Pravidla st elecké disciplíny Evropský Policejní Parkur

1. ÚVOD
St elecká disciplína “EVROPSKÝ POLICEJNÍ PARKUR” se st ílí v zemích západní
Evropy. Jedná se o st elbu z velkorážní pistole nebo revolveru na speciální ter . St elec st ílí
jednoru nebo obouru z r zných poloh a vzdáleností v celkovém ase 5 minut 30 vte in.
Absolutní nást el se rovná 250 bod m.

2. PRAVIDLA BEZPE NOSTI
2.1. PRAVIDLA BEZPE NOSTI NA ST ELNICI
V prostoru st elnice jsou ú astníci sout že povinni nosit zbra vybitou,, bez
zásobníku, uloženou v pouzd e nebo v uzav ené schránce.
Manipulace se zbraní je dovolena pouze v prostoru ur eném po adatelem, pokud je
tento k dispozici.
2.2. PRAVIDLA BEZPE NOSTI P I ST ELB
Nabíjení a st elba je povolena pouze na povel rozhod ího.
St elec nabíjí zbra v bezpe ném úhlu sm rem k ter i a pouze na povel rozhod ího.
St elec tasí zbra z pouzdra až na p íslušné palebné
zbraní v ruce je zakázán.

e. P esun na palebnou áru se

St elec manipuluje se zbraní nebo se zbran dotýká pouze na povel rozhod ího nebo v
ípad , kdy mu to pravidla dovolují.
St elec p i pln ní zásobníku mezi jednotlivými ástmi parkuru ukládá vybitou zbra se
záv rem a kohoutem v p ední poloze do pouzdra.
ed povelem “START” musí být zbra uložena v pouzd e, st elec ji však m že držet
za pažbu s prstem mimo spouš .
Po první ásti ( 7 m ) a po skon ení závodu je st elec povinen p edložit vybitou zbra
se dv ma zásobníky ke kontrole asom i.
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3. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
3.1. ZBRAN
Pistole ráže 9 mm, délka hlavn max. 4” m eno bez nábojové komory všechny pistole
jsou považovány pro disciplínu EPP za SA (single action)
Revolvery ráže 38 Speciál nebo 357 Magnum, DA, délka hlavn maximáln 4”
rychlonabíje smí závodník použít pouze p i první ásti (7 m), p i první ásti smí závodník
st ílet sérii 4 + 6 ran, ne však obrácen první výst el v každé ásti parkuru krom st elby na
ter íky st ílí st elec DA
Mí idla jsou povolena pouze otev ená mí idla.
Odpor spoušt minimáln 1,36 kp (m en ve svislé poloze p i nataženém kohoutu).
Odpor spoušt m že být m en p ed závodem i po skon ení st elby.
Kompenzátory nejsou povoleny.
3.2. ST ELIVO
Je zakázáno používat sportovní st elivo ( Wad cutter ).

3.3. POUZDRA
Jsou povolena pouze opasková pouzdra umíst na pro praváka na pravém, pro leváka
na levém boku nebo stehn .
Pouzdro na zbra musí zakrývat spouš .
Ústí hlavn zbran uložené v pouzd e nesmí sm ovat do prostoru za st elce a nesmí
sm ovat mimo kruh o polom ru 1 m opsaném na zemi okolo stojícího st elce
3.4. TER E
Vzdálenost st ed ter

od sebe je minimáln 2 m.

Každý ter je výrazn ozna en íslem stanovišt .

4. ÁSTI PARKURU A M

ENÍ AS

4.1. ÁSTI PARKURU
1. St elba obouru s p ebitím, 2 x 5 ran v ase 15 vte in ze vzdálenosti 7 m.
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2. St elba obouru vleže, 5 ran ze vzdálenosti 30 m.
3. St elba obouru vsed , 5 ran ze vzdálenosti 25 m.
4. St elba obouru vstoje zpoza krytu, 5 ran z pravé strany spoušt no pravou rukou a 5 ran z
levé strany spoušt no levou rukou, ze vzdálenosti 20 m.
5. St elba obouru v kle e, 5 ran ze vzdálenosti 15 m.
6. St elba obouru vstoje, 5 ran ze vzdálenosti 15 m v ase 10 vte in.
7. St elba jednoru vstoje, 5 ran ze vzdálenosti 10 m do jednoho malého ter íku a st elba
obouru vstoje, 5 ran ze vzdálenosti 10 m do druhého malého ter íku.

Poloha

ást
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vstoje obouru s p ebitím
Vleže obouru
Vsed obouru
zprava
Zpoza krytu
zleva
V kle e obouru
Vstoje obouru
jednoru
Vstoje
obouru

Vzdálenost Po et ran
(m)
7
2x5
30
5
25
5
5
20
5
15
5
15
5
5
10
5

1.rána
pistole
SA
SA
SA
SA

1. rána
revolver
DA
DA
DA
DA

SA
SA
SA
SA

DA
DA
SA
SA

SA

SA

as
15 s

10 s

as na absolvování celého parkuru - 5 minut, 30 vte in.
4.2. M ení as
ení celkového asu probíhá od povelu “START” do okamžiku, kdy je dobitá zbra
s kohoutem v p ední poloze uložena v pouzd e. Tyto asové úseky se v pr hu celého
parkuru s ítají.
V první ásti je asový úsek od povelu “START” do vyst elení poslední desáté rány
nebo do uplynutí limitu 15 vte in.
V 6. ásti parkuru je asový úsek na st elbu 10 vte in, avšak dobíjení zbran se do
celkového asu parkuru zapo ítává.
V sedmé ásti parkuru od povelu “START” do vyst elení poslední rány obouru nebo
do uplynutí celkového asu 5 minut 30 vte in.
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5. PRAVIDLA PRO ST ELCE
5.1. POUŽÍVANÉ POVELY
V pr

hu parkuru používá rozhod í na palebné

e tyto povely:

1. “Dva zásobníky po p ti nábojích nabíjet, p ipravit”
2. “P ipraveni”
3. “Start” – tento povel bývá v tšinou nahrazen zvukovým signálem.
4. “Kontrola zbraní” nebo “zbran ke kontrole”
5. “Zbran do pouzder”
6. “Závodníci na p ípravnou áru 35 m, asomíra k ter m”
7. “P t náboj do zásobníku nabíjet, p ipravit”
8. “Palbu zastavit” – v p ípad , že je pot eba z jakéhokoli d vodu zastavit st elbu
9. V p ípad jakékoli pravidly nep edvídané události velí rozhod í na palebné
situace

e dle vzniklé

5.2. POSTUP ST ELCE
Závodník je povinen znát platná pravidla disciplíny EPP, nesmí být ve stavu
vylu ujícím jeho ú ast na sout ži a musí používat pouze výzbroj a výstroj odpovídající
technickým ustanovením.
evzetím karty závodníka a zaplacením startovného závodník potvrzuje, že zná platná
pravidla disciplíny a pravidla bezpe nosti na st elnici a zavazuje se k jejich dodržování.
Závodník se hlásí na p ípravné
e s padesáti náboji, vybitou zbraní a se dv ma
prázdnými zásobníky. Zde si náboje voln vsype do jedné kapsy. Tato kapsa, v níž má
závodník vysypané náboje musí být pevnou sou ástí od vu nebo musí být s od vem pevn
spojena (nap . suchý zip). Ledvinky na opasku nebo jiné podobné tašti ky i vá ky nejsou
povoleny.
Pro p ípad závady m že závodník navíc p edat svému asom
parkuru až p t náboj .

i p ed za átkem

Na povel se p esune na palebnou áru na 7 m. Zde naplní oba zásobníky nebo válec
revolveru a rychlonabíje . Tento úkon probíhá až na povel rozhod ího “DVA ZÁSOBNÍKY
PO P TI NÁBOJÍCH NAPLNIT”. Jeden zásobník si uloží. Nesmí jej p i st elb držet v ruce
nebo v ústech. Druhý zásobník zasune do zbran a zbra uloží do pouzdra. Zasunutí zbran do
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pouzdra je pro asom
k zahájení závodu.

e a rozhod ího na palebné

e znamením, že je závodník p ipraven

V p ípad , že ješt p ipraven není, na výzvu rozhod ího na palebné
“P IPRAVENI” odpoví “NE” a pokra uje v p íprav .

e

Na povel “START” (nebo zvukový signál i oto ení ter do elní polohy) tasí
závodník zbra , zasune náboj do nábojové komory a st ílí 2 x 5 ran s p ebitím zásobníku v
asovém limitu 15 vte in. Poslední dv vte iny asového limitu píská rozhod í na píš alku.
Vým nu zásobníku smí provád t st elec pouze u prázdné zbran . St elec z revolveru
smí v první sérii nabít zbra 4 náboji a pomocí rychlonabíje e dobít 6 náboj , avšak nikoliv
obrácen .
Po vyst elení poslední desáté rány závodník vyjme zásobník ze zbran , spustí záv r do
ední polohy a kohout spustí rovn ž do p ední polohy.
Po skon ení této první ásti parkuru p edloží závodník asom i ke kontrole vybitou
zbra a dva prázdné zásobníky. Pokud závodník nevyst elil všechny náboje, asom
mu je
odebere a vrátí až po dokon ení parkuru. Po dost ílení první ásti parkuru ze 7 m a po
provedené kontrole zbran závodník na povel rozhod ího odchází na p ípravnou áru na 35
m. Poté rozhod í na palebné
e spole
s asom em vyhodnotí zásahy a asom
dosažený as a výsledek zapíše do karty závodníka i na ter a seznámí s ním závodníka.
Zásahy se zalepí bílými zálepkami.
Na p ípravné
e na 35 m na povel rozhod ího “NABÍJET” naplní jeden zásobník
ti náboji a zasune jej do zbran . Následuje povel “P IPRAVENI”.
Na povel “START” se p esune na palebnou áru na 30 m, tasí zbra , zaujme polohu
vleže, zasune náboj do nábojové komory a st ílí p t ran. Ihned po dost ílení závodník vyjme
zásobník ze zbran , spustí záv r do p ední polohy a kohout spustí rovn ž do p ední polohy a
zbra uloží do pouzdra. Doplní v kle e zásobník p ti náboji a zasune jej do zbran .
Na povel “START” se p esune na palebnou áru na 25 m, tasí zbra , po zaujetí polohy
zasune náboj do nábojové komory a st ílí p t ran vsed . Po dost ílení závodník vyjme
zásobník ze zbran , spustí záv r do p ední polohy a kohout spustí rovn ž do p ední polohy a
zbra uloží do pouzdra a ihned v kle e doplní do zásobníku p t náboj a zásobník zasune do
zbran .
Na další povel “START” se závodník p esune na palebnou áru na 20 m, tasí zbra ,
zasune náboj do nábojové komory a st ílí zpoza krytu p t ran z pravé strany, p emž zbra
drží a spouští pravou rukou.Po dost ílení uloží zbra se záv rem v zadní poloze do pouzdra,
ihned doplní do zásobníku p t náboj , zbra nabije a ze stejné vzdálenosti zpoza krytu st ílí
dalších p t ran z levé strany, p emž zbra drží a spouští levou rukou. Po dost ílení op t
vyjme zásobník ze zbran , spustí záv r do p ední polohy a kohout spustí rovn ž do p ední
polohy a zbra uloží do pouzdra, doplní do zásobníku p t náboj a zásobník zasune do
zbran . P i st elb zpoza krytu se za íná vždy z pravé strany. Závodník musí stát ob ma
nohama ve vymezeném prostoru nebo jednou nohou uvnit tohoto prostoru a druhá noha musí
být v kontaktu s tímto prostorem. Jde vlastn o prodloužení levé, respektive pravé strany
zást ny.
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Na další palebnou áru na vzdálenost 15 m se závodník p esune po dalším povelu
“START”, tasí zbra , zaujme polohu v kle e, zasune náboj do nábojové komory a st ílí p t
ran. Po dost ílení vyjme zásobník ze zbran , spustí záv r do p ední polohy a kohout spustí
rovn ž do p ední polohy a zbra uloží do pouzdra, doplní v kle e p t náboj do zásobníku a
zásobník zasune do zbran .
Na povel “START” závodník tasí zbra , zasune náboj do nábojové komory a st ílí ze
stejného stanovišt ( 15 m ) p t ran v ase 10 vte in. V 8 vte in za ne rozhod í pískat na
píš alku. Hvizd trvá až do vypršení 10 vte inového limitu na st elbu.. Pokud závodník
nevyst elil všechny náboje, rozhod í mu je odebere a vrátí až po dokon ení parkuru. Po
dost ílení závodník vyjme zásobník ze zbran , spustí záv r do p ední polohy a kohout spustí
rovn ž do p ední polohy a zbra uloží do pouzdra a ihned doplní zásobník p ti náboji a
zasune jej do zbran .
Na povel rozhod ího p istoupí asom
k závodníkovi a každý závodník si sám
ode te zbývající as ze stopek. P i tom se závodník i asom
zdrží jakýchkoli komentá .
Po povelu “START” se závodník p esune na palebnou áru na 10 m, tasí zbra , zasune
náboj do nábojové komory a st ílí p t ran jednoru do jednoho malého ter íku. Po dost ílení
uloží zbra se záv rem v zadní poloze do pouzdra, ihned doplní zásobník p ti náboji, zbra
nabije a st ílí p t ran obouru do druhého malého ter íku.
Uplynutí asového limitu 5 minut 30 vte in oznámí rozhod í závodníkovi klepnutím
na rameno a slovem “STOP”.
Po skon ení této poslední ásti závodník p edloží ke kontrole prázdnou zbra a dva
prázdné zásobníky. asom
zbra zkontroluje a do karty závodníka a na ter zapíše
dosažený celkový as.

5.3. POLOHY P I ST ELB
St elba vstoje libovolná poloha.
St elba vleže libovolná poloha, možno i na boku, ne však na zádech.
St elba vsed libovolná poloha, st elec se však nesmí dotýkat zády zem , hýžd musí
být za palebnou árou.
St elba zpoza krytu st elec se m že o kryt opírat, musí však stát ob ma nohama ve
vymezeném prostoru, p ípadn jednou nohou uvnit tohoto prostoru a druhá noha musí být v
kontaktu s tímto prostorem.
St elba v kle e st elci je dovoleno kle et na zemi jedním i ob ma koleny, nesmí se
však dotýkat zem hýžd mi.
Závodník nesmí upravovat po adatelem p ipravené stanovišt st elce za ú elem
získání jakékoli zvýhodn né pozice ke st elb (nap . zdvojování podložky p i st elb v poloze
vleže), ani k tomu používat pom cky s sebou p inesené.
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6.VYPADLÝ NÁBOJ
Po vyst elení první rány v první ásti nesmí být náboj eventueln napln ný zásobník
nebo rychlonabíje vypadlý na zem závodníkem použit.
Toto platí po celý závod.Výjimkou jsou náboje vypadlé p i odstra ování závady a p i
zaujímání polohy a p i st elb vleže a v sed . Vypadne-li závodníkovi náboj na zem, náboj
zdvihne ze zem asom . V p ípad , že je možno náboj použít, vrátí jej závodníkovi ihned,
v p ípad že ne vrátí mu jej po skon ení závodu.
Všechny vypadlé náboje, které nelze použít chybí závodníkovi v poslední
parkuru – st elba obouru na ter ík.

ásti

7. ZÁVADY
Ve všech ástech parkuru se hodnotí shodn
Dv možnosti postupu :
1. St elec zvedne ruku a ohlásí “ZÁVADA”. asom
e posoudí závadu. Je-li posouzena jako :

zastaví stopky. Rozhod í na palebné

a) závada nezavin ná (selhaný náboj, prasklá sou ástka na zbrani), st elec závadu
odstraní a na povel pokra uje ve st elb . asom
pouští stopky okamžikem
výst elu.
b) závada zavin ná, st elec pokra uje ve st elb po povelu rozhod ího sou asn se
spušt ním asu. Závodník obdrží 5 trestných bod a 10 trestných vte in z celkového
asu parkuru.
íklad zavin né závady :
zbra nebyla natažena
nedoražený zásobník
zajišt ná zbra
ztracená mí idla
neznatelný otisk úderníku
zne išt ná zbra
2. St elec sám odstraní závadu bez ohlášení a bez zastavení asu.
Pokud závadu nelze odstranit ihned, pokra uje st elec po odstran ní závady ve sm
kterou mu ur í rozhod í od stanovišt , kde k závad došlo.

,

Pokud je zbra neopravitelná, m že st elec použít jinou zbra , která prošla technickou
ejímkou.
V pr hu závodu m že st elec ohlásit maximáln dv závady. P i další ohlášené
závad odstupuje ze závodu.
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8. HODNOCENÍ
K hodnocení se používá schválených kalibr .
Sou et bod ze všech ástí dává celkový výsledek.
První ást ( 7 m ) se hodnotí p ímo na palebné

e.

i rovnosti dosažených bod je lépe hodnocen závodník, který :
1. Má v tší po et p tibodových zásah .
2. Má v tší po et bod v první ásti ( 7 m ).
3. Dosáhl kratšího celkového asu.
4. Má v tší po et 4, 3, 2,.
5. Dosáhne kratšího asu v první ásti ( 7 m ).

9. TRESTNÉ BODY
Trestné body se ode ítají z dosaženého výsledku a rozhod í je ud lí za tyto p estupky :
závodník nepoužil DA ( promá knutí ) tam, kde to pravidla ur ují - 5 trestných bod
za každý výst el,
rána byla po asovém limitu ur eném pro jednotlivé ásti; nebo po celkovém ase i
es upozorn ní asom e - 5 trestných bod za každý výst el
závodník vyst elil více než p t ran v jedné sérii - 5 bod za každý výst el
závodník použije náboj nebo napln ný zásobník i rychlonabíje vypadlý na zem - 5
trestných bod za každý výst el
zavin ná závada - 5 trestných bod + 10 trestných vte in
závodník si nedovoleným zp sobem upravil stanovišt st elce - 5 trestných bod za
každý výst el
porušení pravidla o poloze p i st elb - 5 trestných bod za každý výst el
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10. DISKVALIFIKACE
Závodník bude diskvalifikován :
za závažné porušení pravidel bezpe nosti,
za závažné porušení pravidel o postupu st elce,
za použití více než padesáti náboj ,
za uložení náboj do více než jedné kapsy,
tasil zbra z pouzdra p ed povelem rozhod ího nebo mimo povel rozhod ího

11. INOVNÍCI ZÁVODU
11.1. HLAVNÍ ROZHOD Í
Je povinen znát p esn pravidla disciplíny EPP.
Od zahájení závodu p ejímá hlavní rozhod í odpov dnost za regulérnost závodu a jeho
bezpe ný pr h. Hlavní rozhod í deleguje rozhod í do jednotlivých funkcí v závodu,
spole
s nimi eší sporné p ípady, má právo kontroly zbran p ed zahájením st elby nebo po
jejím ukon ení.
Kontroluje innost jednotlivých rozhod ích a kalibruje sporné zásahy v p ípad , že
touto inností nepov í jiného rozhod ího. Dále p ijímá a spole
s JURY eší protesty,
kontroluje a podepisuje výsledkovou listinu a vyhlašuje výsledky.

11.2. ROZHOD Í NA PALEBNÉ

E

Je povinen znát p esn pravidla disciplíny EPP.
Zodpovídá za bezpe nost na palebné

e.

Vydává povely pro závodníky a ídí innost asom

.

ed první ástí parkuru (7 m) a p ed st elbou ve stoje z 15 m v ase 10 sec velí
“P IPRAVENI” a v rozmezí 2 - 4 vte in vydá povel “START”. Tento povel m že být ústní
nebo nap . píš alkou i trubkou. V p ípad , že závodník není p ipraven, má právo mezi t mito
povely íci “NE”. V tomto p ípad se povel “P IPRAVENI” po chvíli opakuje. P ed
ostatními ástmi parkuru tento povel nepoužívá.
Odm uje asový limit 15 vte in v první ásti parkuru. 13 vte in po povelu “START”
za ne pískat na píš alku. V 15 vte in hvizd skon í, což je pro závodníky signálem k
ukon ení st elby.
Odm uje asový limit 10 vte in v šesté ásti parkuru. 8 vte in po povelu “START”
za ne pískat na píš alku. V 10 vte in hvizd skon í, což je pro závodníky signálem k
ukon ení st elby.
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V první ásti parkuru hodnotí ve sporných p ípadech hodnoty zásah
zásuvných kalibr . Zodpovídá za jejich vyhodnocení a zalepení bílými zálepkami.
eší všechny protesty vzniklé p ímo na palebné

pomocí

e.

V p ípad porušení pravidel ud luje trestné body podle lánku 8.
Má právo diskvalifikovat závodníka z d vod vyjmenovaných v lánku 9.

11.3. ASOM
Je povinen znát p esn pravidla disciplíny EPP.
ídí se pokyny rozhod ího na palebné

e.

Na stopkách p esn m í závodníkovi as pot ebný ke st elb a p íprav zbran .
ený úsek je u první ásti parkuru od povelu “START” až do vyst elení poslední
desáté rány nebo do skon ení asového limitu 15 vte in, který je signalizován árovým
rozhod ím.
V sedmé ásti parkuru je m ený úsek od povelu “START” až do vyst elení poslední
rány obouru na malý ter ík nebo do uplynutí celkového asu na parkur 5 minut 30 vte in.
Konec tohoto limitu signalizuje závodníkovi lehkým klepnutím na rameno. Ve všech
ostatních ástech za íná m ený úsek povelem “START” a kon í uložením nabité zbran s
kohoutem v p ední poloze do pouzdra.
Krom okamžiku, kdy poklepem na rameno signalizuje závodníkovi konec asového
limitu , stojí za ním asom
v dostate né vzdálenosti ,aby jej nerušil p i st elb ,ale tak, aby
l dostate ný p ehled o innosti závodníka p i st elb . Jde o vzdálenost cca 5 m.
Po skon ení první ásti a po zkontrolování ter e rozhod ím na palebné
e zapíše
asom
jednotlivé zásahy do karty závodníka a na ter spole
s dosaženým asem.
Zásahy se zalepí bílými zálepkami a sd lí závodníkovi, jakého dosáhl nást elu.
Po skon ení šesté ásti ukáže závodníkovi stopky a ten si sám ode te zbývající as.
Provádí prohlídku zbran po první ásti a po skon ení celého parkuru.
V p ípad porušení pravidel závodníkem upozorní rozhod ího na palebné
e a po
konzultaci s ním ud luje trestné body. Do karty závodníka zapíše, v jaké ásti trestné body
ud lil, za co a iteln se podepíše. K tomuto zápisu m že použít i zadní stranu karty.
Pokud závodníkovi upadne v pr hu závodu náboj,zdvihne jej a situaci posoudí dle
pravidel sám, p ípadn po konzultaci s rozhod ím na palebné e. Upadlý náboj zdvihne až v
okamžiku, kdy již mají všichni st elci bezpe
uložené zbran v pouzdrech a již nikdo se
zbraní nemanipuluje. Údaj o vypadlém náboji, který nelze použít zapíše do karty závodníka a
po ukon ení st elby i na ter .

10

Je povinen upozornit rozhod ího na palebné e na hrubé porušení pravidel EPP nebo
na porušení pravidel bezpe nosti na st elnici p ípadn na stav závodníka, který vylu uje jeho
ast v závod .
Zvednutím ruky signalizuje rozhod ímu dobu, po kterou závodník plní zásobník . Toto
neplatí p ed první ástí parkuru, st elbou vleže a p ed st elbou zpoza krytu levou rukou.

11.4. JURY
Je p ti lenná, jejími leny jsou hlavní rozhod í, technický delegát a t i lenové z ad
zkušených závodník .
Jury eší oficiální protesty. Jury rozhoduje o p ípadech pravidly nep edvídanými.

11.5. LEN JURY
musí znát ádn pravidla disciplíny EPP
má právo kontroly výsledk ( namátková kontrola ter e )
má právo kontroly pr

hu závodu

12. PROTESTY
Protest se podává písemn do rukou hlavního rozhod ího.
Proti výsledku je možné podat protest v dob po zve ejn ní výsledk p ed jejich
vyhlášením.
Protesty vzniklé v první ást parkuru eší árový rozhod í p ímo na palebné

e.

13. DIVÁCI
Diváci mohou být na linii 50 m, p ípadn v ur eném prostoru, musí se zdržet
jakýchkoli komentá . V p ípad jejich nevhodného chování je rozhod í oprávn n je vykázat.
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