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Pravidla soutěže 

SLINGSHOT OPEN Jihlava 2019 
ve střelbě z praku 

(dále jen „pravidla) 

Závazná pravidla prvního ročníku soutěže ve sportovní střelbě z praku, konané dne 12. 10. 2019 v Jihlavě, 

Okružní 2. 

 

1. Účastníci soutěže 

   Všechny osoby v prostoru sportoviště místa konání soutěže jsou účastníky soutěže (zejména 

soutěžící, diváci, rozhodčí, pořadatel). Všichni účastníci soutěže jsou povinni řídit se pravidly, pokyny 

pořadatele nebo rozhodčích. Seznámení se a souhlas s těmito pravidly projevují účastníci 

konkludentně vstupem do prostoru sportoviště. 

 

2. Prak 

   Povoleny jsou všechny známé typy praků skládajících se z těla praku libovolného tvaru a gumy (bez 

omezení typu, druhu materiálu, tvaru atp.). Za prak je považována i samotná guma sloužící ke střelbě, 

takzvaný „frameless“ styl (angl.). Laserové nebo jiné světelné zaměřovače, nebo zaměřovače 

založené na jiném přídavném optickém zařízení, nejsou povoleny. 

 

3. Kategorie (Profesionálové: ŽENY a MUŽI, AMATÉŘI, SKUPINY) 

   Soutěž je rozdělena na profesionální a amatérskou kategorii. Profesionálové dále na kategorii Muži 

a Ženy.  

   Každý, kdo v minulosti nezískal v národní (i lokální) nebo zahraniční soutěži ve střelbě z praku první 

nebo druhé umístění, se může účastnit soutěže v kategorii amatérů. Toto prokáže soutěžící na místě 

ústním prohlášením. Nelze soutěžit zároveň v kategorii profesionálů i kategorii amatérů.  

   V kategorii skupiny budou pořadatelem vylosováni soutěžící do skupin po třech osobách. 

 

4. Startovné 

   Startovné je pro soutěžící stanoveno následovně: 150,- Kč profesionálové, 100 Kč amatéři, 50 Kč 

skupiny. Po úhradě startovného obdrží každý soutěžící startovní listinu. 

 

5. Soutěž 

   Soutěž proběhne celkem ve čtyřech kolech na vzdálenost 10 a 15 m. Dvě kola na vzdálenost 10 m 

předchází dvěma kolům na vzdálenost 15 metrů. 

   V každém kole smí soutěžící vystřelit 10 jednotlivých střel (ocelových kuliček o přůměru 6 až 10 

mm) bez časového limitu. 

   Soutěží se společně, bez rozdílu kategorií (profesionálové a amatéři dohromady). Konečné a 

průběžné vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích učiní pořadatel odděleně. 

   Soutěž kategorie Skupiny proběhne v jednom kole na vzdálenost 10 m. 

 

6. Terče a bodový systém 

   V soutěži budou pro všechna kola a všechny kategorie použity elektronické sklopné terče. Jedna 

sada terčů v každé střelecké dráze obsahuje pět bílých kruhových terčů o průměru 8, 7, 6, 5 a 4 cm. 

Spodní okraj terčů je ve výšce 140 cm od země. Terče jsou od sebe vzdáleny 10 cm.  
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   Rozhodčí smí v jednom kole terče znovu postavit pouze jednou, a to jen v případě, že byly všechny 

terče sklopeny platným zásahem. Zásah je platný, sklopí li střela zásahem terč v dráze soutěžícího a 

tento je následně potvrzen rozhodčím (zápisem do startovní listiny). Pokud se terč po platném zásahu 

sám (zejména setrvačností) znovu postaví, je také považován za platný, pokud pokud takový zásah 

rozhodčí potvrdí (zápisem do startovní listiny).  

   Bodové ohodnocení platně zasažených terčů je následující:  

  průměr terče    body 

     8cm      2 

     7 cm      4 

     6 cm       6 

     5 cm        8 

     4 cm      10 
   (*v jednom kole tak může získat soutěžící maximálně 60 bodů) 

 

7. Ostatní pravidla 

   Nedostaví li se soutěžící na výzvu pořadatele včas na startovní pozici, bude mu umožněno 

absolvovat kolo znovu na konci pořadí. 

   Soutěžícím bude pořadatelem poskytnut tréninkový prostor před a mezi jednotlivými koly. 

   Střelba prakem mimo vyhrazené prostory (střeleckou dráhu a tréninkový prostor) je zakázána.  

   Soutěžící je povinen vstupovat do prostoru sportoviště pouze ve vhodné sálové obuvi. 

   Každý účastník soutěže je po vstupu na sportoviště povinen dbát ochrany vlastního zdraví a 

bezpečnosti zejména vhodnými ochrannými pomůckami (ochranné brýle atp.).  

   Účastník prohlašuje, že startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a 

osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během, ani během 

případného tréninku. Účastník tímto prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu 

zúčastnit. Dále potvrzuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, nebo závažným onemocněním.  

   Účastník prohlašuje, že si je vědom důsledků spojených se svou účastí v i závodu na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo 

uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti 

s účastí v závodu.  

   Účastník je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu 

škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži.        

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za předměty do prostoru sportoviště vnesené nebo zde 

odložené.  

Další pravidla soutěže v těchto pravidlech přímo neupravená se řídí Střeleckými pravidly Unie 

střelců z praku. 

Při porušení pravidel může pořadatel účastníka diskvalifikovat nebo vykázat z prostoru sportoviště. 

 

8. Pořadatel, hlavní rozhodčí, rozhodčí 

Pořadatel:   Jan Nowak, Unie střelců z praku 

Hlavní rozhodčí:  Jan Nowak 

Rozhodčí: 

Rozhodčí: 

Rozhodčí: 

Rozhodčí: 

 

Dne 1.9.2019. Pořadatel, Unie střelců z praku, Jan Nowak +420 773 381 773. 


