
Číslo situace: 1   „Botník“ 

Číslo boxu: 1 

 

 
 

 

 

 

 

Terče:   13x IPSC, několik NS 

Min. počet ran:  26 

Max. počet bodů: 130 

Startovní pozice: Střelec stojí kdekoli ve vyznačeném prostoru. 

Stav zbraně:  Prázdná na opasku, první zásobník na botníku. 

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

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



Číslo situace: 2   „Pan Čepička“ 

Číslo boxu: 2 

 

 
 

 

 

 

 

Terče:   6x IPSC, 2x IPSC Poppers, 4x 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. 

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



Číslo situace: 3   „Rybníček“ 

Číslo boxu: 3-5 

 
 

 

 

 

Terče:   12x IPSC, 3x IPSC Poppers, 5x deska, několik NS 

Min. počet ran:  32 

Max. počet bodů: 160 

Startovní pozice: Střelec se špičkou dotýká modrého bodu.  

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   „Dveře“ 

Číslo boxu: 6 

 

 
 

 

 

 

 

Terče:   4x IPSC, 1x IPSC Poppers, 3x gong, několik NS 

Min. počet ran:  12 

Max. počet bodů: 60 

Startovní pozice: Střelec sedí na židli, v silné ruce drží podél těla kufr (dle obrázku. 

Stav zbraně: Nabitá zajištěná na stole. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru, dveře 

aktivují double gong. 

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



Číslo situace: 5   „Tříkolka“ 

Číslo boxu:  

 

 
 

 

Terče:   9x IPSC, několik NS 

Min. počet ran:  18 

Max. počet ran: 90 

Startovní pozice: Střelec sedí na čtyřkolce. 

Stav zbraně:  Zásobník ve zbrani, komora prázdná. 

Procedura:  Po zvukovém signálu zůstává střelec sedět na čtyřkolce a pohybuje se pomocí 

šlapání. Řešení terčů je volným stylem. 

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



Číslo situace: 6   „Čaj“ 

Číslo boxu:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terče:   10x IPSC, 2x IPSC Poppers, 2x mini popper, několik NS 

Min. počet ran:  24 

Max. počet bodů: 120 

Startovní pozice: Střelec stojí kdekoli ve vyznačeném prostoru. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru, levý 

popper zvedá terč. 

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



Číslo situace: 7   „Krátká“ 

Číslo boxu:  

 

 

 

 

 

 

 

Terče:   6x IPSC, 3x IPSC Poppers, 1x gong, několik NS 

Min. počet ran:  16 

Max. počet ran: 80 

Startovní pozice: Střelec stojí kdekoli ve vyznačeném prostoru. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru, levý 

popper aktivuje kyvku, pravý aktivuje gilotinu. 

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



Číslo situace: 8   „Nášlapka“ 

Číslo boxu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terče:   13x IPSC, 2x IPSC Poppers, několik NS 

Min. počet ran:  28 

Max. počet bodů: 140 

Startovní pozice: Střelec stojí kdekoli ve vyznačeném prostoru. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru, nášlapný 

bod aktivuje kyvku. 

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



Číslo situace: 9   „Lavice“ 

Číslo boxu:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terče:   6x IPSC, 1x IPSC Popper, 2x deska, několik NS 

Min. počet ran:  15 

Max. počet bodů: 75 

Startovní pozice: Střelec stojí uprostřed, lavice ve vodorovné pozici. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

Procedura:  Po zvukovém signálu řeší volným stylem ve vymezeném prostoru, popper 

aktivuje double kyvku. 

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



Číslo situace: 10   „Western dveře“ 

Číslo boxu:  

 

 
 

 

 

 

Terče:   11x IPSC, 4x IPSC Popper, několik NS 

Min. počet ran:  26 

Max. počet bodů: 130 

Startovní pozice: Kdekoli v přední části před dveřmi ve vymezeném prostoru. 

Stav zbraně:  Nabitá v pouzdře. 

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

poppry aktivují padací terče. 

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



 

Číslo situace: 11   „Prádelna“ 

Číslo boxu:  

 

 
 

 

 

Terče:   5x IPSC, 1x IPSC Popper, 2x ¾ IPSC Popper, několik NS 

Min. počet ran:  13 

Max. počet bodů: 65 

Startovní pozice: Střelec stojí u stolu, ruce položené na valše.  

Stav zbraně:  Zásobník ve zbrani, komora prázdná, položená v lavoru. 

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

popper aktivuje levou kyvku a pravý popper aktivuje pravou kyvku. 

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


