
Rozhodnutí VV ČNROI č. 6.
ze dne 24. 6. 2009

VV ČNROI dne 24. 6. 2009 schválil úpravu rozsahu a způsobu provádění Bezpečnostních zkoušek APS 
ČR takto :

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 
pořádaných APS ČR pro úroveň Level II. a vyšší.

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 splnily 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.

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.

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



Schválené znění testových otázek přílohy č. 1 BZ – Test (příloha č. 1) :

1. část

a) LOAD AND MAKE READY
b) ARE YOU READY ?
c) STANDBYE
d) Startovní signál
e) IF YOU ARE FINISHED, UNLOAD AND SHOW CLEAR
f) IF CLEAR, HAMMER DOWN, HOLSTER
g) IF CLEAR, HAMMER DOWN, OPEN THE ACTION
h) RANGE IS CLEAR
i) HAND CROSS
j) STOP

2. část

a) Jakým způsobem, kdy a kde můžete manipulovat se zbraní dle pravidel IPSC ?
b) Jakým způsobem, kdy a kde můžete manipulovat se střelivem dle pravidel IPSC ?
c) Jak nosíte zbraň na střelnici (pistole, brokovnice, puška) ?
d) Jaké jsou zakázané úpravy zbraně ?
e) Jaké střelivo není povoleno pro soutěže IPSC ?
f) Co je nebezpečné střelivo ve smyslu pravidel IPSC ?
g) Při jakých úkonech je váš prst viditelně mimo lučík zbraně ?
h) Co je náhodný výstřel a v jakém případě za něj nebudete diskvalifikováni ?
i) Která část těla střelce smí být před zbraní ?
j) Jaká je bezpečná vzdálenost pro střelbu na kovové terče ?
k) Co bude následovat vypadne li  vám zbraň z pouzdra v průběhu střelecké situace ? Jak byste 
definoval začátek střelecké situace ?
l) Co bude následovat vypadne li vám zbraň z pouzdra mimo střeleckou situaci ?
m) Můžete  zvednout  náboj,  zásobník  nebo rychlonabíječ,  který  vám v průběhu  střelecké  situace 
upadne na zem ? Pokud ano tak jakým způsobem ?
n) Můžete odložit zbraň v průběhu střelecké situace ? Pokud ano tak za jakých podmínek.
o) Jak jsou na střelecké situaci definovány bezpečné úhly ?
p) Je povoleno uložit zbraň zpět do pouzdra ? Pokud ano tak za jakých podmínek ?
q) Je v bezpečné zóně povolena manipulace s cvičným (školním) střelivem ?
r) Jste povinni při soutěžích IPSC používat ochranu zraku a sluchu ?
s) Co je divize MODIFIED ? Které další divize upravují pravidla IPSC ?
t) Kdo je Range Master a jaká je jeho úloha v závodech IPSC ?
u) Kdo je Range Officer a jaká je jeho úloha v závodech IPSC ?
v) Popište základní startovní postoj dle pravidel IPSC – pistole, dále popište základní startovní 
postoj dle pravidel IPSC – puška a brokovnice.

3. část

a) Která část pravidel IPSC upravuje umístění vybavení zbraně a zásobníků na opasku závodníka ?
b) Kolik nábojů se vybírá pro test na chronograf ? 
c) Po příchodu na situaci jste byl vyzván k vydání nábojů pro test na chronografu, na další situaci 
Vás Range Office vyzve k dalšímu vydání nábojů pro test na chronografu, jak se zachováte ? Jednají oba 
rozhodčí v souladu s pravidly ?
d) Je povoleno aby jste si jako závodník upravil povrch střelecké situace ?
e) Jak nahlíží pravidla IPSC na překážky a zástěny z hlediska jejich průstřelnosti ?
f) Jaké hodnocené zóny má IPSC papírový terč ?
g) Co je kalibrace ? Které terče je možné kalibrovat ?
h) Co znamená hodnocení Comstock a Virginia Count? Co je Extra hit a Extra shot ?



4. část

a) Kolik času od sporné události máte na podání protestu ?
b) Je přípustná diskvalifikace za nesportovní chování ?
c) Je při soutěžích povoleno požívání alkoholu a drog ?
d) Můžete v závodě změnit zbraň ? Pokud ano za jakých podmínek ?
e) Můžete v průběhu závodu nosit více než jednu (1) zbraň ?
f) Co uděláte v případě kdy si již nepřejete dále pokračovat ve střelbě na střelecké situaci ?
g) Na jakou vzdálenost se smíte přiblížit k terči při hodnocení ?
h) Smíte se terče dotknout ? Pokud ano tak kdy ?
i) Jste povinni překontrolovat své hodnocení ? Jak ?
j) Kdo je odpovědný za vybavení, které závodník používá ?
k) V případě, že máte o čemkoliv na konkrétní situaci pochybnosti či nejasnosti, na koho se obrátíte 
s žádostí o pomoc, poskytnutí informace anebo rady ?

Schválené znění povelů, které jsou předmětem BZ – reakce na povely (příloha č. 2) :

LOAD AND MAKE READY
ARE YOU READY
STANDBYE
Startovní signál
STOP
IF YOU ARE FINISHED, UNLOAD AND SHOW CLEAR
IF CLEAR, HAMMER DOWN, HOLSTER
IF CLEAR, HAMMER DOWN, OPEN THE ACTION
RANGE IS CLEAR
HAND CROSS
Přesun z místa A do místa B
MAKE READY

Schválené  znění  rozsahu  a  způsobu provádění  praktické  části,  které  jsou  předmětem BZ –  střelba 
(příloha č. 3) :

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, 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 střelecké situace, popis střelecké situace a průběh střeleckých 
situací takto :

Typ střelecké situace : Klasifikační cvičení BZ
Systém hodnocení : Virginia
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 PP, 3x 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, zbraň (pistole, revolver) ve 
stavu pohotovosti dle pravidel, po st. signálu po dvou ranách 
do každého terče, libovolně

2 10 m 6

Čelem k terčům ve vzd. 10 m, zbraň ve stavu pohotovosti 
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, zbraň ve stavu pohotovosti 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, zbraň ve stavu pohotovosti 
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 , zbraň ve stavu pohotovosti 
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, zbraň ve stavu pohotovosti 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 , zbraň (puška) ve stavu 
pohotovosti dle pravidel, po st. signálu po dvou ranách do 
každého terče, přesun na vzdálenost 25 m a po dvou ranách 
do každého terče

8 25 m 6

Čelem k terčům ve vzd. 25 m, zbraň (puška) ve stavu 
pohotovosti 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, zbraň (brokovnice) ve stavu 
pohotovosti dle pravidel, zásobník plný, po st. signálu po 
jedné ráně  na 3 kovy, přesun na vzdálenost 15m a po jedné 
ráně na další 3 kovy, při přesunu povinné dobití. Po 
skončení střelec vybije zbylé náboje ze zásobníku.

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

Počet ran celkem 66



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 vedení závodu 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.

Předpis a rozsah Bezpečnostních zkoušek schválil VV ČNROI.

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


