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Přehled pravidel pro závody superjuniorů ve sportovní 

dynamické střelbě .22 RIMFIRE 
 

V rámci programu Asociace sportovní dynamické střelby ČR byla na podporu mládeže 

schválena prezidentem ASDS ČR pravidla pro pořádání závodů superjuniorů ve sportovní 

dynamické střelbě. Pro jejich zavedení byl vypracován tento přehled, který shrnuje významné 

změny oproti pravidlům IPSC HANGUN. 

 

1. Střelecké situace: Základní střelecké situace se rozdělují na: (viz. pravidlo 1.2.1.) 

a. Krátké: Nesmí k úspěšnému dokončení vyžadovat více než 8 ran 

b. Střední: Nesmí k úspěšnému dokončení vyžadovat více než 16 ran (max. 8 ran 

z jednoho místa) 

c. Dlouhé: Nesmí k úspěšnému dokončení vyžadovat více než 24 ran (max. 8 ran 

z jednoho místa) 

S ohledem na fyzické rozdíly mezi závodníky se důrazně nedoporučuje pro stavbu 

střeleckých situací použití oken, vhodnější je použití mezer mezi zástěnami. 

 

2. Úrovně závodů (viz. příloha A1 pravidel) 

a. Level 1: Náborové závody, účast a organizace v kompetenci pořadatele (MD) 

b. Level 2: Regionální mistrovství (např. MČR), schválení závodu ze strany 

prezidenta ASDS, účast pouze členové ASDS ČR, výjimku z tohoto pravidla 

může udělit prezident ASDS ČR 

 

3. Vybavení střelnice (pravidla 4.1. až 4.3.). Pro závody dle pravidel .22 RIMFIRE jsou 

schváleny následující terče: 

a. Papírový terč (příloha B2) 

b. Papírový MINI terč (příloha B3) 

c. Poppery (příloha C2), které svou velikostí odpovídají MINI POPPERU dle 

pravidel IPSC HANDGUN. Použití IPSC Popperu plné velikosti není dle 

pravidel .22 RIMFIRE schváleno. 

d. Kovové desky (příloha C3) 

 

4. Vybavení závodníka: krátká zbraň ráže .22lr, splňující požadavky přílohy D pravide. 

.22 RIMFIRE. Zásobníky, dostupné závodníkovi během řešení střelecké situace, nesmí 

při startovním signálu obsahovat více než 10 nábojů. Střelivo použité v závodě smí být 

pouze tovární výroby ráže .22lr. Pro závody dle pravidel .22 RIMFIRE není stanoven 

minimální výkonový faktor zbraně. 

 

5. Struktura závodu: V závodě mohou být vyhlášeny následující kategorie (viz. 6.3., 

příloha A2): 

a. SJ 12 - závodníci, kteří k prvnímu dni závodu nedovršili 13 let. Pokud je 

nedostatek závodníků v kategorii SJ12 (kategorie není naplněna), budou 

všichni závodníci registrovaní v této kategorii automaticky převedeni do 

kategorie SJ14.  

b. SJ 14 - závodníci, kteří k prvnímu dni závodu nedovršili 15 let. Pokud je 

nedostatek závodníků v kategorii SJ14 (kategorie není naplněna), budou 
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všichni závodníci registrovaní v této kategorii automaticky převedeni do 

kategorie SJ16. 

c. SJ 16 - závodníci, kteří k prvnímu dni závodu nedovršili 17 let. 

d. L 12 - závodnice ženského pohlaví, které k prvnímu dni závodu nedovršily 13 

let. Pokud je nedostatek závodnic v kategorii L12 (kategorie není naplněna), 

budou všechny závodnice registrované v této kategorii automaticky převedeny 

do kategorie L14. 

e. L 14 - závodnice ženského pohlaví, které k prvnímu dni závodu nedovršily 15 

let. Pokud je nedostatek závodnic v kategorii L14 (kategorie není naplněna), 

budou všechny závodnice registrované v této kategorii automaticky převedeny 

do kategorie L16. 

f. L 16 - závodnice ženského pohlaví, které k prvnímu dni závodu nedovršily 17 

let 

 

6. Pravidla .22 RIMFIRE připouští použití různých zbraní a vybavení (viz. příloha D). 

Závodníci nejsou na základě svého vybavení dále rozdělováni do divizí (viz. 6.2.). 

 

7. Podmínkou účasti v závodě je předložení přihlášky podepsané zákonným zástupcem, 

který svým podpisem udělil souhlas k účasti závodníka v závodě. Zákonný zástupce 

závodníka musí stanovit osobu zodpovídající za bezpečnou manipulaci se zbraní, která 

bude po dobu trvání závodu dohlížet na bezpečnou manipulaci se zbraní a zodpovídá 

za technický stav zbraně a bezpečnost použitého střeliva. Tato osoba svůj souhlas udělí 

podpisem přihlášky závodníka. 


