
BEZPEČNOSTNÍ  ZKOUŠKA  APS ČR

I. Statut Bezpečnostní Zkoušky, dále jen BZ
1. Bezpečnostní  zkouška  APS  ČR  (dále  jen  BZ)  slouží  k ověření  základních  znalostí  pravidel  IPSC  a 
bezpečnostních návyků při střelbě, které jsou nezbytné, pro bezpečné absolvování soutěží, pořádaných dle pravidel 
IPSC.
2. Bezpečnostní zkouška je bez výjimek vyžadována jako základní předpoklad pro účast na soutěžích úrovně 
Level II. a vyšší., pořádaných v rámci činnosti APS ČR.

II. Zkušební komisaři
1. BZ může provést pouze osoba, která byla pro výkon této funkce jmenována Výkonným Výborem ČNROI 
(dále  jen  VV  ČNROI),  a  je  zapsána  v seznamu,  vedeném  VV ČNROI,  který  bude  zveřejňován  na  webových 
stránkách ČNROI.
2. Seznam Zkušebních  komisařů,  oprávněných  provádět  BZ,  bude  i  s kontakty  k dispozici  u  generálního 
sekretáře APS ČR nebo u prezidenta ČNROI.

III. Termín a místo konání BZ, poplatek
1. Termín a místo konání BZ stanoví Zkušební komisař po dohodě s uchazečem.
2. Poplatek, kryjící výdaje a čas Zkušebního komisaře, strávený při BZ s uchazečem je stanoven v minimální 
výši 300,- Kč, maximálně však 500,- Kč a vybírá se před zahájením BZ. Poplatek může být v důvodných případech 
Zkušebním komisařem snížen anebo úplně prominut.
3. Poplatek, dle odst. 2. nezahrnuje náklady,  vzniklé v souvislosti s absolvováním BZ uchazečem, z tohoto 
nelze hradit např. pronájem střelnice, půjčení zbraně či poskytnutí munice.

IV. Evidence a platnost BZ
1. Zkušební  komisař,  oprávněný  provádět  BZ,  je  povinen  odeslat  seznam  úspěšných  absolventů  BZ 
Generálnímu sekretáři APS ČR. Do seznamu se uvádí jméno, příjmení a číslo čl. průkazu, případně název a číslo  
klubu, jehož je absolvent BZ členem. Potvrzení o úspěšném absolvování BZ dále Zkušební komisař potvrzuje do 
„Klasifikačního průkazu sportovce“.
2. Generální sekretář APS ČR vede evidenci členů APS ČR,  kteří splnili podmínky BZ a poskytuje následně  
informace o těchto úspěšných absolventech BZ pořadatelům soutěží Level II. a vyšších tak aby tito byli připuštěni do 
těchto závodů.
3. BZ platí tři 3 roky od data složení zkoušky za předpokladu, že držitel BZ nepřeruší členství v  APS ČR 
anebo nebude-li více jak dvakrát diskvalifikován ze závodů, pořádaných dle pravidel IPSC.  Je-li držitel BZ, v roce 
kdy končí BZ, současně i držitelem platné VT, prodlužuje se platnost BZ automaticky o další tři roky.

V. Opakované absolvování BZ
1. V případě neúspěchu zájemce při absolvování zkoušky lze BZ opakovat bez omezení. První opakování je 
bezplatné. Za každé další je stanoven poplatek 200,- Kč.
2. V případě zániku BZ :
- z důvodu zániku členství v APS ČR se na zájemce hledí jako by nikdy nevykonal BZ. 
- z důvodu udělených diskvalifikací dle pravidel IPSC, musí takovýto zájemce BZ absolvovat u jiného Zkušebního  
komisaře než u zkušebního komisaře, u něhož vykonal BZ předtím, než zájemci zanikla BZ v důsledku udělených 
diskvalifikací.

VI. Náplň BZ, pořadí
Část I. - teoretická část

Teoretickou část BZ tvoří test znalostí pravidel IPSC. Test obsahuje otázky z pravidel IPSC, které se týkají 
základních  zásad  bezpečnosti  a  dalších  základních  znalostí,  nezbytných  pro  účastníka  soutěží,  pořádaných  dle 
pravidel IPSC.

Test je veřejný a tvoří přílohu č. 1. tohoto předpisu.
Test vypracovává zájemce samostatně za užití pravidel IPSC, a to bez dozoru Zkušebního komisaře.
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Část II. – praktická část bez střelby
Tuto praktickou část tvoří reakce uchazeče na povely rozhodčího bez střelby.
Uchazeč za použití zbraně a vybavení, které bude při soutěžích IPSC používat (opasek, pouzdro, zásobníky 

atd.) předvádí reakce na povely rozhodčího, jak jsou tyto popsány v příloze č. 2. tohoto předpisu.

Část III. – praktická část se střelbou
A) Tuto praktickou část  tvoří  reakce  uchazeče  na povely při  ostré  střelbě  na střelnici.  Uchazeč  za použití 
zbraně, střeliva a vybavení, které bude při soutěžích používat (opasek, pouzdro, zásobníky atd.) reaguje na povely a 
absolvuje střelecká cvičení IPSC, popsaná v příloze č. 3. tohoto předpisu.
B) Uzná-li Zkušební komisař za vhodné, může být část A) nahrazena absolvováním závodu, pořádaného dle 
pravidel IPSC, a to za podmínek, popsaných v příloze č. 3. tohoto předpisu.

BZ probíhá v následujícím pořadí :

část I. – Test - vyhodnocení testu, vysvětlení
část II. – praktická manipulace se zbraní
část III. – střelecké cvičení
celkové vyhodnocení BZ  - potvrzení BZ

VII. Účinnost
Tento předpis nabývá účinnosti dnem 24. 6. 2009. (ve znění změn ze dne 12. 3. 2012)

Kvido Klecanda Zdeněk Ochonski Jiří Šedina
prezident ČNROI člen VV ČNROI člen VV ČNROI

Přílohy :

Příloha č. 1. - TEST  BZ
Příloha č. 2. - Reakce na povely
Příloha č. 3. - Podmínky pro realizaci praktické části BZ se střelbou
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