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Výklad pravidel

Upozorňujeme, že výklad zde uvedený se vydává v souladu s pravidlem 11.8.3 a podléhá potvrzení, případně
úpravě příštím valným shromážděním IPSC.

1. Pravidlo 4.1.1: Jestliže jeden či více terčů přesně nesplňují uvedené parametry a nejsou-li k dispozici
náhradní terče o správných parametrech, musí Range Master rozhodnout, zda je odchylka pro závod přijatelná a
která ustanovení článku 2.3 případně platí. Range Masterovo rozhodnutí však bude platit pouze pro probíhající
závod a nebude sloužit jako precedens pro další závody konané na stejném místě ani pro další použití daných
terčů na jiném závodě.
2. Pravidlo 6.6.2: Věta „všichni členové oficiálních regionálních družstev musí soutěžit v hlavním závodě“
platí pouze pro závody schválené IPSC jako Level IV nebo vyšší.
3. Pravidlo 8.2.2: Není-li v písemném popisu stanoviště uvedeno jinak, musí být brokovnice držena lučíkem
dolů, orientovaná stejně, jako by se vestoje vedla střelba se zbraní založenou do ramene. Například držení
zbraně v obrácené poloze není přípustné, není-li výslovně povoleno písemným popisem stanoviště.
4. Pravidlo 8.3.5.1: Tato možnost může být použita rovněž tehdy, jestliže se jednom střeleckém prostoru střílí
dvě či více situací.
5. Pravidlo 8.3.7: Po vložení bezpečnostní vlaječky do komory je závodníkovi povoleno zvednout nebo sklonit
zbraň tak, aby byla v přiměřeně vertikální poloze a závodník splnil tuto část podmínek. Tato činnost a obecně
celé uvedení zbraně do stavu odpovídajícímu pravidlu 5.2.1.2 bude obvykle vyňato z působnosti ustanovení
10.5.2 s výjimkou případů závažného porušení tohoto pravidla.
6. Pravidlo 9.5.1. a 9.5.6: Ustanovení o 2 či více terčích zasažených jedním výstřelem rovněž platí pro
rozbitné terče, nejen pro terče kovové a papírové.
7. Pravidlo 9.5.1 a článek 9.6: Zde, u mizejících rozbitných terčů a v případě, že dojde k rozbití terče jiným
nárazem než výstřelem (např. dopadem letících hliněných holubů do země), je rozhodnutí rozhodčího(-ch) ve
věci zásahů a nezasažení konečné.
8. Pravidlo 10.5.9: Pravidlo se na závodníka nevztahuje při manipulaci se spouští za účelem spuštění závěru
a/nebo spuštění kohoutu v rámci přípravy na startovní signál v případě startovní možnosti 2 nebo 3. V případě,
že dojde při této činnosti k výstřelu zbraně stále platí pravidlo 10.4:3.
9. Příloha C1, bod 8(c): V případě, že dojde k pádu terče v důsledku působení vnějších vlivů (např. větru),
dříve než může být zkalibrováno, platí čl. 4.6 a musí být nařízeno opakování situace.

