STEEL CHALLENGE - PRAVIDLA
1 - Cold range
The range is “cold!” Všechny zbraně musí být během závodu vybité a uložené v pouzdrech nebo přenosných obalech
vyjma střelců pod dozorem rozhodčích, nastoupených k plnění střeleckých situací. Při porušení tohoto pravidla následuje
diskvalifikace. Závodníci a všechny další osoby, účastnící se závodu SCh, jsou s naprostou, výhradní a osobní odpovědností povinny zajistit, aby veškeré vybavení, které si sebou přinesou na závod, plně odpovídalo právní úpravě, platné v
zeměpisném či politickém prostoru, kde se závod koná. SCh, její činovníci, žádná organizace přidružená k SCh ani její
činovníci nepřijímají v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a to ani odpovědnost za ztráty, škody, nehody, zranění či
úmrtí, způsobená osobám či subjektům v důsledku ať již zákonného či nezákonného použití takovéhoto vybavení. Střelné
zbraně musí být funkčně způsobilé a bezpečné. Rozhodčí mají právo kdykoli požadovat zkoušku závodníkovy zbraně či
souvisejícího vybavení pro ověření jejich bezpečné funkce. Je-li střelná zbraň rozhodčím prohlášena za funkčně nezpůsobilou či nebezpečnou, musí být vyloučena ze závodu dokud nebude, podle Range Mastera, uvedena do vyhovujícího
stavu. Závodník nikdy nesmí v průběhu střelecké situace použít anebo mít při sobě více než jednu střelnou zbraň nebo
pouzdro.
Všichni představitelé závodu, vyjma ředitele závodu, podléhají Range Masterovi (s výjimkou případů, kdy se ředitel
závodu účastní závodu jako závodník). Range Master je odpovědný za rozhodnutí ve věcech chování a kázně.
Ochrana zraku a sluchu: Všechny zúčastněné osoby jsou varovány, že správné použití vhodné ochrany zraku a sluchu
je v jejich vlastním zájmu a má zásadní význam při ochraně před možným poraněním zraku a sluchu. Všem osobám se
důrazně doporučuje používat ochranu sluchu po celou dobu pobytu v prostorách střelnice. Všem osobám se nařizuje
používat ochranu zraku po celou dobu pobytu v prostorách střelnice.
Nošení maskovacího nebo obdobného vojenského či policejního oděvu osobami, které nejsou součástí vojenského nebo
policejního sboru, se silně nedoporučuje. Ředitel závodu má právo s konečnou platností rozhodnout, jaký oděv je nepřípustný.
2 - Záznam hodnocení
Každý závodník má odpovědnost za kontrolu správnosti svého hodnocení na seznamech, zveřejněných rozhodčím statistikem. Záznam o hodnocení, který byl podepsán závodníkem i rozhodčím, je konečným dokladem toho, že střelecká
situace byla absolvována a že časy a penalizace, uvedené na záznamu o hodnocení, jsou přesné a nesporné. Podepsaný záznam o hodnocení je považován za definitivní dokument. Rozhodčí musí, před podpisem závodníkova záznamu o
hodnocení (scorecard), vyplnit všechny informace (včetně veškerých udělených varování). Jakmile záznam o hodnocení
podepíše rozhodčí, musí na příslušné místo svůj podpis připojit také závodník.
3 - Vybavení závodníka
Pouzdra: Zbraně musí být přenášeny nenabité, v kufru nebo tašce, určené nebo vhodné pro bezpečnou přepravu střelných zbraní nebo v pouzdře, které má závodník bezpečně připevněné na opasku. Závodníci, kteří se dostaví na závod
s nabitou střelnou zbraní, se musí ihned ohlásit představiteli závodu, který dohlédne na vybití zbraně. Závodníci, kteří
tak neučiní, budou RM odvedeni do vybíjecí zóny a vyzváni k vybití zbraně. Poté následuje diskvalifikace.
Výměna vybavení: Závodník musí použít stejnou střelnou zbraň a typ mířidel pro všechny střelecké situace v závodě.
Avšak v případě, že se původní zbraň a/nebo mířidla stanou funkčně nezpůsobilými či nebezpečnými, musí závodník
před použitím náhradní střelné zbraně a/nebo mířidel získat povolení Range Mastera, jenž může výměnu schválit, jestliže: Náhradní střelná zbraň splňuje podmínky příslušné divize a použitím náhradní střelné zbraně závodník nezíská výhodu.
Zásobníky: Všechna závodníkova munice, příslušné zásobníky a rychlonabíječe, musí vyhovovat požadavkům uvedené
divize.
Všechny požadavky na vybavení závodníků pro divize SCh jsou totožné s požadavky pro divize IPSC a jsou převzaty z
pravidel IPSC. ( www.ipsc.org )
4 - Střelivo
Střelivo: Závodníci na závodech nesou plnou osobní odpovědnost za bezpečnost veškerého střeliva, které na závod
přinesou. SCh, její činovníci, organizace přidružené k SCh ani její činovníci nepřijímají v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a to ani odpovědnost za ztráty, škody, nehody, zranění či úmrtí, způsobená osobám či subjektům v důsledku ať již
zákonného či nezákonného použití takovéhoto střeliva. Průbojné střelivo, zápalné střelivo a střelivo se stopovkou je na
všech závodech SCh zakázáno.

5 - Procedury, povely
Odpovědnost závodníka: Každý závodník odpovídá za svoji připravenost ve startovním boxu. V případě, že závodník nebude připraven, bude zařazen na poslední místo ve squadovém pořádku.
Opuštění startovního boxu: Za žádných okolností nesmí závodník opustit startovní box s nabitou zbraní.
V případě potřeby závodník oznámí rozhodčímu svůj úmysl opustit střelecký box. Rozhodčí vydá povel k vybití a uschování zbraně.
Startovní pozice: Závodník je povinen zaujmout předepsanou startovní polohu se zdviženými ruky (zápěstí nad úrovní
ramen). V případě nedodržení předepsané startovní pozice bude závodníkovi udělena penalizace tři sekundy.
Varování: Závodník může být rozhodčím vyzván k urychlení provedení střeleckých stringů na situaci. Maximální časový
limit na situaci od povelu „Load And Make Ready“ po poslední string je 120 vteřin.
Povely na střelnici
„Load And Make Ready“ – Tento povel označuje začátek střelecké situace. Závodník musí být pod přímým dohledem
rozhodčího, otočen směrem k terčům nebo bezpečným směrem, stanoveným rozhodčím, nasadit si ochranu zraku a sluchu
a připravit střelnou zbraň do stavu, požadovaném písemným popisem střelecké situace. Následně musí závodník zaujmout požadovanou startovní pozici. Jakmile závodník tento postoj zaujme, bude rozhodčí pokračovat.
Po dobu od vydání tohoto povelu do okamžiku startovního signálu nesmí závodník opustit prostor startu bez předchozího souhlasu a pod přímým dohledem rozhodčího.
Sight Pictures: Po povelu „Load and make ready“ má závodník maximálně 30 vteřin na přípravu a na prohlídku střelecké situace. Případné prodloužení této doby může povolit rozhodčí na situaci.
„Are You Ready?“ – Pokud závodník nezareaguje záporně, znamená to, že zcela rozumí požadavkům střelecké situace a je připraven pokračovat. Pokud závodník není při tomto povelu „Are You Ready?“- připraven, musí prohlásit „Not
Ready“. Je-li závodník připraven, pak by měl dát rozhodčímu najevo svou připravenost zaujetím požadované startovní
pozice.
„Standby“ – Po tomto povelu, v intervalu 1 - 4 sekundy, následuje startovní signál
“Prepare for next string” Mezi jednotlivými stringy si závodník sám bez povelů řeší připravenost zbraně. Pokud má
zbraň bezp. pojistku, musí být před uložením do pouzdra vždy zajištěna. Při nabíjení, přebíjení nebo vybíjení v průběhu střelecké situace se musí závodníkovy prsty viditelně nacházet mimo prostor lučíku a zbraň musí mířit do situace nebo
jiným bezpečným směrem, stanoveným rozhodčím.
“Stop” – Tento povel může být vydán kterýmkoliv rozhodčím, přiděleným na situaci, kdykoli v průběhu řešení střelecké
situace. Závodník je povinen okamžitě přerušit střelbu, zastavit se a vyčkat na další pokyny rozhodčího.
“If you are finished, unload and show clear” - Jestliže závodník ukončil střelbu, musí "stáhnout" střelnou zbraň a předložit
ji rozhodčímu ke kontrole, přičemž ústí střelné zbraně musí mířit bezpečným směrem (do situace), zásobník musí být vyjmutý, závěr zachycen nebo podržen v zadní poloze a nábojová komora prázdná. Revolvery musí být předloženy ke
kontrole s vyklopeným prázdným válcem.
“If clear, hammer down and holster” - Po vydání tohoto povelu již nesmí závodník pokračovat ve střelbě. Se střelnou
zbraní, směřující ústím hlavně bezpečným směrem k terčům, je závodník povinen provést následující závěrečnou kontrolu
bezpečnosti střelné zbraně:
Samonabíjecí zbraně – vypustit závěr do přední polohy a stisknout spoušť (bez dotyku kohoutu či páky pro vypuštění
kohoutu). Pokud je střelná zbraň vybavena zařízením, které znemožňuje stisknutí spouště bez vloženého zásobníku, pak
závodník, po vydání výše zmíněného povelu, musí o této skutečnosti informovat rozhodčího. Ten vydá pokyn a dohlédne
na použití prázdného zásobníku, splnění povelu a následného odstranění prázdného zásobníku.
Revolvery - zavřít prázdný válec (bez dotyku kohoutu, je-li přítomen).
Je-li zbraň prokazatelně prázdná, musí ji závodník vložit do pouzdra. Jakmile se ruce závodníka přestanou dotýkat
zbraně, uložené v pouzdře, považuje se střelecká situace za ukončenou.
Jestliže zbraň není prokazatelně prázdná, pokračuje rozhodčí povely „If You Are Finished, Unload And Show Clear“
„Range Is Clear“ – Dokud rozhodčí toto neohlásí, nesmí se závodníci ani nikdo z představitelů závodu z palebné čáry
nebo posledního místa střelby pohybovat směrem k terčům ani nesmí toto místo opustit. Po tomto ohlášení mohou vstoupit pořadatelé a závodníci do střelecké situace a provést hodnocení.
Závady: Jestliže se po startovním signálu vyskytne na závodníkově střelné zbrani závada, může se závodník pokusit
závadu bezpečně odstranit a pokračovat v řešení střelecké situace. V průběhu odstraňování závady musí závodník
střelnou zbraní neustále mířit bezpečným směrem do situace. Pro zjištěni nebo odstranění závady nesmí závodník použít
tyčky ani jiné nástroje. V případě porušení tohoto pravidla bude závodníkovi ze střelecké situace uděleno nulové hodnocení. Za žádných okolností nesmí být závodníkovi dovoleno opustit střeleckou situaci s nabitou zbraní.
Natírání terčů: Všechny standardní terče budou natřeny bílou barvou, všechny STOP“plejty“ budou natřeny žlutou barvou a všechny budou přetřeny před startem střelecké situace každého závodníka.

6 - Průběh, Hodnocení
Průběh: Každá střelecká situace se skládá z pěti železných terčů (plejtů). A to ze čtyřech standardních „plejtů“ a jednoho STOP „plejtu“. Standardní „plejty“ mohou být zasaženy v libovolném pořadí, STOP „plejt“ musí být zasažen jako
poslední. Každý „plejt“ musí být zasažen alespoň jednou a to viditelně do čelní zóny. Zásahy do bočních okrajů „plejtů“
nemusí být rozhodčím hodnoceny jako zásah. Měření času začíná po zaznění startovního signálu a končí zasažením
STOP „plejtu“. Počet ran není omezen.
Startovní pozice: Ve stoje, v boxu, ruce zdvihnuté nahoru, zápěstí nad úrovní ramen, zezadu zřetelně viditelné.
Zbraň nabitá, zajištěná. Mezi stringy závodník nemusí vybíjet zbraň, pouze ji uvede do pohotovostního stavu. Pokud má
zbraň bezp. pojistku, musí být před uložením do pouzdra zajištěna. V případě potřeby závodník přebije a uloží bez
povelu RO zbraň do pouzdra. Na znamení připravenosti zvedne ruce do startovní pozice.
Hodnocení: Váš čas je Vaše skóre. Výsledek jedné střelecké situace je dán součtem časů jednotlivých stringů
(opakování), z nichž nejhorší pokus se nezapočítává. Nezasažení standardního „plejtu“ je penalizováno třemi sekundami, nezasažení STOP „plejtu“ je penalizováno třiceti sekundami. Maximální čas stringu je 30 sekund, bez ohledu na
případný počet miss a penalizací. Maximální časový limit na situaci od povelu „Load And Make Ready“ po poslední
string je 120 vteřin.
Záznam o hodnocení, který byl podepsán závodníkem i rozhodčím, je konečným dokladem toho, že střelecká situace
byla absolvována a že časy, body a penalizace, uvedené na záznamu o hodnocení, jsou přesné a nesporné. Podepsaný záznam o hodnocení je považován za definitivní dokument. Rozhodčí musí, před podpisem závodníkova záznamu o
hodnocení (scorecard), vyplnit všechny informace (včetně veškerých udělených varování). Jakmile záznam o hodnocení
podepíše rozhodčí, musí na příslušné místo svůj podpis připojit také závodník.
Metoda skórování: vizuální a zvuková
7 - Penalizace
“Předčasný start”: Pokud závodník přesune zápěstí pod úroveň ramen před startovním signálem, obdrží penalizaci 3
sekundy.
“Přešlap”: Závodník, který se ve stringu dotkne při výstřelu nohou země mimo vymezený prostor, bude penalizován 3
sekundami za každý výstřel.
“Určené cíle”: Některé situace mají více střeleckých boxů. Na těchto situacích je procedurálně určeno, ze kterého je
nutné zasáhnout některý ze standardních „plejtů“ a ze kterého je nutné zasáhnout STOP„plejt“.
Nedodržení daného postupu je penalizováno třemi sekundami za každý výstřel.
“Procedurální chyby”: Závodník, který poruší na situaci určený postup, obdrží 3 sekundy za každou chybu.
8 - Diskvalifikace
Diskvalifikace: Závodník, který se na závodě SCh dopustí porušení bezpečnosti nebo jiné zakázané činnosti, bude diskvalifikován a bude mu zabráněno v absolvování všech zbývajících střeleckých situací bez ohledu na časový rozpis a
prostorové řešení závodu.
Důvody pro diskvalifikaci:
– Náhodný výstřel
Za náhodný výstřel se považuje:
Výstřel, který míří přes zadní nebo boční dopadovou plochu nebo jiným směrem, jenž je v písemném popisu střelecké
situace pořadateli označen za nebezpečný.
Výstřel do země ve vzdálenosti menší než 3 metry od závodníka.
Výstřel v průběhu nabíjení, přebíjení nebo vybíjení zbraně.
Nebezpečná manipulace se zbraní
K příkladům nebezpečné manipulace se zbraní patří mimo jiné:
Jakákoli manipulace se střelnou zbraní s výjimkou manipulace ve vyznačeném prostoru bezpečnostní zóny nebo bez
dohledu rozhodčího na základě jeho přímého povelu.
Zamíření zbraně ven ze situace nebo mimo obecně nebo konkrétně stanovený bezpečný úhel.
Upuštění střelné zbraně, ať nabité či nenabité, v průběhu střelecké situace.
Zamíření ústím hlavně zbraně na jakoukoli část závodníkova těla.
Neponechání prstu mimo prostor lučíku při odstraňování závady, jestliže závodník zjevně přeruší zamíření střelné zbraně na terče.
Manipulace s ostrou i slepou municí v bezpečnostní zóně.
Diskvalifikace – nesportovní chování
Závodník bude diskvalifikován za chování, které rozhodčí považuje za nesportovní. K příkladům patří, mimo jiné, podvádění, nepoctivost, nedodržení oprávněných pokynů představitelů závodu a jakékoli chování, které by mohlo sport
zdiskreditovat.

9 - Závodní divize
Soutěžní divize připouští použití různých střelných zbraní a vybavení a jsou převzaty z pravidel IPSC bez jakýchkoliv
vyjímek. Každá divize bude hodnocena samostatně a nezávisle a ve výsledcích závodu musí být vyhlášen vítěz každé
divize. Před zahájením závodu musí každý závodník uvést jednu divizi, ve které bude hodnocen. Závodník, který po
startovním signálu svým vybavením nevyhoví požadavkům uvedené divize, bude zařazen do divize Open.
OPEN (divize IPSC) : Zbraně mají povoleny všechny legální úpravy a doplňky. Optická mířidla povolena.
STANDARD (divize IPSC) : Zbraň ve stavu připravenosti avšak nenabitá a s vloženým prázdným zásobníkem nebo se
zavřeným prázdným válcem se musí celá vejít do prostoru krabice o vnitřních rozměrech 225 mm x 150 mm x 45 mm
(tolerance +1 mm, -0 mm). Vyhovovat musí všechny zásobníky. Optická mířidla zakázána.
PRODUCTION (divize IPSC) : V divizi Production mohou být použity pouze zbraně, schválené a uvedené na stránce
IPSC. Zbraně s vnějším kohoutem musí mít při startu kohout plně spuštěný. První výstřel musí být ve dvojčinném režimu.
Závodníkům v této divizi, kteří po startovním signálu a před prvním výstřelem natáhnou kohout na zbrani s nábojem v
nábojové komoře, bude udělena jedna procedurální penalizace.
CLASSIC (divize IPSC) : Zbraně musí být založeny a viditelně připomínat konstrukci klasické zbraně 1911.
Zbraň ve stavu připravenosti avšak nenabitá a s vloženým prázdným zásobníkem nebo se zavřeným prázdným válcem
se musí celá vejít do prostoru krabice o vnitřních rozměrech 225 mm x 150 mm x 45 mm (tolerance +1 mm, -0 mm).
Vyhovovat musí všechny zásobníky. Optická mířidla zakázána.
REVOLVER (divize IPSC) : Povolen je jakýkoli kompletní revolver (nebo revolver sestavený z dílů), vyráběný prvovýrobcem zbraně a dostupný široké veřejnosti (s výjimkou prototypů). Optická mířidla zakázána. Kapacita válce není
omezena, avšak před každým přebitím smí být vystřeleno maximálně 6 ran.
Kategorie jednotlivců:
Overall
Ladies
Seniors ( závodníci, kterým je k prvnímu dni závodu nad 50 let )
SOUTĚŽ DRUŽSTEV
Družstvo může mít maximálně 3 členy. Pro výpočet výsledků družstva se použijí výsledky 2 nejlepších členů družstva.
Jestliže některý člen družstva z jakéhokoli důvodu odstoupí ze závodu před absolvováním všech stanovišť, jím dosažené
výsledky nadále platí pro výsledky družstev, avšak dotyčné družstvo nemá právo tohoto člena nahradit.
Výsledek jednoho závodníka může být v závodě použit pouze pro jedno družstvo. Každé družstvo musí být složeno ze
střelců stejné divize.
SITUACE
Všechny střelecké situace jsou řešeny z jednoho střeleckého boxu vyjma situace „ OUTER LIMITS“ a „SHOWDOWN“.
které mají víc než jeden střelecký box.
Situace „SHODOWN“ má dva střelecké boxy, při čemž závodník střílí dva stringy z jednoho boxu, další dva z druhého
boxu a pro poslední pátý string volí střelecký box závodník. V průběhu stringů není povolen přesun z jednoho boxu do
druhého.
Situace „OUTER LIMITS“ má tři střelecké boxy. Střelec začíná v boxu na straně svojí slabé ruky. Řeší pouze dva terče ve
vzdálenosti 15m a 20m na této straně, po zasažení obou terčů se přesune do prostředního boxu, z kterého řeší zbylé
terče. Střelec použije ve stringu pouze dva boxy.

