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BEZPEČNOSTNÍ  ZKOUŠKY  ASDS ČR 

TEST 

Tento test je teoretickou částí BZ ASDS ČR. Odpovědi napište rukou na určený řádek. Test, zpracovaný 

strojově či za užití počítače, kopírovacích a obdobných zařízení bude Zkušebním komisařem odmítnut. 

K vypracování tohoto testu budete potřebovat aktuální pravidla IPSC, které si můžete stáhnout na  
www.asdscr.cz nebo u VV CNROI. Na řádek článek pravidel uveďte číslo konkrétního odstavce pravidel, který 

upravuje předmět dotazu. 

 

1. Popište vaši činnost po následujících povelech. Při odpovědích stručně a jasně popište 

základní bezpečnostní požadavky pro směr ústí zbraně, polohu pojistek a ukazováčku 

vaší silné ruky : 

 

 

a) LOAD AND MAKE READY                            článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.asdscr.cz/
http://www.ipsc.cz/
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b) ARE YOU READY ?                                                      článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c) STANDBY                                                                         článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

d) Startovní signál                                                                  článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e) IF YOU ARE FINISHED, UNLOAD AND SHOW CLEAR  článek pravidel:

  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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f) IF CLEAR, HAMMER DOWN, HOLSTER                       článek pravidel : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

g) IF CLEAR, HAMMER DOWN, OPEN THE ACTION         článek pravidel: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

h) RANGE IS CLEAR                                                             článek pravidel : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

i) HAND CROSS                                                                       článek pravidel : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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j) STOP                                                                                    článek pravidel : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Odpovězte stručně na následující otázky a uveďte článek pravidel, který upravuje danou 

situaci či oblast : 

a) Jakým způsobem, kdy a kde můžete manipulovat se zbraní dle pravidel IPSC ? 

článek pravidel : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) Jakým způsobem, kdy a kde můžete manipulovat se střelivem dle pravidel IPSC ? 

článek pravidel : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c) Jak nosíte zbraň na střelnici (pistole, brokovnice, puška, PCC) ? článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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d) Jaké jsou zakázané úpravy zbraně ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e) Jaké střelivo není povoleno pro soutěže IPSC ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

f) Co je nebezpečné střelivo ve smyslu pravidel IPSC ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

g) Při jakých úkonech je váš prst viditelně mimo lučík zbraně ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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h) Co je náhodný výstřel a v jakém případě za něj nebudete diskvalifikováni ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

i) Která část těla střelce smí být před zbraní ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 
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j) Jaká je bezpečná vzdálenost pro střelbu na kovové terče ?   článek pravidel : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

k) Co bude následovat vypadne-li vám zbraň z pouzdra v průběhu střelecké situace ? 

Jak byste definoval začátek střelecké situace ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

l) Co bude následovat vypadne-li vám zbraň z pouzdra mimo střeleckou situaci ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

m) Můžete zvednout náboj, zásobník nebo rychlonabíječ, který vám v průběhu střelecké 

situace upadne na zem ? Pokud ano tak jakým způsobem ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

BZ APS ČR, edice 2012 - příloha č. 1 8 

 

n) Můžete odložit zbraň v průběhu střelecké situace ? Pokud ano tak za jakých 

podmínek. 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

o) Jak jsou na střelecké situaci definovány bezpečné úhly ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

p) Je povoleno uložit zbraň zpět do pouzdra ? Pokud ano tak za jakých podmínek ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

q) Je v bezpečné zóně povolena manipulace s cvičným (školním) střelivem ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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r) Jste povinni při soutěžích IPSC používat ochranu zraku a sluchu ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

s) Co je divize PCC? Které další divize a kategorie znáte? 

 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

t) Kdo je Range Master a jaká je jeho úloha v závodech IPSC ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

u) Kdo je Range Officer a jaká je jeho úloha v závodech IPSC ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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v) Popište základní startovní postoj dle pravidel IPSC – pistole, dále popište základní 

startovní postoj dle pravidel IPSC – puška, brokovnice a PCC. 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Odpovězte stručně na následující otázky a uveďte článek pravidel, který upravuje danou 

situaci či oblast (technická ustanovení pravidel IPSC) : 

a) Která část pravidel IPSC upravuje umístění vybavení zbraně a zásobníků na opasku 

závodníka ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) Kolik nábojů se vybírá pro test na chronograf a jak se s nimi naloží?  

článek pravidel : 

  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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c) Po příchodu na situaci jste byl vyzván k vydání nábojů pro test na chronografu, na 

další situaci Vás Range Office vyzve k dalšímu vydání nábojů pro test na chronografu, 

jak se zachováte ? Jednají oba rozhodčí v souladu s pravidly ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

d) Je povoleno aby jste si jako závodník upravil povrch střelecké situace ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

e) Jak nahlíží pravidla IPSC na překážky a zástěny z hlediska jejich průstřelnosti ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

f) Jaké hodnocené zóny má IPSC papírový terč ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

g) Co je kalibrace ? Které terče je možné kalibrovat ? 

článek pravidel :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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h) Jsou nezalepené terče důvodem k opakování střelecké situace ? 

článek pravidel :   

______________________________________________________________________________ 

4.  Odpovězte stručně na následující otázky (ostatní) : 

a) Kolik času od sporné události máte na podání protestu ? 

______________________________________________________________________________ 

b) Je přípustná diskvalifikace za nesportovní chování ? 

______________________________________________________________________________ 

c) Je při soutěžích povoleno požívání alkoholu a drog ? 

______________________________________________________________________________ 

d) Můžete v závodě změnit zbraň ? Pokud ano za jakých podmínek ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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e) Můžete v průběhu řešení střelecké situace nosit více než jednu (1) zbraň ? 

______________________________________________________________________________ 

f) Co uděláte v případě, kdy si již nepřejete dále pokračovat ve střelbě na střelecké 

situaci  

______________________________________________________________________________ 

g) Na jakou vzdálenost se smíte přiblížit k terči při hodnocení ? 

______________________________________________________________________________ 

h) Smíte se terče právě hodnoceného terče dotknout ? Pokud ano, tak kdy ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

i) Jste povinni překontrolovat své hodnocení ? Jak ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

j) Kdo je odpovědný za vybavení, které závodník používá ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Test BZ vypracoval : 

Jméno : __________________________ Příjmení : ____________________________ 

Členem ASDS ČR od : ______________ Klub : _______________________________ 

V  _____________________________ podpis : ______________________________ 

Zkušební komisař :  ______________________ podpis : ______________________________ 


