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1.1.
1.1.1.1.

Charakter střeleckých soutěží WICZ
Střelecké soutěže WICZ jsou sportovní střelbou z historických zbraní.

1.1.1.2.
WICZ je organizací aktivně se zabývající historií osidlování severní Ameriky. Z
toho vyplývá i přístup k pořádání střeleckých soutěží, které mají následující účel:
1.1.1.3.
a) zdokonalování v praktickém zacházení s historickými palnými zbraněmi (t.j
organizovaný trénink)
1.1.1.4.

b) "reenacting" - čili rekonstrukce historických střeleckých soutěží

1.1.1.5.
c) "reenacting" - čili rekonstrukce reálných historických situací, ve kterých byly
historické palné zbraně používány

1.2.

Střelnice a její zabezpečení

1.2.1.1.
Střelnice musí odpovídat předpisům pro sportovní střelbu, musí být schválena a
musí být k dispozici její schvalovací protokol a provozní řád, v němž jsou určeny podmínky
provozování střelnice.
1.2.1.2.

Podmínky pro provoz střelnice musí být vždy bezpodmínečně dodrženy.

1.2.1.3.
Musí být určeny a vyznačeny prostory pro diváky, pro přípravu zbraní a nabíjení
a soutěžní prostory. V prostorách pro přípravu zbraní smí být pouze závodníci a rozhodčí. V
prostorách pro střelbu (na startovní čáře) smí být pouze příslušní rozhodčí a závodník
vykonávající úlohu.

1.3.

Bezpečnostní opatření

1.3.1.1.
Střelec startuje na vlastní nebezpečí, je povinen znát a za všech okolností
dodržovat požadavky legislativy, obecná bezpečnostní pravidla, zásady manipulace se zbraní,
tato pravidla a propozice soutěže.
1.3.1.2.
Střelec je povinen upozornit na jakékoli porušení zásad bezpečnosti které zjistí, a
to nejbližšího rozhodčího. Zároveň má každý účastník soutěže právo upozornit původce
porušení bezpečnosti a vyžadovat okamžitou nápravu.
1.3.1.3.
Závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčího, a rozhodčí má právo
diskvalifikovat závodníka za porušení bezpečnostních předpisů. Hrubé porušení
bezpečnostních předpisů = vyloučení ze soutěže.
1.3.1.4.
Všechny osoby přítomné na střelišti jsou povinny používat ochranu zraku. Za
ochranu zraku jsou uznány i dioptrické brýle. Je doporučeno používat chrániče sluchu.
1.3.1.5.

Všechny zbraně musí být mimo určené prostory odkládány, i přenášeny vybité.

1.3.1.6.
V prostorech pro střelbu, nabíjení a přípravu zbraní je zakázáno kouřit a používat
otevřený oheň. Tento zákaz platí pro všechny přítomné osoby.

1.3.1.7.
Je zakázáno nabíjet předovky prachem z otevřených nádob nebo jeho
přesypávání na střelišti.
1.3.1.8.
Během soutěže je závodníkům a rozhodčím zakázáno požívat drogy a
alkoholické nápoje, nebo se účastnit soutěže pod jejich vlivem. Nedodržení znamená
diskvalifikaci.
1.3.1.9.
Rozhodčí má právo kdykoli zastavit střelbu povelem STOP. Střelec na tento
povel okamžitě skloní zbraň, sundá prst ze spouště a vyčká dalších pokynů.
1.3.1.10.
K terčům je možné jít pouze jsou-li všechny zbraně bezpečně vybity. Způsob
vybití určí rozhodčí na palebné čáře.
1.3.1.11.
Nikdo, s výjimkou rozhodčího (dle následujícího bodu), se nesmí dotýkat
střelcovy zbraně a vybavení bez jeho souhlasu, s výjimkou bezprostředního ohrožení
bezpečnosti.
1.3.1.12.
Rozhodčí smí vzít střelcovo vybavení a zbraň do ruky i bez jeho souhlasu,
avšak pouze za jeho přítomnosti a s jeho vědomím.
1.3.1.13.
Rozhodčí má právo vykázat diváky porušující bezpečnostní předpisy nebo
narušující průběh soutěže ze střelnice.
1.3.2.

Poučení a školení rozhodčích a technického personálu

1.3.2.1.
pravidel.

Hlavní rozhodčí soutěže musí být osoba proškolená z obecných předpisů a těchto

1.3.2.2.
Hlavní rozhodčí provede před vlastní soutěží proškolení rozhodčích a
technického personálu a poučení o organizaci soutěže.

1.4.

Průběh závodu

1.4.1.

Přejímka zbraní

1.4.1.1.
Je doporučeno provádět přejímku zbraní a jejich registraci přímo při zápisu
přihlašovaných.
1.4.2.

Poučení

1.4.2.1.
Před záhájením závodu je povinen hlavní rozhodčí provést poučení závodníků.
Poučení musí jmenovitě obsahovat:
1.4.2.2.

-poučení o bezpečném provozu na konkrétní střelnici

1.4.2.3.

-seznámení s propozicemi a organizací soutěže

1.4.2.4.

-rozdělení závodníků do směn, resp. systém pořadí startů

1.4.2.5.

-připomenutí zásad bezpečné manipulace se zbraněmi

1.4.2.6.
Závodník je povinen zúčastnit se poučení, a nesmí startovat aniž by poučení
absolvoval.
1.4.3.

Zahájení závodu

1.4.3.1.
Závod zahajuje oficiálně hlavní rozhodčí po poučení závodníků tak, že závod
prohlásí za zahájený. Po zahájení soutěže nesmí na střelnici nebo v jejím úseku vyhrazeném
pro soutěž probíhat žádná jiná činnost. Při porušení této zásady je kterýkoli rozhodčí povinen
a oprávněn přerušit průběh soutěže.
1.4.4.

Ukončení závodu

1.4.4.1.
Závod je oficálně ukončen tím, že ho hlavní rozhodčí prohlásí za ukončený na
shromáždění závodníků. Ukončením závodu se zříká pořadatel a rozhodčí odpovědnosti za
případnou další střeleckou činnost na střelnici. Závod je obvykle ukončen ihned po ukončení
poslední úlohy/směny, a to ještě před vyhlášením výsledků.

1.5.

Zbraně, střelivo a způsoby nabíjení

1.5.1.

Zbraně

1.5.1.1.
Pro střelecké soutěže WI CZ se mohou použít všechny zbraně bez omezení ráže,
typů používaných před koncem roku 1900 na území Severní Ameriky, originály, repliky a
klony.
1.5.1.2.
Nejsou dovoleny zbraně nemající předlohu ve vymezeném historickém období,
zbraně prokazatelně nepoužívané na americkém kontinentu, zbraně vyrobené s použitím
moderních materiálů (nedobové plasty) rušivě působících na viditelných částech zbraně a
zbraně vybavené nebo upravené nedovoleným způsobem. Všechny zbraně musí mít
autentický vzhled a funkci. Jsou povoleny jen takové úpravy, které mají pouze estetický účel.
Jsou zakázány jakékoli dodatečné úpravy směřující ke zlepšení výsledku nebo ulehčení
soutěže (např. anatomické rukojeti, rybina, dioptr, stavitelná, mikrometrická, optická mířidla,
apod., pokud nebyly na originále).
1.5.1.3.
Všechny použité zbraně musí splňovat zákonné požadavky na registraci,
zkoušení a technický stav. Zbraně nesplňující tyto požadavky nesmí být v soutěži použity.
1.5.1.4.
Za splnění zákonných požadavků na registraci zbraně a její technický stav je
odpovědný závodník.
1.5.2.

Kategorizace zbraní pro závody WI-CZ

1.5.3.

Zbraně jsou rozděleny do kategorií podle konstrukce a způsobu nabíjení:

1.5.3.1.

Mušketa vojenská (MuV)

Křesadlová puška s hladkým vývrtem hlavně, minimální ráže .60 (15,2mm), s pevnými
nestavitelnými miřidly dle předlohy a bez napínáčku. Nabíjení vojenským způsobem.

1.5.3.2.

Mušketa civilní (MuC)

Křesadlová puška s hladkým vývrtem hlavně. Nabíjení civilním způsobem.

1.5.3.3.

Křesadlová puška vojenská (KřPuV)

Křesadlová puška s drážkovaným vývrtem hlavně, bez omezení ráže, s otevřenými miřidly. Nabíjení
vojenským způsobem.

1.5.3.4.

Křesadlová puška civilní (KřPuC)

Křesadlová puška s drážkovaným vývrtem hlavně, bez omezení ráže. Nabíjení civilním způsobem.

1.5.3.5.

Perkusní puška vojenská (PePuV)

Perkusní puška s drážkovaným vývrtem hlavně, minimální ráže .50“, bez napínáčku, s otevřenými
miřidly. Nabíjení vojenským způsobem.

1.5.3.6.

Perkusní puška civilní (PePuC)

Perkusní puška s drážkovaným vývrtem hlavně. (Revolverové pušky řešit v propozicích). Nabíjení
civilním způsobem.

1.5.3.7.

Perkusní puška libovolná (PePuL)

Perkusní puška drážkovaná nebo hladká, s libovolným nabíjením, střílející pouze jednotnou střelou.

1.5.3.8.

Perkusní zadovka (PeZ)

S papírovou nábojnicí nebo kovovou silnostěnnou nábojnicí (nutno řešit v propozicích).

1.5.3.9.

Jednoranné zbraně na jednotný náboj (JZ)

Od ráže .30“ výše. Odchylky řešit v propozicích.

1.5.3.10.

Opakovačky „lever action“ a „pump action“ (LA)

S trubicovým zásobníkem a vnějším kohoutem. Odchylky řešit v propozicích.

1.5.3.11.

Křesadlová pistole (KřPi)

Bez další specifikace. Nabíjení civilním způsobem.

1.5.3.12.

Perkusní pistole (PePi)

Bez další specifikace. Nabíjení civilním způsobem.

1.5.3.13.

Perkusní revolver (PeRe)

Bez další specifikace. Revolverové pušky (revolvery s přídavnou pažbou) zařadit do PePuC,
eventuálně vypisovat jako extra kategorii.

1.5.3.14.

SA revolver na jednotný náboj (SA)

Bez další specifikace. DA revolvery jen v režimu SA, nebo řešit v propozicích.

1.5.3.15.

Perkusní brokovnice (PeBr)

Bez další specifikace, ale včetně křesadlových zbraní s hladkým vývrtem.

1.5.3.16.

Brokovnice na jednotný náboj (Br)

Dvojky bez vyhazovačů a jednospouště, dle historických předloh. Opakovací brokovnice jsou
nabíjeny pouze dvěma náboji.

1.5.3.17.

Ostatní výše nedefinované zbraně

Podle rozhodnutí pořadatele

1.5.4.

Zařazení zbraní do kategorií

1.5.4.1.
Obecně je přípustné používat zbraně "starší", méně výkonné, čili znevýhodněné,
v soutěži vypsané pro kategorii "mladší".
1.5.4.2.
Není-li v některé vypsané kategorii alespoň 5 závodníků, je kategorie sloučena
s nejbližší dle konstrukce (pistole, revolver, mušketa, puška ...). Není-li toto možno dodržet, je
střelec zařazen do vyšší kategorie. Vzniklý handicap závodníku není kompenzován.
1.5.5.

Střelivo

1.5.5.1.
Do všech zbraní musí být použito pro střelbu na kovové terče pouze střelivo s
celoolověnou střelou, neplášťované. Do brokovnice v brokových disciplínách olověné broky
max. 2,5 mm.
1.5.5.2.
U křesadlových a perkusních zbraní musí být použit černý prach (Vesuvit),
Pyrodex, nebo průmyslově vyráběné ekvivalenty.
1.5.5.3.

Je zakázáno nabíjet černopraché zbraně tabletami.

1.5.5.4.
nabíjení.

Způsob nabíjení musí odpovídat kategorii zbraně a bezpečnostním předpisům pro

1.5.5.5.
U zbraní na jednotný náboj lze použít černý, nebo bezdýmý prach, nikdy však
kombinaci !!!
1.5.5.6.
U zbraní na jednotný náboj může pořadatel vypsat soutěž pouze pro laboraci
černým prachem. V tomto případě je závodník povinen na požádání rozhodčího prokázat, že
je náboj laborován černým prachem.
1.5.5.7.
vyřazeno.

Střelivo, které je dle mínění rozhodčího nebezpečné musí být na požádání

1.5.5.8.
U kulových zbraní nelze pro kulové disciplíny použít hromadný náboj (broky),
nebo více střel, či dělenou (segmentovou) střelu.
1.5.5.9.
Brokové zbraně lze použít v kulových disciplínách s jednotnou střelou. Způsob
nabíjení bude použit dle dané kategorie.
1.5.6.

Způsoby nabíjení

1.5.6.1.
Nabíjení civilním způsobem – při nabíjení civilním způsobem je přikázáno
používat prachovnici (roh); dávka prachu musí být z prachovnice přesypána do odměrky,

prachovnice uzavřena a dávka přesypána do hlavně. Každá prachovnice musí být ihned po
odsypání prachu uzavřena. Povolena je pouze sférická střela. Střela nesmí být pevně spojena
s ucpávkou. Nabíjení „z prkna“ je dovoleno.
1.5.6.2.
Nabíjení vojenským způsobem – nabíjení buď civilním způsobem, nebo použití
kartridže (včetně „slepé“ kartridže bez střely); při použití kartridží musí být konec
„odkousnut“, prach přesypán do hlavně a pak teprve vtlačena střela. Po nabití musí být
nabiják vždy vrácen na místo. Je-li nasypán nejprve prach na pánvičku, musí být kohout
bezpečně v pojistné poloze.

1.6.

Oblečení a vybavení

1.6.1.

Oblečení

1.6.1.1.
Je předepsáno výhradně stylové oblečení. Přitom jsou respektovány odlišnosti
jednotlivých období i zaměření (dle dohody WI - CZ je za stylové oblečení považováno
stylové oblečení obvyklé pro každé zaměření). Nejsou dovoleny moderní střelecké doplňky s
vyjímkou ochranných brýlí a chráničů sluchu, přičemž jsou doporučeny ucpávky do uší.
1.6.2.

Vybavení

1.6.2.1.
Vybavení střelců musí být stylové. Způsob nabíjení musí odpovídat době
používání zbraně, nikoliv obvyklé sportovní praxi.
1.6.2.2.
Pomůcky pro nabíjení během akce musí mít střelec při plnění úlohy při sobě (v
brašně, na opasku, v kapsách), není-li v propozicích stanoveno jinak. Střelec nemá nárok na
odkládací stolek a pod., není-li v propozicích výslovně stanoveno jinak.
1.6.2.3.
Není dovoleno použití dalekohledů pro odečítání výsledků, a to ani závodníkem,
ani další osobou (tzv. "kaučování"), není-li to v propozicích výslovně povoleno.
1.6.3.

Hodnocení stylovosti

1.6.3.1.
Jak vyplývá z výše uvedeného, veškeré zbraně, oblečení a vybavení musí být
stylové dle zaměření.
1.6.3.2.
Musí být předpokládána nejvyšší možná úroveň stylovosti, styl a vyžadovaná
úroveň může být určena v propozicích.
1.6.3.3.
Za porušení stylovosti u zbraní, oděvu, výstroje a všech pomůcek použitých
během soutěže bude udělena procedurální penalizace na stejdži, ve výši odpovídající
kategorii.

1.7.

Řešení sporných situací

1.7.1.1.
Sporné nebo nejasné situace rozhoduje rozhodčí, nebo v komplikovaném případě
hlavní rozhodčí soutěže.

1.7.1.2.
Proti rozhodnutí rozhodčích nebo proti vyhlášeným výsledkům lze podat protest
nejpozději do 30 minut po vyhlášení výsledků soutěže.
1.7.1.3.
Protest přijímá hlavní rozhodčí proti složení kauce ve výši startovného. Je-li
protest uznán za oprávněný, je kauce závodníku vrácena.
1.7.1.4.
Protest řeší arbitrážní komise ve složení hlavní rozhodčí, rozhodčí na palebné
čáře +2 přizvaní závodníci. Závodník podávající protest má právo se účastnit jednání
arbitrážní komise.
1.7.1.5.
odvolání.

1.8.

Rozhodnutí komise rozhodčích (arbitrážní komise) je konečné, bez možnosti

Diskvalifikace (vyloučení ze závodu)

1.8.1.1.
Při méně závažném porušení těchto pravidel je střelec napomenut, při hrubém
nebo vědomém porušení pravidel (pokus o podvod) je střelec diskvalifikován ze stejdže. O
diskvalifikaci ze stejdže rozhoduje rozhodčí na palebné čáře.
1.8.1.2.
Při opakovaném hrubém,
nebo vědomém porušení pravidel je střelec
diskvalifikován ze závodu. O diskvalifikaci ze závodu rozhoduje hlavní rozhodčí.
1.8.1.3.
pravidel.

Závažné porušení bezpečnosti je vždy kvalifikováno jako hrubé porušení

1.8.1.4.

Napomínání se nevztahuje na situace u nichž je nařízena penalizace.

1.9.

Hodnocení a penalizace

1.9.1.1.
Principem hodnocení je měření času na vykonání úlohy, přičemž za minuté terče
a zasažená rukojmí je udělována penalizace v sekundách. Penalizace je upravena zvlášť pro
kategorie zbraní dle způsobu nabíjení. Princip je ten, že nesmí být pro závodníka výhodnější
vynechat terč, a tím ušetřit čas. Penalizace je tedy stanovena tak, aby byla vyšší než uspořený
čas nutný k zásahu terče, či opakovanému nabití (zejména u předovek).
1.9.2.

Zbraně na jednotný náboj a perkusní revolvery:

1.9.2.1.

Penalizace za minutý cíl nebo zásah rukojmí +5 sekund

1.9.3.

Zadovky:

1.9.3.1.

Penalizace za minutý cíl nebo zásah rukojmí +15 sekund

1.9.4.

Předovky:

1.9.4.1.

Penalizace za minutý cíl nebo zásah rukojmí +30 sekund

1.9.4.2.
Je-li použit perkusní revolver místo pistole, musí být nabíjen po jedné ráně, a má
penalizaci +30 s.

1.9.4.3.
Je-li použita opakovačka v disciplíně pro jednoranou zadovku, musí být nabíjena
po jedné ráně.
1.9.4.4.

Opakovací brokovnice je vždy nabíjena jen dvěma náboji.

1.9.4.5.

Výsledek jednotlivé úlohy je čas + součet penalizací.

1.9.4.6.
Procedurální chyba – všeobecně má mít závodník svobodnou vůli rozhodovat o
řešení situace. Pokud z logiky situace popsané v propozicích vyplývá určitý způsob plnění
úlohy, musí ho závodník dodržet. Za porušení je penalizován standardní penalizací ve výši dle
kategorie. Uděluje se pouze jedna procedurální penalizace v jedné úloze (stejdži). Za
procedurální chybu při mířené terčové střelbě je považováno například nedodržení předepsané
polohy při střelbě, střelba na cizí terč, vyšší počet ran, než je určeno nebo porušení jiné
předepsané povinnosti. Takové porušení bude penalizováno škrtnutím nejlepšího zásahu, resp.
nejvyšších nadpočetných zásahů.
1.9.4.7.
Nezabývání se terčem - pokud závodník úmyslně vynechá jeden nebo více terčů,
aby si usnadnil plnění úlohy, bude toto posuzováno jako procedurální chyba a zároveň bude
udělena penalizace za každý terč ve výši dle kategorie. Přitom zůstává hodnocení terče jako
nezasaženého s příslušnou penalizací.

1.10.

Nabíjení

1.10.1.1.
Před nástupem na startovní čáru se nabíjí pouze na místě k tomu vyhrazeném, a
to u perkusních zbraní bez nasazení zápalek a u křesadlových zbraní bez prachu na pánvičce a
s odklopenou ocílkou.
1.10.1.2.
Zápalky se nasazují (resp. sype prach na pánvičku) až na startovní čáře na povel
rozhodčího.
1.10.1.3.
Po skončení úlohy musí střelec zbraně vybít (předovky vystřelit pod dohledem
rozhodčího mimo terče) a dát zkontrolovat rozhodčímu.

1.11.
1.11.1.

Povinnosti střelce
Na startovní čáře

1.11.1.1.
Revolvery osazené zápalkami v holsteru (pokud není určeno jinak), nenatažené,
kohout v mezipoloze. Pistole dle popisu úlohy v holsteru, perkusní i křesadlové zámky v
pojistné poloze, či uložené předepsaným způsobem. Zbraň na opasku musí směřovat nejdále
1m od střelce a v pouzdře musí spolehlivě držet při všech činnostech.
1.11.1.2.
Pušky (včetně perkusních brokovnic a perkusních zadovek) – dle popisu úlohy perkusní i křesadlové zámky nenatažené, kohouty v pojistné poloze.
1.11.1.3.
Brokovnice na jednotný náboj dle popisu úlohy - s vnějšími kohouty
nenatažené, dvojky bezpečně odložené, opakovací brokovnice bez náboje v komoře, se
spuštěnými kohouty.
1.11.1.4.

Opakovačky dle popisu úlohy - bez náboje v komoře, kohout spuštěn.

1.11.1.5.

Závodník nastoupí na start na vyzvání rozhodčího na palebné čáře.

1.11.1.6.

Zbraně má nabity a uloženy způsobem předepsaným v propozicích.

1.11.1.7.

Rozhodčí se dotáže, zda je závodník připraven, a zda má zbraně nabity.

1.11.1.8.

Rozhodčí velí "START" (nebo spustí TIMER) , a tím zahájí plnění úlohy.

1.11.1.9.
Střelec začne plnit úlohu v libovolném pořadí, není-li pořadí plnění úlohy
určeno v propozicích.
1.11.1.10.
Kohout zbraně smí být natažen jedině tehdy, je-li zbraň již zacílena směrem k
terčům. Není tedy dovoleno např. natažení kohoutu revolveru či pistole během tažení z
pouzdra .
1.11.1.11.
Prst na spoušť se klade pouze bezprostředně před výstřelem, jinak musí být
mimo prostor lučíku (natažen rovně vpřed).
1.11.1.12.
Uchopení zbraně je možné libovolným způsobem, není-li v propozicích
předepsáno jinak.
1.11.1.13.

Střelecká poloha je libovolná, není-li v propozicích předepsáno jinak.

1.11.1.14.
Při jakékoli manipulaci během plnění úlohy se nesmí žádná část těla
závodníka ocitnout před ústím hlavně.
1.11.1.15.
Během úlohy musí být zbraně při jejich střídání vráceny do pouzdra, nebo
odloženy způsobem předepsaným v propozicích. Střelci ani rozhodčí se přitom nesmí nikdy v
žádném případě ocitnout před ústím odložených zbraní.
1.11.1.16.
Upuštění zbraně - Upustí-li závodník zbraň během plnění úlohy, nesmí ji v
žádném případě sám zvednout bez dovolení rozhodčího. Jde o hrubé porušení bezpečnosti
s diskvalifikací ze stejdže. Upuštěné náboje je během plnění disciplíny zakázáno sbírat.
1.11.2.

Ukončení úlohy

1.11.2.1.
Je-li použit timer, bude použit čas posledního výstřelu. Není-li použit timer,
závodník končí úlohu zvoláním "STOP".
1.11.2.2.
Střelec smí opustit střelecké stanoviště až po výslovném souhlasu rozhodčího.
Před opuštěním stanoviště střelec předloží zbraň rozhodčímu ke kontrole, zda je bezpečně
vybitá.
1.11.3.

Čištění zbraní

1.11.3.1.
V průběhu soutěže je dovoleno čistit zbraně pouze na vyhrazeném místě a se
souhlasem rozhodčího.

1.11.4.

Závady

1.11.4.1.
V případě selhání zbraně nebo jiné závady během plnění úlohy nemá závodník
nárok na opakovaný start v úloze. Závodník je povinen pod dohledem rozhodčího vybít zbraň
nebo ji jinak uvést do bezpečného stavu před opuštěním prostoru pro střelbu.
1.11.4.2.
Zjistí-li závodník závadu před nástupem na startovní čáru, nebo dříve, než
vystřelí první ránu, může odstoupit, nebo požádat rozhodčího na palebné čáře o změnu pořadí
startů. Rozhodčí je povinen umožnit v tomto případě změnu pořadí startů, pokud tomu
nebrání jiné závažné okolnosti. Opakuje-li se závada znovu, nemá již závodník právo žádat o
změnu pořadí startů.
1.11.4.3.
Výměna zbraně během závodu je zakázána. Ve výjimečných a odůvodněných
případech může hlavní rozhodčí udělit výjimku.
1.11.4.4.
Oprava může být prováděna pouze na určeném místě, a to se souhlasem
rozhodčího a pod jeho dozorem.
1.11.4.5.
Mimo startovní čáru a nabíjecí stanoviště musí být revolvery nošeny v
holstrech, pušky a pistole se odkládají s kohoutem v pojistné poloze, brokovnice zlomené,
opakovačky a zadovky s otevřeným závěrem, nebo uložené v pouzdře. Komory a zásobníky
odkládaných zbraní musí být prázdné.
1.11.4.6.
Pravidlo 160° - toto pravidlo znamená, že pro střelbu musí být vyhrazen a
bezpečně zajištěn prostor před palebnou čárou v úhlu 160°. Není přípustné, aby v tomto
prostoru probíhala současně jiná činnost. Zároveň to znamená , že střelec nikdy nesmí otočit
zbraň tak, že míří ústím za střelce. Jmenovitě se toto pravidlo dotýká křížového tasení, kdy
nesmí ústí hlavně směřovat dozadu za palebnou čáru, a to i za cenu, že se střelec pootočí
bokem nebo dokonce zády k terčům. Dojde-li během plnění úlohy k otočení ústí hlavně nebo
dokonce k výstřelu mimo „bezpečný kužel“ 160°, jde o závažné porušení bezpečnosti a je
udělena diskvalifikace.

