Pravidla mezinárodní soutěže mistrovství Evropy v lovecké střelbě 


     Všeobecná pravidla

Platnost 

Tento předpis je závazný pro mistrovství Evropy v lovecké střelbě.

Účast 

Oprávněni k účasti jsou pouze členové lovecké organizace dané země, kteří mají její státní příslušnost. Každý účastník musí být dostatečně pojištěn (povinné ručení). Jména střelců mužstva a náhradníků (INDIVIDUAL)  musí být organizátorům sdělena nejpozději do 4 týdnů před začátkem závodu. Střelci svým přihlášením akceptují podmínky tohoto platného předpisu EU.

Mužstva a jednotlivci 

Oprávněni ke startu jsou:
	národní mužstvo v kombinované střelbě

národní družstvo ve střelbě z kulovnice
Mužstvu je povoleno startovat v obou těchto disciplínách. Mužstvo se sestává ze 6 střelců. Pokud mužstvo nastoupí v počtu menším než 5 střelců, budou tito hodnoceni jako jednotlivci. Mužstvo musí nastoupit jednotně. Startovací časy budou vylosovány organizátorem. Každá zúčastněná země může nahlásit pro kombinovanou střelbu a střelbu z kulovnice jednoho náhradníka. 
c)  náhradní střelci (INDIVIDUALS) střelci střílí pouze v těch disciplínách, ve kterých jsou jako náhradníci nahlášeni.Pořádající země může mít v kombinaci mužstva dvě.

Celkové hodnocení 

Výsledky střelců jsou vyhodnocovány jak pro účely hodnocení mužstev, tak pro účely hodnocení jednotlivců. Pro hodnocení mužstva v kombinované střelbě, popř. střelbě z kulovnice, platí celkový výsledek prvních pěti střelců, kterého dosáhli ve svém mužstvu jako jednotlivci v kombinované střelbě nebo střelbě z kulovnice. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení kombinované střelby je rozhodující lepší výkon ve střelbě z brokovnice. Pokud je i zde dosaženo stejného počtu bodů, rozhoduje lepší výsledek v pořadí A TRAP, COMPACT SPORTING PARCOURE.

Dosažitelný počet bodů 

5.1.Hodnocení střelby z kulovnice

Maximální počet bodů : 200
V případě rovnosti bodů rozhoduje v pořadí lepší výsledek ve střelbě na STOJÍCÍ DIVOKÉ PRASE, potom na KAMZÍKA, LIŠKU a SRNCE. V případě opětovné rovnosti rozhoduje větší počet zasažených desítek. Pokud ani takto není rozhodnuto, střílí se 5krát na STOJÍCÍ DIVOKÉ PRASE.

5.2.Hodnocení střelby z brokovnice

Maximální počet bodů : 200
Každý zasažený terč je hodnocen 4 body. V případě rovnosti bodů prohrává ten, kdo se jako první dopustil chyby. Pokud i nadále přetrvává rovnost, rozhoduje více zasažených holubů v A TRAPu , v COMPACT SPORTING PARCOURE . 
V případě opětovné rovnosti v pořadí rozhoduje rozstřel, 25 holubů v A TRAPu a poté 25 holubů v COMPACT SPORTING PARCOURE.

5.3.Hodnocení kombinace 

	Hodnocení jednotlivců

Maximální počet bodů: 400
Dosažený počet bodů ve střelbě z kulovnice se sčítá s počtem bodů dosaženým ve střelbě z brokovnice. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výkon ve střelbě na vrhané holuby.
	Hodnocení mužstva 

Maximální počet bodů ve střelbě z kulovnice: 1 000
Maximální počet bodů v kombinované střelbě: 2 000

Ocenění vítězů 

Uděluje se zlatá, stříbrná a bronzová medaile:
	mužstvu v kombinované střelbě

mužstvu ve střelbě z kulovnice
jednotlivcům v kombinované střelbě (střelba z kulovnice a brokovnice)
jednotlivcům ve střelbě z brokovnice
jednotlivcům ve střelbě z kulovnice

Vedení střelby, vedoucí střelby 

Vedení střelby sestává z vedoucího střelby (předseda střelecké komise) a jeho zástupce. Vedoucí střelby je jmenován organizátorem závodu (ředitel ME) a je zodpovědný za bezpečný a spravedlivý průběh střelby. Vedoucí střelby pověří zkušeného odborníka (hlavního rozhodčího) dohledem nad příslušnými stanovišti. Vedoucí střelby a hlavní rozhodčí se nesmí účastnit závodu.

Rozhodčí komise (JURY)

Rozhodčí komise je tvořena nejméně 3-5 zkušenými vedoucími delegací, popř. vedoucími mužstev. Její složení musí být známo od počátku závodu. Komise je zvolena na schůzce vedoucích mužstvech – TEAM LEADERů.

Vedoucí mužstva 

Každá země,myslivecká organizace, vysílající jedno či více mužstev, musí každému mužstvu určit vedoucího mužstva nebo-li pověřence, jenž je mluvčí mužstva, tzv. TEAM LEADER. Tento vedoucí zastupuje zájmy svého mužstva, popř. své organizace (země). Je oprávněn účastnit se závodu a být přítomen střelbě svého mužstva.


Nástup ke střelbě

Pořadí, ve kterém mužstva a jednotlivci nastupují ke střelbě, určuje organizátor. Případné změny v mužstvu musí být sděleny vedoucímu střelby ještě před nástupem ke střelbě. Nenastoupí-li jednotlivec či mužstvo ke střelbě včas, může být vyloučen/o. Střelec musí splnit všechny podmínky nástupu ke střelbě (viz bod 8 a 9). Vedoucí střelby může stanovit hraniční čas nástupu ke střelbě, který zajistí řádný průběh střelby. (V CZ 5 minut).

Oblečení a pomocné prostředky 

Na všechny závody v lovecké střelbě musí účastníci nastoupit v loveckém oděvu. Používání prostředků tlumících nárazy nebo kousků oblečení (např.: vycpávek, opasků, podpěrek, vycpaných vest) či pomocných prostředků, běžně používaných ve sportovní střelbě, není dovoleno. U střelby z kulovnice není u kabátu nebo jiného svršku povolen opasek a nepovolují se rukavice. Rukavice jsou povoleny u střelby z brokovnice.
Maximální dovolené zvětšení cíle: 12x  (puškohled)
Přestavení zvětšení (zmenšení )je povoleno. Není povolena výměna dalekohledu během závodu. Porušení těchto předpisů, stejně jako jakýkoli podvod či pokus o podvod, vede bez varování k vyloučení účastníka ze závodu. Při porušení předpisů jednotlivcem je celé mužstvo vyloučeno z hodnocení mužstev (nikoliv z hodnocení jednotlivců).

Obecná bezpečnostní ustanovení 

V prostoru střelnice nosí střelci své zbraně nenabité, s otevřeným závěrem, popř. zlomené, a v tomto stavu je odkládají do příslušných stojanů. Kulovnice smějí být nabíjeny pouze na stanovišti střelce, při závodu pouze jednou patronou. Zbraně s hlavní, které se v závěru nelámou (repetiery, poloautomatické zbraně aj.), nosí účastníci tak, že ústí hlavně vždy míří nad hlavy přítomných osob. Cvičná střelba je dovolena pouze ze stanoviště před začátkem závodu, nikoliv v průběhu závodu. Ústí hlavně smí mířit pouze na terč, popř. nařízeným směrem střelby. Řemeny jsou odepnuty ze zbraně. U COMPACT SPORTING PARCOURE mohou být brokovnice nabíjeny jen na příslušné stanovištní desce, u A TRAPU mohou být zlomené  brokovnice nabíjeny též při výměně stanovišť 1-5. Při výměně 5-1 se musí na stanovišti vybít. Je dovoleno používat samonabíjecí patrony. Narušení bezpečnosti může znamenat okamžité vyloučení ze závodu. V takovém případě startovné propadá. Všichni účastníci závodu musí dbát bezpečnostních předpisů a stanovištních ustanovení.

Střelba z kulovnice


Zbraně, patrony, porucha zbraně a selhání patrony 

Povoleny jsou lovecké zbraně obvyklých obchodních parametrů, jejichž hmotnost včetně zaměřovače nepřesahuje 5 kg. Opakovací kulovnice musí být používány jako jednorázové kulovnice. Pažba a její pouzdro nesmí vykazovat žádné možnosti přestavení. Všechny zbraně budou před a během závodu zkontrolovány a označeny nálepkou. Lovecký střelec musí při plnění všech podmínek závodu střílet stejnou zbraní. Po třetí poruše zbraně, případně selhání patrony během jedné série musí střelec opustit závod. Po druhém selhání může střelec vyměnit zbraň s kolegou z mužstva. Při poruše a selhání se nepovažuje výstřel za platný.
	Nejmenší povolený kalibr: .22 Hornet


	Největší povolené zvětšení dalekohledu: 12x

 Patrony s celoplášťovými střelami nejsou dovoleny.

Terče, vzdálenost, zamíření a počet výstřelů 

Střílí se na statické terče, po 5 výstřelech na 100 m.
	Stojící srnec; zamíření vstoje „s pevnou tyčí“ (příloha 1, obr. 3)

Sedící liška; zamíření vleže „z volné ruky“ (bez opory) (příloha 1, obr. 4). „Z volné ruky“ znamená, že paže, podepírající přední část zbraně, se může opírat pouze o ohbí lokte, nikoliv o celé předloktí nebo jeho část.
Stojící kamzík; zamíření u tyče (příloha 1, obr. 3)
Divoké prase; zamíření vstoje z volné ruky (příloha 1, obr. 1,2)
Chybné držení zbraně znamená neplatnost výstřelu. Výstřel musí být zopakován. Při třetím chybném držení v sérii o 5 výstřelech je výstřel hodnocen jako chyba. Pokud střelec neúmyslně vystřelí na chybný terč, musí tuto skutečnost ihned sdělit stanovištnímu dohledu. Výstřel je hodnocen jako chyba. Nachází-li se po ukončení střelby na terči více zásahů, než bylo nastříleno, hodnotí se zásahy lepší, ledaže by se kalibry jednoznačně lišily pokud, ale sousední střelec nehlásí výstřel na jiný terč, či nemá nižší počet zásahů ve vlastním terči, pak se škrtají nejlepší zásahy v terči. Střelec je povinen respektovat rozhodnutí terčového rozhodčího. Střelci se bez vyzvání nesmí dotýkat terčů. Přelepení terčů řídí hlavní rozhodčí. Během závodu není dovolena cvičná střelba. Výstřely, které padnou po ukončení limitu závodu,(40 minut), nejsou hodnoceny. Po ukončení střelby na všechny 4 statické terče budou výsledky v přítomnosti vedoucích mužstev vyhodnoceny a toto vyhodnocení bude sděleno střelcům. 

Střelba z brokovnice


Brokovnice, držení zbraně, patrony 

Dovoleny jsou všechny typy brokovnic, včetně poloautomatických modelů, ráže 12 a méně.
Střílet se může zásadně jednou brokovnicí, jednohlavňovou či vícehlavňovou. Totéž platí pro pažbu. Brokovnice s výměnnými násuvnými i vsuvnými hlavněmi (Polychoke atd.) jsou povoleny, avšak po zahájení závodu nesmí být dále přestavovány. Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci. Hmotnost broků nesmí překročit 28 g, max. velikost broku  je 2,5 mm a délka nábojnice max. 70 mm.
Aby mohl hlavní rozhodčí lépe kontrolovat polohu zbraně při zamíření, musí mít střelci na svrchním oděvu trvale upevněn 2 cm široký pás, sahající k hřebenu kyčelní kosti. Pažba se musí svým dolním hrotem dotýkat střelcova těla, a to na či pod pásem do doby, než se objeví holub. 

Podmínky 

Ve 2 sériích se střílí celkem 50 holubů. A TRAP 25 holubů, COMPACT SPORTING PARCOURE 25 holubů nebo SKEET 25 holubů.


A TRAP 

Šířka (rozptyl) a vržení terčů

Trap probíhá na jednom 15 strojovém zařízení (=FO). Střelecké stanoviště: 11 m za strojem, šířka (rozptyl) vrhu holubů: 70 m ± 5 m. Vržení holubu z vrhačky bude vyvoláno mikrofonem.

Střelba a hodnocení

Střelec střílí až v okamžiku, kdy má terč v dohledu. Cvičná střelba během závodu je zakázána. V případě nesprávného držení zbraně nebo předčasného výstřelu je vržen  nový terč. Platný je každý bezchybně letící terč. Terč je zasažen, jestliže z něj v důsledku výstřelu viditelně kousek odlétne.
V případě, že kvůli chybnému zacházení se zbraní ( nenatažení, nenabití, nezajištění) nenastane výstřel, bude toto hodnoceno jako chyba střelce. V případě chybného vržení terče musí být střelci vržen nový terč, nezávisle na tom, jestli střelec zasáhl či nikoliv.
Definice chybného vrhu:
aa) poškozený nebo neregulérně vržený terč,
bb) střelba druhého střelce na terč,
cc) terč je vržen strojem, který nenáleží stanovišti,
dd) více terčů na stanovišti.
Výsledek střelby v případě výše uvedených chybných vrhů není hodnocen, ledaže by střelec v případě dd) zasáhl jemu příslušného terče. Ve sporných případech jiné příčiny rozhoduje hlavní rozhodčí. Pokud je střelec v průběhu jedné série (25 terčů) stanovištním dohledem 2x napomínán kvůli stejné chybě, pak se další, takto zasažený terč, počítá za chybu.

SKEET 

Šířka (rozptyl) a směr

Vrhače jsou na skeletovém stanovišti umístěny tak, že:
aa) terče jsou vrženy z vysoké a nízké věže tak, že musí prolétnout středem kruhu o průměru 0, 91 m ve výšce 4,57 m přes bod křížení. Bod křížení se nachází na spojovací čáře stanoviště 4 až 8 ve vzdálenosti 5,49 m od střední linie obou věží. Terče v dvojstřelu se musí minout uprostřed kruhu,
bb) vržené terče urazí vzdálenost 60 – 65 m v základní úrovni věží.

Schéma

Stanoviště 1: Jeden terč z vysoké a nízké věže, + Double ( dvojstřel)
Stanoviště 2: Jeden terč z vysoké a nízké věže, ; + Double
Stanoviště 3: Jeden terč z vysoké a nízké věže
Stanoviště 4: Jeden terč z vysoké a nízké věže, ; + Double
Stanoviště 5: Jeden terč z vysoké a nízké věže
Stanoviště 6: Jeden terč z vysoké a nízké věže, ; + Double
Stanoviště 7: Jeden terč z vysoké a nízké věže, ; + Double
                      + jeden terč z nízké věže

Hodnocení výstřelů

U dvojstřelu (double) (stanoviště 1,2,4,6,7) platí tato pravidla:
Dvojstřely  se opakují bez omezení.
aa) Pokud je 1. výstřelem zasažen nesprávný terč, hodnotí se první výstřel jako chybný. Dvojstřel  se opakuje pro zjištění 2. výstřelu. Střelec musí vystřelit druhou ranou. V případě, že je 2. terč 2. výstřelem zasažen, je tato skutečnost hodnocena jako „CHYBA/ZÁSAH“, v případě minutí 2. terče je výstřel hodnocen jako „CHYBA/CHYBA“. Platí, že 1. výstřelem musí být zasažen 1. terč.
bb) Pokud jsou 1. výstřelem zasaženi oba terče, musí být dvojstřel opakován. Toto též platí, pokud 1. výstřel mine a 2. výstřelem jsou zasaženy oba terče. Potom je 1. výstřel hodnocen jako chyba a ke zjištění 2. výstřelu vržen nový dvojstřel. Platí, že 1. výstřelem musí být zasažen 1. terč.
cc) Pokud se při dvojstřelu neobjeví terč, pak platí celkový dvojstřel za neplatný a musí se opakovat.
dd) Pokud střelec 1. terč mine a oba terč se střetnou před 2. výstřelem, je 1. výstřel hodnocen a ke zjištění 2. výstřelu je vržen nový dvojstřel. Platí, že 1. výstřelem musí být zasažen 1. terč.
ee) Uvolní-li se ze zbraně současně při jednom dvojstřelu oba výstřely, dostává střelec nový dvojstřel.
ff) Pokud při regulérně letícím dvojstřelu nemůže být kvůli poruše zbraně jeden z terčů střelen, musí se dvojstřel opakovat. Pokud střelec při 1. výstřelu mine, je 1. výstřel    hodnocen jako chyba a ke zjištění 2. výstřelu vržen nový double (viz aa).
gg) Pokud střelec neoprávněně regulérně vržený dvojstřel zcela nebo částečně nezasáhne, budou nezasažení holubi počítáni jako chyba.
hh) V případě, že střelec střílí mimo pořadí, není jeho střelba hodnocena.

Pozn. Pokud organizátor nedisponuje COMPACT SPORTING PARCOURE, může být 25 terčů vrženo skeetovými  vrhačkami – SKEET. 

Protesty a námitky


V případě nesouhlasu má každý střelec právo protestovat. Protest musí být vyjádřen bezprostředně po výstřelu, případně zjištění jiné nejasnosti, zvednutím ruky a zvoláním „PROTEST“. Hlavní rozhodčí přeruší střelbu, vyjasní spornou záležitost a sdělí střelci rozhodnutí. U střelby z brokovnice má rozhodující slovo hlavní rozhodčí po poradě s vedlejším rozhodčím. Rozhoduje o zásazích, chybách nebo vržení nového holuba. Není-li střelec rozhodnutím hlavního rozhodčího uspokojen, může po ukončení střelby na terč (platí i pro střelbu z kulovnice), popř. po odstřílení skupiny (platí pro střelbu z brokovnice), vznést námitku u vedoucího střelby a vkladem protestného 50 EUR. Vedoucí střelby tuto námitku předá rozhodčí komisi JURY. Pro střelbu mužstev platí, že rozhodčí komise je povinna vyslechnout střelce, který námitku vznesl, nebo jeho vedoucího mužstva a případné svědky. Rozhodnutí komise má konečnou platnost. Rozhodne-li komise v neprospěch stěžovatele, protestné propadá.





VIII. ME 2006 v České republice 

V České republice v roce 2006 se budou  na loveckém víceboji střílet tyto disciplíny :
	A-TRAP 25 holubů 

COPACT SPORTING – Parcoure 25 holubů, 
SHOT-GUN (Kulovnice) 4x100m po 5 výstřelech na terče liška,srnec,kamzík,prase divoké. 

Družstvo má 6 střelců a 1 vedoucího (TEAM LEADER) .Vedoucí týmu  může samozřejmě střílet jako INDIVIDUAL. Vaše země může mít dvě družstva. Jedno družstvo pro kombinaci, jedno pro kulovou střelbu. Počet individuálů  jednotlivých zemí je doporučen na 3 až 5 osob. Toto číslo může být později upřesněno podle zájmu. Maximální počet závodníků (střelců) je stanoven na 200.


LOVU ZDAR



