NENÍ POVOLENA, toto je definováno jako kontakt hýždí s podkladem,
případněsednanozesloženépodzadkemvokamžikuvýstřelu.
Střelba v dřepu NENÍ POVOLENA, toto je definováno jako kontakt obou noh s podkladem,
sesoučasnýmpodepřenímstehnalýtkem,případněoblastíkolemkotníků.
V okamžiku výstřelu se musí kolíku označujícího stanoviště dotýkat libovolná část těla nebo
zbraně. Přesun jakékoliv součásti tratě není povolena. Jde především o palebnou čáru, kolík
stanoviště a další překážky (špalky, konstrukce). Každý, kdo tak učiní bude ze soutěže
diskvalifikován.
Prstnaspouštimusíbýtvokamžikuvýstřeluzakolíkemoznačujícímstanoviště.
Botka zbraně musí být v okamžiku výstřelu vně oděvu a nesmí být podepřena žádným
popruhem,páskem,kapsounebojinoupodporou.
Junioři nemají povolenu žádnou výhodu při povinných polohách střelby v kleče nebo ve
stoje.
Každý šampionát bude obsahovat 3 stanoviště s povinnou polohou střelby ve stoje a 3
stanovištěspovinnoupolohoustřelbyvkleče.
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3.2.

Polohavleže
3.2.1.

3.3.

Polohavkleče
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.
3.3.7.

3.4.

Pouzechodidlamohoubýtvkontaktuspodkladem.
Poloha ve stoje bez opory je označena kolíkem vysokým 10cm, žádná jiná opora při výstřelu
nenípovolena(samotný
kolík,stromapod).

Polohavkleče/vestojesoporou.
3.5.1.

4.

Poloha střelby v kleče je definována jako současný kontakt tří bodů těla s podložkou (2
chodidlaa1koleno).
Zadní chodidlo musí být svisle a rovnoběžně s holení stejné nohy. Sezení na vytočeném
chodidlenenípovoleno.
Kontaktnártuzadnínohyspodklademjemožný.
Podsedák nebo jiná podložka může být použita pouze pro oporu kolene, holeně nebo
chodila,nikolivoporuhýždí.
Zbraň může být podepřena pouze dvěma rukama a pažbou zapřenou v rameni. Žádná jiná
část těla nemůže být použita pro oporu zbraně nebo rukou. Ruka je definována jako část
tělaodzápěstíkprstům.
Poloha rukou nesmí dovolit kontaktu zápěstí, paže nebo jiné části těla se zbraní. Přední
ruka musí být před kolenem. Pro ilustraci, pokud je dlaň svěšena dolů (90 stupňů k
předloktí) a přitom se dotkne kolene nebo jiné části nohy považuje se za příliš vzadu, a tedy
nenipředkolenem.
Poloha v kleče bez opory je označena kolíkem vysokým 10cm, žádná jiná opora při výstřelu
nenípovolena(samotný
kolík,stromapod).
Přední noha nesmí být skrčena takovým způsobem, aby bylo lýtko v kontaktu se stehnem
nebohýždí.

Polohavestoje
3.4.1.
3.4.2.

3.5.

Jediná část zbraně, která se v okamžiku střelby může dotýkat podkladu je spodní hrana
botky. Pokud nějaká část zbraně přesahuje pod tuto spodní hranu botky, pak se nesmí
podkladudotýkatžádná
částzbraně.

Platí výše uvedená pravidla s vyjímkou, že libovolná část zbraně nebo těla smí být v
kontaktu s podpůrným objektem. Pokud je k dispozici více podpůrných objektů, musí být
zbraň nebo tělo v kontaktu s objektem, který je označen číslem stanoviště. Pokud to situace
dovolí,lzepřidatoporuzbraněnebotělaodalšípodpůrnéobjektyvokolí.

ORGANIZACEČASUNATRATI
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Střelec má časový limit 2 minuty na zásah terče. Tento limit začíná přistoupením ke kolíku
označujícíhokonkrétnístanoviště.
Za normálních podmínek není střelcům čas měřen. Pokud ale některá skupina způsobí zdržení nebo
závod trvá příliš dlouho kvůli pomalým střelcům, má organizátor právo měřit čas jednotlivci nebo
celéskupině.
Střelci mohou být rozhodčím kontrolně měřeni bez jejich vědomí, v tomto případě se ale nebudou
odečítatžádnébody,ikdybystřelecpřekročillimit2minutynastanoviště.
Pokud se rozhodčí rozhodne měřit časový limit oficiálně, bude dotčený střelec nebo celá skupina
informována, že proběhne měření časového limitu na stanovišti. Bude jim oznámeno, kdy se spouští
časovýlimit,aodtohotookamžikumají2minutykvystřelenínaterč.
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4.5.

6.

VYBAVENÍ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

7.

Pokud je závod při oficiálním měření časového limitu přerušen. Zastaví rozhodčí stopky a přidá 10
sekundkezbytkudočasovéholimitu.Poopětovnémspuštěnízávodu,rozhodčístopkyopět
spustí.

Přední výška zbraně je omezena na maximum 150mm. Měří se od středu hlavně po nejnižší místo
zbraně,včástiodústíhlavněpo
rukojeťzaspouští.
BotkovéhákystyluFTnejsoupovoleny.Krátkébotkyvetvaruploutvejsoupovoleny.
Samotnéploutvebotkynesmípřesáhnoutbotkuo57mm.
Při poloze v kleče nebo poloze ve stoje se v okamžiku výstřelu nesmí žádná část zbraně dotýkat
podkladu.
Při poloze v leže, se v okamžiku výstřelu může dotýkat podkladu pouze spodní hrana botky. Žádná
jináčástpažbynebovybavenísenesmídotýkatpodkladu.
Indikátor větru libovolného provedení NENÍ povolen. Soutěžící střelci mohou pro měření větru použít
přírodní objekty nalezené přímo na trati. Například suché listy, trávu apod. Umělé prostředky pro
měřenívětru(loveckýprášek,umělépáskyapod.)jsounatratizakázány.
Použití vodováhy nebo indikátoru sklonu není povoleno a před začátkem závodu je nutno toto
vybavenídemontovatnebopřelepit.
Nosný řemen smí být připevněn ke zbrani pouze za účelem přenášení mezi stanovišti. Nikdy se
nesmípoužítjakopomůckapřistřelbě.
Na pušku nebo pažbu nesmí být přidáno žádné vybavení ani nesmí být provedena úprava, která
sloužíkdodatečnéopořeokolík
nebostrom.Totozahrnujerůznédržáky,lišty,hroty,popruhy
apod.
Průzory puškohledu musí být ponechány ve stavu, v jakém byly vyrobeny. Žádným způsobem se
nesmí redukovat, a to ani pomocí sluneční clony. Krytky puškohledu při střelbě musí být v otevřené
poloze,mimoprůhledpuškohleduavšechnyotvoryvkrytkáchmusíbýtzalepeny.
Kdokoliv bude přistižen, že provedl jakoukoliv změnu na puškohledu po začátku závodu, bude
vyloučenzezávodu.
Laserynejsoupovolenyamělybybýtodstraněnyzezbraně.
Použití libovolného dálkoměru nebo úhloměru je zakázáno pro všechny přítomné na trati (včetně
diváků).
Mobilnítelefonynebovysílačkyjsouzakázánynašampionátechamistrovskýchzávodech.
Podsedák nebo jiná podložka smí být použita pro položení zbraně mezi stanovišti a smí být použita
prostřelbuvpolozevkleče,jakjezmíněnovýše.

STŘELECKÉSTANOVIŠTĚ
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

Minimální průměr kolíku označujícího stanoviště je 25mm. Minimální rozměr hranatého kolíku je
25x25mm.
Terče:
7.2.1.
Plechovásilueta“sklopnápozásahu”.
7.2.2.
Čelníplechmusíbýtdokončensvětloubarvou(bílá,stříbrná,nerez,žlutá).
7.2.3.
MístozásahuHZ(“Hit-zone”)musíbýtdokončenotmavoubarvou(černá,tmavěšedá).
7.2.4.
Čelníplechpropolohyv
klečeavestojebezoporymusíbýtminimálně20mmkolem
HZ.
7.2.5.
Čelníplechproostatnípolohymusíbýtminimálně10mmkolemHZ.
Hostéadivácijsounazávodechvítániavprůběhuzávodumajípřístupnatrať.
ProhlíženítratěPŘEDzávodemjeZAKÁZÁNOstřelcůmidivákům.
Na
mistrovstvíchašampionátechnenipovolenodovéstnatraťlibovolnézvíře.
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7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Trať se bude skládat minimálně z 30 cílů (včetně povinných poloh). Každý cíl musí mít vlastní
střeleckýkolíkoznačujícístanoviště.
Všechnystřeleckékolíkymusíbýtjasněoznačenyčíslemod1domax.počtucílů.
VzdálenostiprorůznéprůměryHZ:
7.8.1.
HZ15-19mm 12-23m(13-25yds)
7.8.2.
HZ20-24mm7-28m
(8-30yds)
7.8.3.
HZ25-34mm7-37m
(8-40yds)
7.8.4.
HZ35-40mm7-42m
(8-45yds)
Polohavestojebezopory:
7.9.1.
HZ35-40mm 18-32m(20-35yds)
7.9.2.
Úhelvýstřelumusíbýtvrozmezí+30/-30stupňůodhorizontálníroviny.
Polohavklečebezopory:
7.10.1.
HZ35-40mm 18-32m(20-35yds)
7.10.2.
Úhelvýstřelumusíbýtvrozmezí+30/-30stupňůodhorizontálníroviny.
7.10.3.
Polohuvklečejepovolenostříletpolohouvestoje.
Polohavestojesoporou:
7.11.1.
HZ25-34mm 7-28m(8-30yds)
7.11.2.
HZ35-40mm 7-32m(8-35yds)
Polohavklečesoporou:
7.12.1.
HZ25mm
8-28m(9-30yds)
7.12.2.
HZ35-40mm 8-32m(9-35yds)
7.12.3.
Polohuvklečesoporou
jepovolenostříletpolohouvestojesoporou.
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