
Příloha č. 3.

BEZPEČNOSTNÍ  ZKOUŠKY  APS ČR

PODMÍNKY  PRO  REALIZACI  PRAKTICKÉ  ČÁSTI  BZ  SE  STŘELBOU

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 zkušební střelecká cvičení, jak jsou popsána v části A) této přílohy anebo, uzná-li Zkušební komisař za 
vhodné,  může být  část  A)  nahrazena  absolvováním závodu,  pořádaného  dle  pravidel  IPSC,  a  to  za  podmínek,  
popsaných v části B) této přílohy.

Část A)

Tato část  upravuje podmínky stavby zkušební  situace  BZ,  popis  střelecké  situace  a průběh střeleckých 
situací takto :

Typ situace : Zkušební situace BZ
Systém hodnocení : Comstock
Minimální počet ran : 66  z toho 12 ran - hromadná střela, 12 ran – puškový náboj
Počet průběhů : 10
Terče : 3 IPSC terče – výška asi 1,5 m rozteč 1 m

6 kovových terčů (3x IPSC Popper, 3x IPSC Kovová deska)
Vzdálenosti : 10, 15 a 25 m
Hodnocení : Po třetím průběhu se vyhodnocují terče.

Čas se nezaznamenává.

Pro úspěšné absolvování této části musí být všechny požadované úkoly splněny bezpečně. Důraz je kladen 
zejména na prsty viditelně mimo lučík zbraně, dodržování stanovených bezpečných úhlů, reakce na povely atd. 

Pro úspěšné absolvování musí být minimálně 80 % zásahů v terčích.

Popis průběhů střelby :

Průběh 
č.: Vzdálenost Počet ran v 

průběhu Popis průběhu, startovní pozice atd.

1 10 m 6 Čelem k terčům ve vzd. 10 m, krátká zbraň  ve stavu připravenosti dle pravidel,  
po st. signálu min. po dvou ranách do každého terče, libovolně.

2 10 m 6
Čelem k terčům ve vzd. 10 m, krátká zbraň ve stavu připravenosti dle pravidel,  
po st. signálu po jedné ráně do každého terče pouze silnou rukou, změna držení – 
slabá ruka,  po jedné ráně do každého terče pouze slabou rukou.

3 15 m 12
Zády  k terčům,  krátká  zbraň  ve  stavu  připravenosti  dle  pravidel,  prázdná 
nábojová komora,  po st.  signálu  po dvou ranách   do každého terče,  povinné 
přebití a po dvou ranách  do každého terče .

4 15 – 10 m 6
Čelem k terčům ve vzd. 15 m, krátká zbraň ve stavu připravenosti dle pravidel,  
po st. signálu po jedné ráně  do každého terče, přesun na vzdálenost 10m a po 
jedné ráně  do každého terče.

5 10 – 15 m 6
Čelem k terčům ve vzd. 10 m, krátká zbraň ve stavu připravenosti dle pravidel,  
po st. signálu po jedné ráně  do každého terče, přesun na vzdálenost 15m a po 
jedné ráně  do každého terče.

6 15 m 6
Čelem k terčům, krátká zbraň ve stavu připravenosti dle pravidel, po st. signálu 
po jedné ráně  do každého terče ze stoje, změna polohy do kleku a po jedné ráně 
do každého terče z kleče.

7 15 - 25 m 6
Čelem k terčům ve vzd. 15 m, krátká zbraň ve stavu připravenosti dle pravidel,  
po st. signálu po dvou ranách do každého terče, přesun na vzdálenost 25 m a po 
dvou ranách do každého terče.

BZ APS ČR, edice 2012 - příloha č. 3 1



8 25 m 6
Čelem k terčům ve vzd. 25 m, krátká zbraň ve stavu připravenosti dle pravidel,  
po st. signálu po jedné ráně  do každého terče ze stoje, změna polohy do lehu a 
po jedné ráně  do každého terče z leže.

9 25 - 15 m 6

Čelem k terčům ve vzd. 25 m, krátká zbraň ve stavu připravenosti dle pravidel,  
zásobník  plný,  po  st.  signálu  po  jedné  ráně   na  3  kovové  terče,  přesun  na 
vzdálenost 15m a po jedné ráně na další 3 kovové terče,  při přesunu povinné 
přebití.

10 15 m 6
Čelem k terčům ve vzd. 15 m, krátká zbraň nenabitá – prázdná, po st. signálu 
střelec nabíjí po jedné ráně a postupně střílí na každý kovový terč, v libovolném 
pořadí.

Počet ran celkem 66

Po dohodě se Zkušebním komisařem je možné umožnit zájemci o absolvování BZ její realizaci s Puškou či  
Brokovnicí za podmínek, za tímto účelem Zkušebním komisařem vytvořených..

Část B)

Uzná-li Zkušební komisař za vhodné, může být  část A) nahrazena absolvováním závodu, pořádaného dle 
pravidel IPSC, a to za těchto podmínek :

1. Musí být dodrženo Pořadí průběhu BZ, jak je toto upraveno v čl. VI. Předpisu Bezpečnostní zkouška APS 
ČR.

2. Zkušební komisař musí, při absolvování části II., Praktická část bez střelby, tuto opakovat do okamžiku než 
bude přesvědčen o tom, že zájemce o BZ správně zareaguje na jakýkoliv povel dle tohoto předpisu, tedy že zájemce  
při zaznění kteréhokoliv z povelů na takovýto povel správně zareaguje.

3. Zkušební komisař musí získat souhlas RM anebo MD k provedení té které BZ, resp. k provedení části III. –
realizace praktické části BZ se střelbou v tom kterém závodě.

4. Zkušební  komisař  musí upozornit  RO, případně CRO té které situace na to,  že osoba, která bude řešit 
situaci, je zájemcem o BZ tak aby byl zajištěn bezpečný průběh situace tím, že RO, případně CRO dané situace 
budou  tomuto  zájemci  věnovat  zvýšenou  pozornost  a  současně  přijmou  opatření,  která  povedou  k zajištění 
bezpečnosti  všech  účastníků  závodu,  kdy při  jejich  naplňování  je  Zkušební  komisař  povinen  poskytnout  plnou 
součinnost.

5. Zkušební komisař musí být bez výjimky fyzicky přítomen na situaci při tom, když zájemce o BZ bude řešit 
kteroukoliv situaci závodu, a to od okamžiku, kdy zájemce o BZ vstoupí do situace do ukončení řešení situace tak  
aby byl úplně seznámen s případnými pochybeními toho kterého zájemce o BZ, která mu ihned po ukončení řešení 
střelecké situace vytkne tím, že jej na případná pochybení důrazně upozorní tak aby se tato již v dalším nevyskytla.

6. Úspěšné absolvování toho kterého závodu zájemcem o BZ je považováno za plnohodnotné splnění Části III. 
- Podmínek pro realizaci praktické části BZ se střelbou.
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