
Divize PISTOL CALIBER CARABINE (dále jen PCC)

1 Minimální délka hlavně NE
2 Ráže střely / délka nábojnice 9 mm, .357 .40 S&W, 10mm, .45 ACP
3 Minimální výkonový faktor (skórování pouze v MINOR) 125
4 Maximální výkon náboje a maximální rychlost náboje 1600 J / 1700 Fps
5 Minimální váha střely 120 grs
6 Maximální kapacita zbraně NE
7 Zbraně musí mít pevně spojenou pažbu, umožňující střílet z 

ramene
8 Optická / elektronická mířidla ANO
9 Kompenzátory, porty, tlumiče výšlehu ANO
10 Vertikální gripy ANO

Zvláštní ujednání: 

11. Divize PCC je pušková divize, která ale může být součástí pistolových závodů, organizovaných podle 
pravidel IPSC, zastřešených Asociací sportovně dynamické střelby ČR.

12. Pokud není uvedeno jinak (viz body 13. až 15.), tak se pro divizi PCC aplikují pravidla IPSC krátká zbraň 
(IPSC HANDGUN COMPETITION RULES). Všechny reference v pravidlech, odkazující se na "krátkou 
zbraň" nebo "zbraň" platí i pro PCC, kromě případů, kde jsou zmiňované specifické povely, příkazy 
a názvosloví pro krátkou zbraň (jako například vzdálenost zbraně od opasku apod.)

13. Pravidla, které podléhají pravidlům pro pušku (IPSC RIFLE COMPETITION RULES):

KAPITOLA 8 – Střelecká situace (Stav připravenosti zbraně, Stav připravenosti závodníka; Povely na
střelnici; Nabíjení, přebíjení a vybíjení; Pohyb; Dopomoc...; Zaměřování, sušení a prohlídka situace)

KAPITOLA 5.2 (Pouzdra na zbraň a další vybavení závodníka)

14. Střelecká situace, která vyžaduje od střelce střelbu silnou/slabou rukou, se pro PCC automaticky 
upravuje (bez nutnosti změny textu briefingu) na střeleckou situaci, ve které střelec řeší situaci střelbou
ze slabého ramene a spoušť za použití prstů slabé ruky, přičemž obě ruce mohou být na zbrani.

15. Střelecká situace, která vyžaduje od střelce při startu specifickou pozici/držení předmětu za použití obou
rukou (např. dotýkat se oběma rukama značek…) se pro potřeby PCC automaticky upravuje na 
střeleckou situaci, ve které se od střelce vyžaduje specifická pozice/držení předmětu pouze slabou 
rukou, bez nutnosti změny briefingu.

16. Stav připravenosti zbraně se pro potřeby PCC automaticky upravuje, bez nutnosti změny textu briefingů,
přičemž stav zbraně:

- Nabitá a zajištěná odpovídá stavu zbraně OPTION 1
- Komora prázdná, zásobník vložený ve zbrani odpovídá stavu zbraně OPTION 2
- Komora prázdná, zásobníková šachta prázdná odpovídá stavu zbraně OPTION 3

17. Puškové konverze (např. RONI, KPOS), pokud splňují bod 7, jsou výslovně povolené.

18. Pravidlo 6.2.4 se rozšiřuje následovně: Na základě předchozího schválení ředitelem závodu se může 
závodník soutěže zúčastnit ve více než jedné divizi. Pro vyhodnocení se však závodníkovi počítá 
výsledek pouze v jedné pistolové divizi, kterou musí vždy střílet jako první. Všechny další pokusy v jiné 
divizi, kromě PCC, se nezapočítávají do výsledků závodu.

19. V případě nekompatibility Divize PCC s pravidly IPSC HANDGUN COMPETITION RULES je řešení 
problému plně v kompetenci Range Mastera. V případě takové situace je povinností Range Mastera do 
14 dní informovat elektronickou formou Prezidenta CNROI o vzniklé situaci a jeho řešení

Tato národní divize bude ukončena dne 31.12.2020, pokud nebude do tohoto data prodloužena.


