
Číslo situace: 1   „“ 

Číslo boxu: 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Terče:   9x IPSC terč, několik NS 

Min. počet ran:  9 

Max. počet bodů: 45 

Startovní pozice: Střelec stojí ve vymezeném prostoru. V jedné ruce drží miminko, druhou 

rukou se drží kočárku za střed. PCC střelci v jedné ruce drží pušku, druhou 

rukou se drží kočárku. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. Po celou 

dobu střelec drží dítě v jedné ruce (v náruči). Střílí druhou rukou (tou bez 

dítěte) po jedné ráně do terče. PCC střelec střílí bez dítěte po jedné ráně. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů. 



Číslo situace: 2    „“ 

Číslo boxu: 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Terče:   7x IPSC terč, 3 IPSC Popper, několik NS 

Min. počet ran:  17 

Max. počet bodů: 85 

Startovní pozice: Střelec stojí kdekoli ve vymezeném prostoru.  

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. Levý 

popper aktivuje kyvku a up down. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů. 



Číslo situace: 3   „“ 

Číslo boxu: 3 

 
 

 

 

 

 

Terče:   13x IPSC terč, 3 IPSC Popper, 3x gong, několik NS 

Min. počet ran:  32 

Max. počet bodů: 160 

Startovní pozice: Střelec stojí ve vyznačeném trojúhelníku a je si vědom faktu, že do stromu a 

přes stromy se nestřílí! 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů. 



Číslo situace: 4    „“ 

Číslo boxu: 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Terče:   5x IPSC terč, 1x IPSC popper, několik NS 

Min. počet ran:  11 

Max. počet bodů: 55 

Startovní pozice: Střelec stojí kdekoli ve vymezeném prostoru. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. Pohybem 

na nášlapný bod aktivuje střelec pojezd. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů. 



Číslo situace: 5   „“ 

Číslo boxu: 5-6 

 

 
 

 

 

 

Terče:   8x IPSC terč, 2x IPSC Popper, 2x gong, několik NS 

Min. počet ran:  20 

Max. počet bodů: 100 

Startovní pozice: Střelec stojí libovolně ve vymezeném prostoru. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů.  



Číslo situace: 6   „“ 

Číslo boxu: 6 

 

 

 

 
Terče:   3x IPSC terč, 2x IPSC Popper, 4x gong, několik NS 

Min. počet ran:  12 

Max. počet bodů: 60 

Startovní pozice: Střelec stojí u pravého či levého stolu. Ruce jsou položené buď na pravém či 

levém madle k zatáhnutí lana. 

Stav zbraně: Zbraň prázdná, leží na pravém či levém stole – dle startu závodníka. 

Zásobníky, které chce střelec použít, jsou položené libovolně na stolech – 

není podmíněno startem závodníka. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. Pravé 

zatáhnutí lana aktivuje Mickey Mouse a levé zatáhnutí lana aktivuje kyvku. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů.  



Číslo situace: 7   „“ 

Číslo boxu: 7 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Terče:   9x IPSC terč, 3x IPSC Popper, několik NS 

Min. počet ran:  21 

Max. počet bodů: 105 

Startovní pozice: Střelec stojí libovolně ve vymezeném prostoru. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů. 



Číslo situace: 8   „“ 

Číslo boxu: 12 

 

 

 

 

 

Terče:   12x IPSC terč, 5x IPSC Popper, 2x Plate, několik NS 

Min. počet ran:  29 

Max. počet bodů: 115 

Startovní pozice: Střelec se patami dotýká modrého bodu. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. Pravý IPSC 

popper aktivuje pravou kyvku. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů. 

 



Číslo situace: 9   „“ 

Číslo boxu: 14 

 

Terče:   8x IPSC terč, 3x IPSC Popper, 5x gong, několik NS 

Min. počet ran:  24 

Max. počet bodů: 120 

Startovní pozice: Střelec se prsty dotýká rámu pravého okna. 

Stav zbraně:  Zásobník ve zbrani, hlaveň prázdná. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. Pravý IPSC 

popper aktivuje up down, levý přední IPSC popper aktivuje Mikey Mouse. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů. 



Číslo situace: 10   „“ 

Číslo boxu: 16 

 

 

 

 

 

 

Terče:   11 IPSC terč, 2 IPSC popper, 3 deska, několik NS 

Min. počet ran:  27 

Max. počet bodů: 135 

Startovní pozice: Střelec stojí libovolně ve vymezeném prostoru. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. Otevření 

okna aktivuje kyvku pohybující se ze strany na stranu. Pravý popper 

aktivuje kyvku. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů. 



Číslo situace: 11   „“ 

Číslo boxu: 25-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terče:   4x IPSC terč, 7 IPSC popper, 3x gong, několik NS 

Min. počet ran:  18 

Max. počet bodů: 90 

Startovní pozice: Střelec stojí libovolně ve vymezeném prostoru. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. Levý 

popper na levé straně aktivuje Mickey Mouse. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů. 

 



Číslo situace: 12   „“ 

Číslo boxu: 20 

 

 

 

Terče:   7x IPSC terč z toho jeden bonus IPSC terč, 5x IPSC Popper, několik NS 

Min. počet ran:  19 

Max. počet bodů: 95 

Startovní pozice: Střelec stojí libovolně ve vymezeném prostoru. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru. Pravý 

popper aktivuje pravou kyvku a prostřední bonusový terč. Přední popper 

aktivuje up down. 

Bezpečné úhly:  Dle pravidel IPSC, horní bezpečný úhel omezen výškou valů. 


