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3. Bezpečnostné ustanovenia platné pre všetky MLAIC  súťaže :

3.1 Všeobecne

a.) Je zakázané fajčiť  vo vnútri strelnice alebo vo vzdialenosti menšej ako tri metre od 
streleckého stanovišťa a od priestoru určeného na nabíjanie pri otvorených strelniciach. 

b.) Diváci sa musia zdržovať vo vzdialenosti najmenej tri metre za  streleckým stanovišťom 
a zotrvať potichu počas streľby. Divákom sa prísne zakazuje počas zmeny akýmkoľvek 
spôsobom komunikovať s hociktorým pretekárom.

c.) Rozhodca na strelisku môže po začiatku streľby hovoriť s pretekárom, ale len o 
záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti  alebo dodržiavania pravidiel.

d.) Pretekári a rozhodcovia na strelisku sú povinní používať ochranu sluchu. Upozornenie 
v tomto zmysle má byť umiestnené pri všetkých vchodoch na strelisko. Použitie ochrany 
sluchu sa dôrazne odporúča aj divákom.

e.) Pretekári sú povinní používať strelecké okuliare alebo inú ochranu zraku. Požitie bočnej 
ochrany zraku nie je povinné.

f.) Korekčné strelecké šošovky sú povolené.

g.) V disciplínach, strieľaných kresadlovými , knôtovými zbraňami a revolvermi, majú byť 
medzi súťažiacimi nainštalované ochranné zásteny.

h.) Fotografi sa musia zdržiavať v priestore pre divákov. Použitie fotografických bleskov 
počas zmeny je zakázané.

i.) Všetci rozhodcovia na strelisku musia striktne vyžadovať dodržiavanie bezpečnostných 
ustanovení uvedených v tomto paragrafe.

j.) Počas súťaže musia byť na strelisku vypnuté všetky mobilné telefóny.
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3.2 Všeobecné povinnosti pretekárov

a.) Všetci pretekári musia rešpektovať pravidlá MLAIC a dodržiavať program súťaže.

b.) Každý pretekár je zodpovedný za správne fungovanie svojich zbraní a  vybavenia.

3.3 Špecifické povinnosti pretekárov v priebehu súťaže

a.) Pred súťažou musia byť všetky zbrane na palebnej čiare nenabité, bez zápaliek a bez 
panvičkového prachu.

b.) Nie je povolené odpaľovanie zápaliek alebo prachu na panvičke  pred povelom „Začať 
streľbu“.

c.) Zbrane musia pri nasadzovaní zápalky alebo nasýpaní panvičkového prachu  ústím 
smerovať k terčom.

d.) Všetky zbrane musia byť počas „Dočasné prerušenie streľby“ bez zápaliek alebo 
panvičkového prachu a uložené do bezpečnej polohy. 

e.) Všetky zbrane musia byť po  povele „Ukončiť streľbu“  pred odchodom zo streleckého 
stanovišťa vybité alebo vyprázdnené výstrelom do bezpečného priestoru.

f.)  V prípade zlyhania výstrelu je pretekár povinný držať zbraň namierenú smerom k terčom 
po dobu najmenej 10 sekúnd. Zbraň musí počas celej doby smerovať k terčom a nikdy nesmie 
by obrátená smerom k inému pretekárovi alebo divákovi.

g.) Ak prípadnú poruchu alebo zlyhanie nie je schopný vyriešiť pretekár, musí predtým ako 
podnikne ďalšiu aktivitu o tom informovať rozhodcu na strelisku.

h.) V prípade problému pri nabití musí o povolenie vyprázdniť zbraň požiadať pretekár 
rozhodcu na strelisku. Ak zostala zbraň nabitá aj po povele na ukončenie streľby, musí byť 
zbraň odnesená z palebnej čiary pod dohľadom a podľa pokynov rozhodcu na strelisku.

i.) Po nabití projektilov je povinné uzavrieť komory revolvera vazelínou.

j.) Knôtové zbrane:

i) Počas nabíjania musí byť tlejúci koniec knôtu uložený v bezpečnej schránke.

ii) Počas streľby musí byť knôt zabezpečený tak, aby pri výstrele nelietal.

iii) Ak dôjde k zlyhaniu výstrelu musí pretekár, pred tým ako ohlási závadu, zostať zo 
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zbraňou namierenou na terč po dobu najmenej 10 sekúd. 

iv) Panvičkový prach musí byť vždy zakrytý alebo inak chránený pred iskrami. Musí byť 
vždy uložený v malej plastovej nádobe alebo samostatných ampulkách.

v) Knôt môže byť zapálený pred povelom „Začať streľbu“

k.) Pretekár sa musí vyhnúť akejkoľvek činnosti, ktorá by mu poskytla neoprávnenú výhodu 

pred ostatnými pretekármi alebo by viedla k ovplyvneniu alebo možnému ovplyvnenie 
ostatných pretekárov.

3.4 Prach

a.) Všetky náhrady čierneho strelného prachu sú prísne zakázané.

b.) Na streleckom stanovišti nesmie byť väčšie množstvo strelného prachu (vo veľkých 
nádobách). 

c.) Dávky prachu musia byť vopred odmerané  a v samostatných nádobách.  

d.) Strelný prach nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu(svetlu).

e.) Nálože nesmú presiahnuť normálne pracovné nálože prislúchajúce modernému čiernemu 
strelnému prachu. 

f.) Riaditeľ súťaže určí priestor na prípravu dávok strelného prachu. Je zakázané odkrývať 
prach a/alebo pripravovať dávky prachu na verejnom priestore.

3.5 Perkusné zápalky a panvičkový prach

a.) Zápalky

i) Perkusné zápalky musia byť chránené pred náhodným odpálením teplom alebo iskrami

ii) Only a nominal quantity shall be taken to the firing point.

ii) Na streleckom stanovišti je povolené mať len množstvo, potrebné pre príslušnú disciplínu.

iii) Počas streľby musí byť schránka na zápalky uzavretá alebo zakrytá.

b.) Panvičkový prach-

i) Počas streľby musí byť panvičkový prach uložený v nádobe v množstve nepresahujúcom 
16,2 g (250 grainov).
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ii) Panvičkový prach musí byť krytý a chránený pred náhodným zapálením teplom alebo 
iskrami.

3.6 Tresty/sankcie za nedodržanie pravidiel:

a.) Diváci alebo fotografi, ktorí vyrušili ktoréhokoľvek pretekára musia na príkaz rozhodcu na 
strelisku okamžite opustiť strelisko. Druhé alebo ďaľšie vyrušenie bude mať za dôsledok 
vyšetrenie Rozhodcovskou komisiou (Arbitration Comimittee). Rozhodnutie tejto komisie 
môže zakázať narušiteľovi účasť na všetkých ďalších súťažiach prebiehajúcich ako aj 
budúcich majstrovstiev.

b.) Každý pretekár, ktorý spôsobil ohrozenie bezpečnosti, či už svojej alebo iných pretekárov, 
rozhodcov na strelisku alebo divákov, musí na pokyn rozhodcu na strelisku okamžite ukončiť 
streľbu a bude vyzvaný okamžite opustiť strelisko.

c.) Použitie strelného prachu, ktorý nebol vyrobený priemyselne  a/alebo náhrady čierneho 
strelného prachu je dôvodom pre diskvalifikáciu pretekára pre všetky disciplíny majstrovstiev.

e.) Akékoľvek znevýhodnenie pretekára v dôsledku neschopnosti rozhodcu na strelisku 
regulovať správanie divákov musí byť ústne a na požiadanie aj písomne nahlásené riaditeľovi 
pretekov a preskúmané Rozhodcovskou komisiou.

f.) Nedodržanie pravidiel pretekárom spolu s porušením bezpečnostných pravidiel uvedených 
v tejto kapitole bude mať za dôsledok varovanie udelené rozhodcom na strelisku. Druhé 
varovanie za to isté porušenie musí byť  oznámené Rozhodcovskej komisii, ktorej 
rozhodnutie  môže mať za následok udelenie sankcie podľa pravidla 1.9.h.

4. Streľba na pevné terče

4.1 Definícia

Pod streľbou na pevné terče rozumieme disciplíny strieľané z pušiek, muškiet alebo pištolí ale 
nie  brokové disciplíny a streľbu na veľké vzdialenosti.

4.2 Bezpečnostné ustanovenie (vrátane  brokovej streľby  a streľby na veľké 
vzdialenosti)

Všetci delegáti, kapitáni tímov a pretekári musia byť oboznámení s pravidlami MLAIC, 
konkrétne s bezpečnostnými ustanoveniami definovanými v Kapitole 3.

4.3 Rozhodcovia na strelnici (vrátane brokovej streľby a streľby na veľké vzdialenosti)

Rozhodcovia na strelnici musia byť menovaní riaditeľom pretekov (súťaže) a  pôsobiť 
v súlade s povinnosťami definovanými podľa pravidla 1.12.
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a.) Rozhodcovia na strelnici musia dbať na dodržiavanie ticha na strelnici a zabrániť 
akémukoľvek vyrušenie strelcov počas streľby disciplíny.

b.) Rozhodcovia nesmú vyrušovať strelcov po povele na začatie streľby, avšak rozhodca na 
strelisku musí v zmysle pravidla 3.1.c zabezpečiť dodržiavanie bezpečnosti a pravidiel streľby 
podľa svojho uváženia.

4.4 Podrobnosti súťaže 

a). Všeobecne

i) Na sledovanie zásahov môžu pretekári používať ďalekohľady nenamontované na zbrani.

ii) Je prísne zakázané kaučovanie alebo asistovanie pretekárom.

iii) Polohy ležmo, kľačmo  a stojmo sú definované nasledovne:

aa) Ležmo:

Strelec musí ležať na holom povrchu streleckého stanovišťa alebo na streleckej podložke,  
telo je vystreté a hlava smeruje k terčom, pričom obidva lakte musia spočívať na povrchu 
stanovišťa alebo na podložke. Puška musí byť podopieraná  obomi rukami a jedným plecom. 
Pri mierní sa môže líce opierať o pažbu. Puška môže byť pridržiavaná pomocou remeňa, 
avšak predpažbie za prednou rukou a ani akákoľvek iná časť pušky nesmie spočívať na 
remeni alebo jeho pripevnení. Puška sa nesmie dotýkať alebo spočívať na žiadnom inom bode 
alebo objekte. Obe predlaktia a rukávy streleckého kabáta pred lakťom musia viditeľne stúpať 
zo streleckého stanovišťa. Strelcove predlaktie podopierané remeňom musí zvierať 
s horizontálou uhol najmenej 30 stupňov, merané v osi predlaktia.

bb) Stojmo:

i) Puška. Strelec musí stáť voľne obidvomi nohami na povrchu streleckého stanovišťa alebo 
na podložke bez akejkoľvek inej podpory. Puška môže byť držaná obidvomi rukami a opretá 
o plece, líce a časť hrudi v blízkosti podopierajúceho pleca;  avšak puška nesmie byť 
podopieraná streleckým kabátom alebo  časťou hrude na druhej strane.  Predná ruka a jej 
lakeť sa môže opierať o hruď alebo o bedro. V ľubovoľných disciplínach môže byť použitá 
opierka dlane.

ii) Pištoľ. Strelec musí stáť voľne, bez opory, v priestore streleckého stanovišťa a za palebnou 
čiarou. Pištoľ musí byť držaná v jednej ruke a spúšť musí byť ovládaná tou istou rukou. 
Rameno ruky, držiacej pištoľ nesmie byť od zápästia po plece podopieraná pažbou ani inou 
súčasťou pištole, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Rukavice a iné pomôcky, ktoré by 
mohli poskytnúť podporu sú na ramene a ruke, držiacej zbraň  zakázané.
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cc) Kľačmo

cc) Kľačmo

Strelec sa musí dotýkať povrchu streleckého stanovišťa špičkou zadnej nohy, jej kolenom a  
chodidlom druhej nohy. Puška môže byť držaná obidvomi rukami a plecom alebo  lícom. 
Protiľahlý lakeť sa môže opierať o príslušné koleno. Puška môže byť podopieraná remeňom, 
avšak predpažbie ani akákoľvek iná časť pušky nesmie spočívať na remeni alebo jeho úchyte. 
Valček môže byť podložený pod priehlavkom zadného chodidla. Žiadna časť stehna alebo 
zadku sa nesmie dotýkať povrchu stanovišťa v žiadnom bode. Medzi strelcovou pätou 
a zadkom môže byť len spodná bielizeň a materiál nohavíc.

b.) 30-minútové zmeny

i) Signály, ktoré by mali byť použité pre oznámenie začiatku a konca zmeny:

aa) Začiatok streľby – Dva hvizdy píšťalky a lebo podobného zvukového nástroja

bb) Dočasné prerušenie streľby – Séria krátkych hvizdov

cc) Ukončenie streľby  – Jeden dlhý hvizd.(Výstrel je platný ak bol vystrelený pred koncom 
hvizdu)

ii) Pretekári su povinní byť na streleckom stanovišti pred povelom(signálom) na začatie 
streľby

iii) Žiadna zbraň nesmie byť nabitá pred signálom „Začiatok streľby“

iv) Počas zmeny trvajúcej tridsať (30) minút má strelec vystreliť trinásť (13) výstrelov, 
z ktorých sa vyhodnotí desať najlepších zásahov.

v) Po oznámení  rozhodcovi-zapisovateľovi môže strelec vystreliť jeden odmasťovací výstrel 
do záchytnej steny.

vi) V prípade problému pri nabíjaní (napr. ak strela bola nabitá bez prachovej náplne, alebo 
boli nabité dve strely a podobne) si strelec pred vyprázdnením zbrane zdvihnutím ruky 
a ukázaním úmyslu streliť do záchytnej steny vyžiada povolenie rozhodcu – zapisovateľa,  
aby tento extra výstrel nebol zaznamenaný ako jeden z trinástich povolených výstrelov.

vii) Akékoľvek poruchy vyžadujúce pomoc ďalšej osoby ukončia ďalšiu streľbu pretekára 
v tejto disciplíne. Akékoľvek opravy zbrane počas prebiehajúcej zmeny musia byť urobené 
samotným pretekárom a ukončené v rámci 30 minútovej zmeny. Za žiadnych okolností nie je 
pretekárovi dovolené vymeniť zbraň alebo mu poskytnúť pridaný čas na prevedenie opráv.
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viii) V prípade prerušenia streľby zmeny z dôvodu nepriaznivého počasia alebo inej príčiny, 
sa po odstránení príčiny v streľbe pokračuje v zostávajúcom čase za predpokladu, že terče 
zostali v použiteľnom stave. Strelci musia byť upozornení na zostávajúcu dĺžku času pred 
obnovením streľby. Ak boli terče v dôsledku zlého počasia  zničené , musia sa nahradiť 
a zmena sa strieľa znova. 

c.) Povinnosti a zodpovednosti pretekárov (vrátane brokovej streľby a streľby na veľké 
vzdialenosti) sú nasledovné:

i) Rozumieť a akceptovať všetky pravidlá a ustanovenie súťaže.

ii) Predložiť pred začiatkom súťaže zbrane, príslušenstvo a odev inšpektorom komisie na 
kontrolu zbraní v určenom čase, prípadne po výzve a dodať všetky informácie požadované 
inšpektormi komisie na kontrolu zbraní, potrebné  na potvrdenie autenticity otáznej (spornej) 
zbrane.

iii) Hlásiť sa na správnom streleckom stanovišti v určenom čase pre začiatkom každej 
disciplíny.

iv) Udržiavať v poriadku všetky zbrane a  vybavenie.

v) Zúčastňovať sa a propagovať ciele MLAIC v správnom športovom duchu.

4.5 Terče. (Pre brokovú streľbu a streľbu na veľké vzdialenosti platia špecifické 
pravidlá)

a. Predpísané terče

i) Pre disciplíny č. 1, 9, 11, 14, 16, 19, 27, 31, 43 a 44 sú určené terče MLAIC pre streľbu 
mušketou (francúzske vojenské terče na 200 m – C200), ktoré majú  desiatkový kruh 
priemeru 80 mm (3,15 palca), čierny stred až po kruh číslo 6 s priemerom 400 mm (15.75 
palca)

ii) Pre disciplíny č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42 sú určené terče MLAIC C50. Terče majú desiatkový kruh 
priemeru 50 mm (1,97 palca) ,čierny stredom po kruh číslo 7, s priemerom 200 mm (7,87 
palca).  Zvyšok  až po kruh číslo 1 je biely a celkový priemer terča je 500 mm (19,69 palca).

iii) Pokiaľ terče nie su nalepené na kartónovej podložke, použitý papier musí mať najmenej 
230 g/m2.

b.) Na terčoch sa musia nachádzať tieto značky:

Vľavo hore: číslo zmeny
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Vpravo hore: číslo terča

Vľavo dolu:číslo pretekára

Vpravo dolu:číslo disciplíny

c.) Informácie, ktoré nesmú byť na terči

Na terči nesmie byť uvedené meno ani príslušnosť pretekára, ani nesmie byť 
identifikovateľné akýmkoľvek iným spôsobom.

d.) Iné značky na terčoch

Po vyhodnotení musí byť na terči v pravom dolnom rohu terča zreteľne zaznamenaná hodnota 
každého zásahu, ako aj hodnota celkového výsledku, ktorý musí byť parafovaný  hodnotiacim 
rozhodcom.

e.) Jednoduché, dvojité a elektronické terče.

i) V disciplínach, ktoré sa strieľajú na  terče MLAIC C200, bude pre každého pretekára 
použitý jeden terč pre všetkých 13 výstrelov.

ii) Disciplíny, pre ktorý je určený terč MALIC C50 sa strieľajú na dva terče, umiestnené 
vedľa seba v rovnakej výške pre každého pretekára. Šesť výstrelov má byť vystrelených na 
jeden terč a sedem výstrelov na druhý. V prípade použitia elektronických terčov bude pre 
všetkých 13 výstrelov  použitý jeden terč.

iii) Elektronické terče - 

aa) Terče majú byť vytlačené na papieri, určenom pre tlač terčov a majú tvar štvorca so 
stranou 550 mm. Majú byť krémovo-biele s čiernym stredom

bb) Pri disciplínach Miquelet, Tanegashima a Hizadai sa v dôsledku rozmerov elektronických 
terčov hodnotia len kruhy desať až päť.

f.) Pretekári sú oprávnení prevziať si svoje terče na druhý deň po tom ako boli vyhlásené 
konečné výsledky. V prípade elektronických terčov, môžu byť prezerané okamžite po 
ukončení zmeny.

4.6 Hodnotenie. Pre hodnotenie brokovej streľby  a streľby na veľké vzdialenosti sa 
používajú špecifické pravidlá

a.) Dvojica terčov

V disciplínach pri streľbe ktorých sa používajú dva terče pre jedného pretekára, na jeden terč 
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môže byť vystrelených maximálne sedem výstrelov, pričom na druhý terč môže vystreliť šesť 
výstrelov. Ak je na terči viac ako sedem zásahov, najlepšie zásahy navyše budú hodnotený 
ako chybené.

Príklad:

Terč č.1 (8 zásahov) ) 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 7 (vymaže sa najlepší zásah, 10)

Terč č.2 (5 zásahov) 10, 9, 9, 9, 8

Hodnotenie 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7 Spolu = 91

b.) Elektronické terče

V prípade použitia elektronických terčov, zásahy hodnotí a zaznamenáva počítač, ktorý 
zároveň rieši zhody výsledkov a tlačí celkové výsledky. V prípade zhody (všetky zásahy sú 
rovnaké) najvzdialenejší počítaný zásah od stredu určí porazeného.

c.) Zásahy na deliacich čiarach

i) Aby bola priznaná vyššie hodnota, stred zásahu sa musí dotýkať deliacej čiary.

ii) Pre potreby hodnotenia podľa tohto pravidla sa za túto čiaru považuje vonkajšia strana 
deliacej čiary.

d.) Streľba na nesprávny terč

i) Strela vystrelená do terča iného pretekára musí byť hlásená rozhodcovi-zapisovateľovi a to 
buď strelcom alebo postihnutým a   započíta sa ako chybená. Strelec, ktorý chce ohlásiť 
výstrel do cudzieho terča, dá to (túto skutočnosť) na vedomie rozhodcovi na strelisku 
zdvihnutím ruky.

ii) Ak zásah do cudzieho terča nemôže byť určený, anuluje sa zásah, ktorý je najďalej od 
stredu terča.

iii) Rozhodcovia na strelisku musia oboznámiť obidvoch strelcou s touto situáciou, a to ešte 
pred výmenou  terčov.

e.) Overovanie výsledkov

Výsledky musia byť overené jedným rozhodcom poriadajúcej krajiny a jedným členom 
MLAIC.

f.) Zhodné výsledky – súťaže jednotlivcov
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V prípade zhodných výsledkov v individuálnych súťažiach víťazom je ten , ktorý ma najväčší 
počet zásahov v každom hodnotenom kruhu a to v zostupnom poradí. Ak nedôjde 
k rozhodnutiu pre 10 najlepšie hodnotených zásahov, potom najvzdialenejší zásah od stredu 
terča určí porazeného. Ak ani tak nedôjde k rozhodnutiu, budú sa postupne posudzovať ďalšie 
najvzdialenejšie zásahy, až pokým nedôjde k rozhodnutiu. Tri nehodnotené zásahy sa berú do 
úvahy až potom, ako sa nepodarí rozhodnúť na základe hodnotenia 10 hodnotených zásahov.

g.)V prípade rozhodovania na základe nehodnotených zásahov sa ako prvý meria najlepší 
z nehodnotených zásahov.

h.) Zhodné výsledky – súťaž družstiev

V prípade zhodných výsledkov v súťaži družstiev bude víťazom družstvo, ktoré má najvyšší 
počet zásahov v každom hodnotenom kruhu a to v klesajúcom poradí. V prípade zhody pre 
všetky hodnotené kruhy bude porazeným družstvo, ktoré má najvzdialenejší hodnotený zásah 
od stredu. Ak ani takto nedôjde k rozhodnutiu, pokračuje sa v porovnávaní ďalších zásahov 
podľa pravidla uvedeného v bode 4.6.f.

i.) Pri prvom(základnom) hodnotení nesmie byť použitý žiadny zásuvný kaliber. Môžu sa 
použiť len kalibre optické.  Ak je to potrebné, rozhodovacia komisia môže použiť zásuvný 
kaliber na určeni sporných zásahov. Zásuvný kaliber môže byť do jedného otvoru zasunutý 
len jeden raz.

j.) Záznamy výsledkov z eletronických terčov musia byť skladované jeden rok. Ak neboli 
použité elektronické terče, prezident alebo viceprezident musia skladovať fotografickú 
dokumentáciu šiestich najlepších výsledkov z každej disciplíny po dobu jedného roku. Kópie 
týchto dokumentov sa musia poslať generálnemu tajomníkovi okamžite po ukončení 
majstrovstiev. Fotografie musia mať vysoké rozlíšenie a musia obsahovať obidva terče tak, 
aby bolo vidieť všetky zásahy.

k.) Pre identifikáciu cudzí zásahov je praktické, ak je vo vzdialenosti  1 až 1,5 m za všetkými  
terčami v ich výške umiestnený zadný papierový pás.

l.) Čas na protesty pre disciplíny, ktorých výsledky boli zverejnené v čase kratšom ako dve 
hodiny pred plánovaným vyhlásením výsledkov , sa začne o 9:00 nasledujúceho dňa.

4.7. Zbrane. Špecifické pravidlá platia aj pre brokovú streľbu  a streľbu na veľké 
vzdialenosti.

A. Všeobecne:

a.) Zbraň môže byť v každej súťaži použitá len raz, s výnimkou prípadou použitia zbrane 
členom rodiny – otcom, matkou, synom, dcérou alebo sestrou, manželom alebo manželkou 
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alebo úradne uznaným partnerom.

b.)  Všetky zbrane musia byť súkromným vlastníctvom. Nie dovolené požičiavať si zbrane 
z múzeí alebo podobných inštitúcií.

c.) Na predných mieridlách môže byť použitá len farba kovu a čierna alebo biela farba. 
Žiadna iná farba nie je povolená.

d.) Aby sa zabránilo použitiu revolverov ako jednovýstrelových  pištolí, pretekár musí nabiť 
najmenej päť komôr pre každú z prvých dvoch počítaných sérií.

e.) Všetky revolvery s výnimkou revolverov systému Adams, ktoré nemajú nabíjaciu páku, sa 
musia nabíjať s valcom  v revolveri.

g.) Hlavné časti replík (hlaveň, zámok a valec) môžu byť vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele.

h.) Pre repliky brokovníc sú povolené chrómované hlavne.

B. Opravy:

a.) Opravy majú byť robené v duchu pôvodnej konštrukcie a štýlovo zodpovedať obdobiu 
v ktorom bola zbraň vyrobená.

b.) Funkčná plochy ocieľky, pripadne jej preplátovanie musí byť urobené zo železa alebo 
ocele.

c.) Moderné chmické materialy, ako sú lamináty alebo epoxydové živice nesmú byť použité 
pre výrobu lôžka hlavne. Tradičné materiály, ako živočíšny glej alebo piliny, používané 
puškármi v minulosti na opravy, sú povolené.

d.) Tradičné materiály ako drevené hmoždinky, živočíšny glej a drevené piliny, používané 
puškármi v minulosti sú preferované. Použitie moderných lepidiel je pri oprave je povolené 
pre obnovenie funkcie ale nesmú byť použité na lôžka hlavní alebo pužité iným spôsobom, 
ktorý by zlepšoval pôvodné  vlastnosti zbrane.

C. Údaje o zbraniach šiestich, najlepšie umiestnených pretekárov.

a.) Zverečné výsledky majstrovstiev MLAIC majú obsahovať aj informácie o výrobcoch  
a kalibroch zbraní pretekárov, ktorí sa umiestnili na prvých šiestich miestach.

b.) Na požiadanie generálneho tajomníka alebo člena rozhodovacej komisie by malo prvých 
šesť pretekárov poskytnúť na publikovanie tieto dodatočné informácie : typ(druh) strely, jej 
hmotnosť a rozmery; značku a druh strelného prachu a hmotnosť prachovej náplne; a druh 
použitých mieridiel (otvorené alebo dioptrické).
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D. Originály

Podstatné zmeny na originálnej zbrani, ktoré by významne znížili jej historickú hodnotu 
spôsobia jej diskvalifikáciu pre súťaže MLAIC. Ak boli na origináli urobené podstatné zmeny 
(napr. vyvložkovanie alebo výmena hlavne alebo výmena pažby), môže byť takáto zbraň 
použitá v súťažiach replík a predpokladu že nebola pred začatím súťaže deklarovaná ako 
originál.

Originálne zbrane s vymenenou alebo vyvložkovanou hlavňou musia byť deklarované ako 
repliky pred predložením zbrane na kontrolu preberacou komisiou. Ak bola zbraň 
deklarovaná ako originál a pri preberaní sa zistí, že v dôsledku vyššieuvedených zmien ide 
o repliku, zbraň bude diskvalifikovaná. Za originály sa považujú zbrane, vyrobené pred 
31.decembrom 1899. Ostatné zbrane sú považované za repliky.

a.) Vojenské pušky

Pušky a muškety, vyrobené pre potreby ozbrojených zložiek, vrátane pušky Enfield Volunteer 
sa požívajú v disciplínach č. 1, 3, 9, 10, 32, 37 a 40 pričom

i) Zbraň musí byť vyrobená v súlade s príslušným vojenským vzorom, v nezmenenom stave 
s mieridlami  originálneho vzoru.

ii) Sú povolené obmedzené zmeny zámerného bodu použitím vymeneného plátku cieľnika 
alebo mušky za predpokladu, že budú mať rovnaký profil a konfiguráciu ako originálna zbraň. 
Zmeny originálnych mieridiel nie su povolené.

iii) Vojenské muškety s kresadlovou zámkou a hladkým vývrtom hlavne, ktoré majú 
pevné(neodnímateľné ) zadné mieridlá (cieľnik) nie sú povolené v disciplínach č.1 a č.9. 
Odstránenie takýchto mieridiel je zakázané. Vojenské muškety s kresadlovou zámkou 
a hladkým vývrtom hlavne so zadnými  mieridlami, ktoré môžu byť odňaté  bez zmeny 
zbrane, môžu byť použité bez zadných mieridiel (cieľnika).

iv) Nie sú povolené spúšte s napínačikmi, podpierky dlane, lícnice,  vytieranie hlavne medzi 
výstrelmi a nabíjacie lieviky, dlhšie ako 100 mm.

v) Priemer vývrtu hlavne musí byť väčší ako  13,5 mm (0.5315").

vi) Ohnutie hlavne pušky s cieľom zmeniť zámerný bod je zakázané.

vii)  Je povolené použitie prírodných plnív ako je pšeničný šrot alebo krupica.

b) Ľubovoľné pušky

Za ľubovoľnú pušku považujeme akúkoľvek pušku – predovku, ktorá  nebola deklarovaná 

 



Slovenský strelecký zväz

Slovenská asociácia strelcov z predoviek

ako vojenská puška podľa bodu a.), ktorá má príslušnej dobe zodpovedajúce mieridlá (s 
vylúčením teleskopických a optických) pre použitie v disciplínach č. 4, 8, 15, 17, 20, 24 za 
predpokladu, že -

i) Dioptrické mieridlá (vrátane ich moderných replík) sú povolené ak ich konštrukcia 
zodpovedá obdobiu výroby originálu (t. j. pred rokom 1900) a príslušnej zbrani. Toto pravidlo 
sa vzťahuje na zadné  aj predné mieridlá.

ii) V týchto, vyššieuvedených disciplínach môžu byť použité vojenské pušky s akýmkoľvek 
kalibrom. Ak bude vojenská puška použitá ako „ľubovoľná puška“, nepoužijú sa pravidlá 
o zákaze vytierania hlavne medzi výstrelmi ani obmedzenia, týkajúce sa nabíjacieho lievika.

iii) Ohýbanie hlavne za účelom zmeny zámerného bodu je zakázané.

c) Kresadlové pušky

Kresadlová puška je akákoľvek puška-predovka vybavená kresadlovým zapaľovacím 
systémom a mieridlami, zodpovedajúcimi príslušnému obdobiu, ktorú je možné používať 
v disciplínach č. 2, 26, 36, a 42.

i) Mieridlá môžu byť otvorené alebo dioptrické (vrátane v súčasnosti vyrobených replík  
takých mieridiel) za predpokladu, že ich konštrukcia zodpovedá obdobiu výroby (do roku 
1850) a sú určené pre príslušnú zbraň.

d) Knôtové muškety

Knôtová mušketa je akákoľvek originálna puška s knôtovým zapaľovacím systémom 
a pažbou, ktorá sa len prikladá k lícu (neopiera sa o rameno) a požíva sa v disciplínach č. 14, 
16, 19, 27 a 43, pričom

i) Mieridlá nesmú byť zmenené; ak je potrebná zmena v mierení, musí byť urobená pomocou 
pridania doplnkov. Táto zmena môže byť urobená buď pridaním pevného mosadzného 
prstenca okolo zadných mieridiel, pričom na ňom musí byť drážka v tvare „U“ 
v zodpovedajúcej polohe na zadnej strane alebo vložením plátku do drážky na zadných 
mieridlách, za predpokladu, že takáto drážka existuje. Použitie dioptrických mieridiel je 
zakázané. Predné mieridlá, t.j. muška môže byť v prípade potreby  predĺžená mäkkým 
priletovaním  doplňujúceho materiálu. Po odstránení doplnkov musia byť mieridlá 
v pôvodnom stave.

ii) Kryt panvičky musí priliehať dostatočne tesno tak, aby nedošlo k otvoreniu panvičky počas 
nabíjania

iii) Ohnutie hlavne za účelom úpravy zámerného bodu je zakázané.
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iv) Originálne knôtové muškety s pažbou, ktorá sa opiera o rameno sú povolené len pri 
streľbe z replík.

e) Pištole a revolvery.

Akékoľvek originálne pištole a revolvery s mieridlami, zodpovedajúcimi príslušnému 
obdobiu sú povolené pre streľbu disciplín č. . 5, 6, 7, 18, 23, 25, 30, 38 a 41, za predpokladu 
že -

i) Perkusné pištole s drážkovanou hlavňou, použité pre disciplíny č.6 a 18 musia mať mieridlá 
zodpovedajúce  devätnástemu storočiu, t.j.:

aa) predné mieridlá, čiže muška musia mať tvar perličky, úzkeho plátku s maximálnou šírkou 
2.03 mm (.080"), úzkej pyramídy alebo podobný, avšak moderné široké mušky ako majú 
súčasné pištole sú zakázané.

bb) Zadné mieridlá, čiže cieľnik musia mať drážku v tvare V alebo U.

ii) Muška (predné mieridlá) originálneho revolveru pre disciplíny č. 7, 23, 30 a 38 môže mať 
ľubovoľnú potrebnú výšku pre streľbu na 25 a 50 m, za predpokladu že bude dodržaný 
originálny tvar.

iii) Ohnutie hlavne za účelom zmeny zámerného bodu je zakázané.

iv) Nie sú povolené pištoľové mieridlá moderného typu.

v) Je povolené vymeniť pažbičky originálych revolverov za nové, vyrobené v súčasnosti, ale 
musia mať rovnaké rozmery, obrysy a povrch a musia byť z rovnakého materiálu ako 
originály.

E. Repliky

Replikou nazývame kópiu originálnej zbrane, zodpovedajúcou originálu tvarom 
a konštrukciou. Nasledovné charakteristiky musia byť pri nich dodržané:

a) V disciplínach 1, 3, 12, 23, 31, 37 a 40 replika zbrane musia byť kópiou identifikovateľnej 
verzie originálnej zbrane. Ako príklad uvádzame námornícku pušku Enfield P1858 Naval 
Rifle a revolver Remington Model 1863. Originálne zbrane tohto typu boli vyrábané podľa 
špecifických, identifikovateľných vzorov(predpisov), a preto je nutné aby repliky zodpovedali 
týmto vzorom.

i) Hlavné rozmery zbraní (celková dĺžka, dĺžka hlavne, dĺžka pažby a poloha predných 
a zadných mieridiel (mušky a cieľnika) sa môžu od údajov zdokumentovaných na 
originálnych zbraniach líšiť v rámci 13 mm. Je zistené a známe, že určitá variabilita rozmerov 
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sa vyskytuje aj u originálnych zbraní.

ii) Celkový obrys a vzhľad zbrane musí byť rovnaký ako je to v prípade reprodukovaného 
originálu.

iii) Usporiadanie mieridiel musí byť rovnaké ako na konkrétnom modeli originálnej 
reprodukovanej zbrane

iv) Kaliber musí byť rovnaký, t.j. s max. odchýlkou  10% alebo 1 mm, podľa toho, čo je 
menšie,  ako má konkrétny model reprodukovanej zbrane.

b.) Repliky zbraní, používaných v ostatných disciplínach (ako je to uvedené v bode 4.7.E.a) 
musia mať rovnaké charakteristické vlastnosti ako originálne zbrane, používané v týchto 
disciplínach. Originálne zbrane boli vyrábané na objednávku zákazníka a preto sa tolerujú 
odchýlky hlavne v rozmeroch pažieb. V dôsledku toho, zbrane používané v týchto 
disciplínach nemusia byť presnými kópiami originálnych zbraní, avšak nasledujúce pravidlá 
musia byť dodržané:

i) Celkový vzhľad a rozmery musia zodpovedať obdobiu, v  ktorom boli vyrobené originálne 
zbrane, používané v týchto disciplínach.

ii) Typ zámky musí zodpovedať obdobiu, v  ktorom boli vyrobené originálne zbrane, 
používané v týchto disciplínach.

iii) Usporiadanie mieridiel musí zodpovedať obdobiu, v  ktorom boli vyrobené originálne 
zbrane, používané v týchto disciplínach.

Iv) Obmedzenie kalibru, ak je aplikované, musí byť vopred dané v pravidlách pre dané 
disciplíny.

c.) Originálne časti môžu byť použité pri výrobe moderných repliky originálnych starožitných 
zbraní, ako napríklad mieridlá, zámky, pažby a hlavne. Napríklad, originálna hlaveň Henry 
môže byť použitá pre výrobu repliky pušky Henry jej inštalovaním do repliky pažby pušky 
Henry, čím vznikne replika pušky Henry.

d.) Pre účely identifikácie a zjednodušenia prechodu hraníc s takýmito zbraňami sa odporúča, 
aby repliky mali výrobné čísla a značky skúšobne zbraní.

e.) Repliky vojenských pušiek

Sú to repliky služobných zbraní a muškiet, vrátane pušky Enfield Volunteer (cal. .577), ktoré 
sú určené pre použitie v disciplínach č. . 1, 3, 31, 32, 37 a 40, za predpokladu, že spĺňajú 
nasledujúce ustanovenia - 
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i) Repliky vojenských pušiek musia byť čo najvernejšími kópiami originálny vzorov 
služobných zbraní, pokiaľ ide technické údaje a tolerancie. Tvar drážok a ich stúpanie musia 
zodpovedať originálnemu vzoru, pričom hĺbka drážok sa môže líšiť.

ii) Drobné zmeny na predných aj zadných mieridlách (muške a cieľniku), ktoré majú zlepšiť 
mierenie sú povolené za predpokladu, že bude zachovaný tvar mieridiel a ich konfigurácia 
tak, ako je to na originálnej zbrani.

iii) Repliky vojenských muškiet s hladkým vývrtom, majúce zadné mieridlá (cieľnik) nie su 
povolené v disciplíne č.1

iv) Napínačiky, opierky dlaní, lícnice a vytieranie hlavne medzi výstrelmi, ako aj dlhé 
nabíjacie lieviky sú zakázané. Povolené sú len nabíjacie lieviky s max. dĺžkou 10 cm.

v) Kaliber hlavne zbrane musí byť väčší ako 13.5 mm (0.5315").

f.) Repliky ľubovoľných pušiek

f.) Akákoľvek replika originálnej ľubovoľnej pušky – predovky, ktorá nebola deklarovaná ako 
vojenská puška podľa vyššieuvedeného bodu 4.7.E.e.) a ktorá má dobe zodpovedajúce 
mieridlá (s vylúčením teleskopických a optických)  je vhodná pre streľbu disciplín v kategórii 

replík č. 4, 8, 15, 17, 20 a 24, pričom vyhovuje týmto požiadavkám

i) Stúpanie  a počet drážok v hlavni zodpovedá stúpaniu a počtu v hlavni príslušného vzoru. 
Hĺbka drážok môže byť odlišná. 

ii) Dioptrické mieridlá (zadné aj predné) sú povolené ak je ich konštrukcia v súlade obdobím 
výroby originálu (pred rokom 1900) a sú vhodné pre daný typ zbrane.

iii) Repliky vojenských pušiek ľubovoľného kalibru môžu byť použité vo vyššieuvedených 
disciplínach. Pri použití vojenských pušiek pri streľbe disciplín v kategórii „ľubovoľná 
puška“ neplatia obmedzenia pre nabíjací lievik a zákaz vytierania hlavne medzi výstrelmi.

g.) Repliky kresadlových pušiek (pušiek s kresadlovou zámkou)

Za repliku kresadlovej pušky, ktorá sa môže použiť v disciplínach č. 2, 29, 36, and 42 sa 
považuje akákoľvek replika originálnej pušky – predovky s kresadlovým zapaľovacím 
mechanizmom a dobe zodpovedajúcimi mieridlami, a ktorá vyhovuje týmto požiadavkám -

i) Stúpanie  a počet drážok v hlavni zodpovedá stúpaniu a počtu v hlavni príslušného vzoru. 
Hĺbka drážok môže byť odlišná. 

ii) Otvorené alebo dioptrické mieridlá (vrátane moderných replík mieridiel) sú povolené ak je 
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ich konštrukcia v súlade obdobím výroby originálu (pred rokom 1850) a sú vhodné pre daný 
typ zbrane.

h.) Replika knôtovej muškety

Za repliku knôtovej muškety považujeme ľubovoľnú kópiu originálnej knôtovej muškety, 
vhodnej pre použitie v kategórii replík na streľbu disciplín č. 14, 16, 19 a 44, ktorá vyhovuje 
nasledovným podmienkam:

i) Otvorené alebo dioptrické mieridlá  sú povolené ak je ich konštrukcia v súlade obdobím 
výroby originálu (pred rokom 1750).

i.) Repliky pištolí a revolverov

Akákoľvek replika originálnej pištole alebo revolvera, nabíjanej ústim hlavne alebo nábojovej 
komory, s mieridlami zodpovedajúcimi príslušnému obdobiu môžu byť použité v kategórii 
repliky pri streľbe disciplín č. 5, 6, 12, 13, 23, 25, 33, a 38, pričom musia vyhovovať 
nasledujúcim požiadavkám -

i) Repliky jednovýstrelových perkusných pištolí, vyhovujúcich požiadavkám pre disciplíny č. 
6 a 33 musia mať také mieridlá aké sa používali v devätnástom storočí, t. j.:

aa) Predné mieridlo čiže muška môže byť perličková, úzky plátok s maximálnou šírkou 2.03 
mm (.080"), úzka pyramída a podobne. Široká muška (predné mieridlo) moderného typu, ako 
sa používa na moderných pištoliach je zakázaná.

bb) Zárez – drážka v zadných mieridlách (v cieľniku) musí mať tvar „V“ alebo „U“

ii) Predné mieridlá (muška) revolveru – repliky, vhodného pre disciplíny č. 12,13,23a 38, 
môžu mať akúkoľvek potrebnú výšku pre mierenie pri streľbe na 25 a 50 m, pričom musí byť 
zachovaný pôvodný tvar.

iii) Predné mieridlá (muška) môže byť na hlavni nasunutá v rybine za predpokladu, že spodné 
časti telesa mušky, ktoré by vyčnievali z rybiny, sú zarovnané s hlavňou.

F. Knôtové muškety a pištole ( originály a repliky)

a.) Všeobecne

i) Bezpečnosť : Vyžaduje sa prísne dodržiavanie pravidla 3.3.j.

ii) Vyvložkovanie hlavní:  vyvložkovanie hlavní japonských knôtových zbraní je povolené 
z bezpečnostných dôvodov, za predpokladu, že sa nezmení vonkajší vzhľad zbrane ani je 
historický charakter. Zbrane s vyvložkovanými hlavňami sú povolené len  v kategórií replík.
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iii) V prípade, ak sa na disciplínu prihlásia menej ako tri originálne knôtové muškety, bude 
originálom povolené strieľať v kategórii replík.

b.) Originálne knôtové muškety

Originálne muškety-predovky s hladkým vývrtom, pažbou opierajúcou sa pri mierení len o 
líce a knôtovým zapaľovacím mechanizmom, ktoré sa môžu používať pri streľbe disciplín č. 
14, 16, 19, 27 a 43 musia mať štíhlu pažbu pištoľového typu. Blok zadných mieridiel 
(cieľnika)  má úzky zárez a predné mieridlo (muška) musí mať tvar pyramídy alebo 
vertikálneho klinu. Akákoľvek náhrada mieridiel musí zodpovedať uvedeným požiadavkám. 
Pre zjednodušenie mierenia je povolené vložiť do priečneho zárezu (ak existuje) vložku 
s úzkym zárezom – vložka s priezorom nie je povolená. Prijateľný ja aj alternatívny 
mosadzný blok, obklopujúci  existujúce mieridlá (cieľnik) so zárezom podobného tvaru.

c.) Repliky knôtových muškiet

Repliky knôtových muškiet – predoviek s hladkým vývrtom hlavne sa môžu požívať pri 
streľbe disciplín č. 14, 16, 19 a 44, pokiaľ sú v súlade s nasledovnými dvomi konštrukciami -

i) Konštrukcia ranného typu, so štíhlou pažbou, podobnou pištoľovej a určenej na mierenie 
s priložením pažby k lícu a nie na opretie o rameno. V bloku zadných mieridiel (cieľnika) je 
úzka zámerná drážka a predné mieridlá (muška) majú tvar pyramídy alebo vertikálneho klinu. 

ii) Konštrukcia v štýle európskych knôtových muškiet s pažbou opierajúcou sa o rameno, 
používaných často s furketou (podpornou vidlicou). Používanie furkety počas streľby 
disciplín MLAIC je zakázané. Nastaviteľné dioptrické mieridlá sú zakázané ale sú povolené 
fixné zadné mieridlá s malým otvorom alebo aj rúrkové mieridlá pripevnené k hlavni.

d.) Originálna knôtová pištoľ - Tanzutsu

Originálna predovka - knôtová pištoľ s hladkým vývrtom určená pre streľbu disciplín č. 28 
a 39 musí byť v rannom európskom alebo japonskom štýle. Blok zadných mieridiel (cieľnika) 
musí mať úzku zámernú drážku a predné mieridlo (muška) musí mať tvar pyramídy alebo 
vertikálneho klinu. Akákoľvek náhrada mieridiel musí zodpovedať týmto požiadavkam. Pre 
zjednodušenie mierenia je povolené vložiť do priečneho zárezu (ak existuje) vložku s úzkym 
zárezom – priezorové mieridlá nie sú povolené. Prijateľný je aj alternatívny mosadzný blok s 
podobným zárezom, obklopujúci  existujúce mieridlá (cieľnik).

e.) Knôtové pištole – repliky japonských pištolí Tanzutsu

Knôtové pištole určené pre streľbu disciplín č. 28 a 39 majú mať japonský štýl a majú 
podobný tvar, ale sú kratšie, ako japonská mušketa. Iné ako japonské alternatívy, 
zodpovedajúce požiadavkam, sú prijateľné, pokiaľ môže byť predložená kompletná 
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fotografická dokumentácia pištole, spolu s približným rozmerom originálu. Zbraň bude 
akceptovaná, ak celkový vzhľad zodpovedá fotografickej dokumentácii so zváštnym ohľadom 
na kaliber a mieridlá, pričom nie su prípustné vlastné úpravy.  Zbrane, majúce takéto 
alternatívne tvary a príslušná dokumentácia musí byť poskytnutá inšpektorom preberacej 
komisie na obhliadku pred začiatkom akejkoľvek súťaže.  Dôkazy, podporujúce prijatie 
odchýlok voči požiadavkám nižšie,  môžu byť predložené generálnemu tajomníkovi a Výboru 
(technickej komisii) pre krátke zbrane pred začiatkom majstrovstiev.

i) Hlavný tvar pištole musí byť založený na publikovaných fotografiách alebo ilustráciách 
japonských knôtových pištolí.

ii) Hlaveň musí mať hladký vývrt s minmálnym priemerom . 34” (ekvivalent  1 monme). 
Musí mať okrúhly alebo  osemhranný tvar s výnimkou ústia , ktoré môže mať hlavicu ústia 
väčšiu ako je priemerný rozmer hlavne. Táto hlavica môže byť okrúhla alebo osemhranná. . 
Predné mieridlo (muška) musí byť pripevnené k hlavici , ak nebol predložený dôkaz o jeho 
inom umiestnení.

iii) Z bezpečnostných dôvodov môže byť zátravka zaskrutkovaná do hlavne. Hlaveň nesmie 
byť prevŕtaná a na druhej strane zaslepená.

iv) Hlaveň musí byť uložená v pažbe tak, že výstupok na dnovej  skrutke  sa zastrčí do 
príslušného otvoru pažby pod prstencom hlavne. Zosilnenie dreva v tejto časti nie je 
dovolené.

v) Mieridlá musia mať tvar tradičných mieridiel japonský zbraní ( v zadnej časti je to kovový 
blok s úzkou drážkou alebo úzkou drážkou štvorcového prierezu).  Zadné mieridlá môžu byť 
posunuté ale nesmú byť  výškovo ani stranovo nastaviteľné. Predné mieridlá (muška) musia 
mať tvar úzkej, pravidelne sa zužujúcej pyramídy s malou plôškou na hornej časti, alebo tvar 
úzkeho hranola s rovnobežnými stenami s maximálnou šírkou plochého vrchola .080” (2,032 
mm). Všetky výstupky na muške, určené na stranové nastavenie, musia byť po nastrelení 
odstránené, podobne ako u perkusných vojenských revolverov.

vi) Zámka musí byť kópiou tradičnej zámky japonských knôtových pištolí s hadovitým 
držiakom knôtu umiestneným na vonkajšej strane zbrane. Bezpečnostný záchyt a napináčik sú 
zakázané. Povolené sú vonkajšie aj vnútorné spúšťové páky.  Bicia pružina môže byť 
vonkajšia alebo vnútorná mosadzná listová (nesmie byť oceľová) alebo špirálovitá (ako 
pružiny v hodinách), ktorá môže byť mosadzná alebo oceľová. Oceľové stlačiteľné pružiny sú 
povolené  ako vratné len pre zámky s vnútornou  pákou spúšťového mechanizmu. Zámka 
musí byť v  pažbe upevnená v prednej časti objímkou a v zadnej časti tesne zapadajúcim 
kolíkom, prechádzajúcim cez pažbu.

vii) Spúšť musí mať tvar plochého plátku alebo guľôčky, alebo iný, vychádzajúci  z 
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existujúcich publikovaných ilustrácií japonských spúšťových mechanizmov.

viii) drevené pažby musia mať tvar publikovaných originálnych pažieb a musia byť po celej 
dĺžke lakované, farbené alebo leštené. Kovová botka je zakázaná, povolená je len malá 
kovová vložka v zadnej časti pažby, ktorá z pažby nevyčnieva. Rybinové drážky nie su 
povolené.

ix) Sú zakázané akékoľvek skrutky s výnimkou dnovej skrutky hlavne a zátravky. Toto 
zahŕňa aj zámku a kryt panvičky. Sú zakázané aj akékoľvek skrutky na úchytkách, ktoré 
pridŕžajú  hlaveň k pažbe.

x) Kryt panvičky musí tesne priliehať na panvičku, pričom to musí byť dostatočné na to, aby 
pri manipulácii so zbraňou nedošlo k otvoreniu panvičky a k sprístupneniu panvičkového 
prachu po tom ako bol tlejúci knôt zasunutý do držiaku knôtu. Panvička má byť na pravej 
strane, pričom horná časť panvičky musí byť v jednej línii  s osou hlavne.

xi) Knôt musí byť v okamihu výstrelu upevnený  na zbrani. Toto upevnenie sa dosiahne  
prestrčením  špendlíka cez otvor v držiaku , držaním netlejúceho konca knôtu v ruke , držiacej 
zbraň, alebo prevlečením knôtu cez otvor v pažbe alebo cez otvorený alebo uzavretý krúžok 
pod hlavňou. Krúžok nesmie byť priskrutkovaný do prstenca a môže byť pevný alebo otočný.

4.8 Strelivo. Špecifické pravidlá platia aj pre brokovú streľbu (kapitola 5) a pre streľbu 
na veľké vzdialenosti (kapitola 7)

a) Strelný prach:

Povolené je len používanie továrensky vyrobeného čierneho strelného prachu. Ktorýkoľvek 
člen výboru MLAIC môže kedykoľvek požiadať ľubovoľného pretekára o poskytnutie 
vzorky, ktorá môže byť neskôr podrobená analýze.

b) Upchávky:

i) Vo všetkých disciplínach sú zakázané upchávky z umelých hmôt.

ii) Upchávky musia byť vyrobené z prírodného a/alebo organického materiálu.

c.) Strely

i) Strely musia  zodpovedať strelám, používaným v príslušných originálnych zbraniach a to 
konkrétne:

aa) Zbrane s kresadlovou alebo knôtovou zámkou – povolené sú len sférické strely.

bb) Perkusné pištole s drážkovanou hlavňou – povolené sú len sférické strely.
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cc) Perkusné revolvery - povolené sú strely sférické a kužeľovité.

dd) Perkusné vojenské pušky – povolené sú strely originálneho typu, ktorá boli používané 
v príslušnej vojenskej puške

ee) Ľubovoľné perkusné pušky – povolené sú sférické strela ale aj ľubovoľný typ predĺžených 
striel

ii) Strely s pozdĺžnymi drážkami nesmú byť použité v zbrani, ktoré nebola konštruovaná pre 
ich použitie.

iii) Vo všetkých disciplínach je zakázané je používanie striel moderného typu so strižnou 
hranou s výnimkou disciplín v streľbe z ľubovoľných perkusných pušiek, ako je to uvedené 
v pravidle 4.8.c.i) ee).

4.9 Príslušenstvo. Špecifické pravidlá platia aj pre brokovú streľbu (kapitola 5) a pre 
streľbu na veľké vzdialenosti (kapitola 7)

a.) Remene

i) Remene musia byť originálne alebo replikami remeňov z príslušného obdobia. Zakázané sú 
moderné remene, vrátane remeňov upevnených v jednom bode.

ii) Remeň nesmie byť pripevnený k zbrani tak, aby poskytoval strelcovi podporu podobnú tej, 
ktorú poskytuje remeň s jednobodovým pripevnením.

iii) Povolené sú nasledovné úpravy za predpokladu, že vzdialenosť medzi dvomi koncami nie 
je menšia ako 8 palcov (203 mm):

aa) upevnenie na hlaveň a lúčik;

bb) upevnenie na predpažbie a lúčik;

cc) upevnenie na hlaveň a zadnú časť pažby;

dd) upevnenie na predpažbie a zadnú časť pažby.

Upresňujúce  informácie sú k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke MLAIC

vi) Konce remeňa nesmú byť spojené upevňovacom bode.

v) V prípade pušiek so spodným bicím mechanizmom, ktoré obvykle nemajú drevené 
predpažbie, môžu byť obidva konce remeňa pripevnené k hlavni, avšak nesmú byť k sebe 
bližšie ako povolených 8 palcov (203 mm)
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vi) Remene musia byť vyrobené z kože, plátna alebo iného vhodného materiálu, ktorý bol 
k dispozícii aj v devätnástom storočí. Zakázané sú moderné materiály ako je napr. nylon. 
Žiadna časť remeňa nesmie byť širšia ako 2,5 palca (63 mm) a hrúbka nesmie byť väčšia ako 
0,25 palca (6 mm). Remene nesmú byť dvojvrstvové ani nesmú k nim byť  pripevnené ďalšie 
popruhy.

vii) V disciplínach č. . 1, 3, 9, 10, 11, 31, 32, 37 a 40 sú povolené len remene vojenského 
typu. Remeň môže byť pripevnený len k originálnym pútkam.

viii) Remene sa môžu používať pri streľbe z originálnych terčových pušiek, vrátane 
anglických terčovníc, ktoré nemajú pútka na remeň a to za predpokladu, že sú pripevnené 
pomocou popruhov, šnúr alebo iných vhodných prostriedkov tak, že nedôjde k poškodeniu 
pušky. Pútka na remeň a moderné priskrutkovateľné svorky sú zakázané.

ix)  Nie je povolené použitie  drôtov, remienkov,šnúr prípadne iných mechanických 
prostriedkov na upevnenie remeňa o lúčik, ktoré by sa mohli dotýkať spúšte.

x) Nie je povolené omotať remeň tak, že bráni rovnomernému napínaniu remeňa vzhľadom na 
upevňovacie body na puške, t.j. omotanie ramena remeňom a jeho skrútením tak že celé 
napnutie je len voči prednému upevňovaciemu bodu.

xi) Nesmú sa používať háky, gombíky a iné zariadenie pripevnené k streleckému kabátu, 
ktoré by umožnili dodatočnú podporu remeňa.

xii) Na knôtových zbraniach sú remene zakázané.

b.) Opierka dlane

Použitie originálnej opierky dlane alebo jej repliky je povolené len pri zbraniach, ktoré boli 
pre jej použitie skonštruované.

c.) Dlhé lieviky a nabíjacie trubice

i) Dlhé lieviky  a nabíjacie trubice môžu byť používané pri streľbe disciplín všetkých disciplín 
okrem disciplín č. 1, 3, 9, 10, 11, 31, 32, 37 a 40.

ii) Aby sa zabránilo rozsýpaniu strelného prachu, sú pre disciplíny č. 1, 3, 9, 10, 11, 31, 32, 37 
a 40  sú povolené krátka lieviky  (100 mm, 4" max. dĺžka trubice) 

d.) Vyteráky/nabijáky

Vyteráky/nabijáky sa môžu používať vo všetkých disciplínach okrem disciplín č. 1, 3, 9, 10, 
11, 31, 32, 37 a 40.
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e.) Oblečnie pri súťažiach MLAIC

i) Oblečenie, ktoré je pri súťažiach MLAIC zakázané:

aa)Ťažké strelecké nohavice, ktoré sa používajú pri streľbe olympijských disciplín.

bb) Hrubé, pevné a neohybné nohavice (vyrobené z kože alebo hrubého plátna), ktoré môžu 
mať v nohaviciach výstuže poskytujúce dodatočnú oporu, vrátane nohavíc, používajúcich 
špeciálne zariadenia alebo prostriedky spôsobujúce znehybnenie alebo nadmerne 
obmedzujúce  pohybu strelcovej nohy a spodnej časti tela alebo umelo zvyšujú výkonnosť 
strelca.

cc) Telové pásy a chrbtové podpery, pevné podpory lýtok a kolien, pevné podpory  (bandáže) 
zápästia a lakťa. Ak pretekár potrebuje podpory tohto typu z medicínskych dôvodov, musí 
jeho delegát pred súťažou predložiť generálnemu tajomníkovi príslušné lekárske potvrdenie. 
Podpory (bandáže) zápästia sú v každom prípade zakázané pri streľbe pištoľových disciplín.

dd) Topánky,  presahujúce ponad členok, pri streľbe pištoľových disciplín.

ee) Rukavice, presahujúce za zápästie ,pri streľbe pištoľových disciplín.

ii) Povolené oblečenie pri súťažiach MLAIC:

aa) Továrensky vyrobené strelecké kabáty, podobné tým, aké sa používajú v olympijských 
disciplínach

bb) Akýkoľvek hrubý kabát, používaný na bežné nosenie, pokiaľ nie je vybavený pevnou 
výstužou.

cc) Strelecké nohavice vyrobené z ľahkého, ohybného materiálu ako je napr. bavlna, bez 
spevnenia poskytujúceho dodatočnú podporu. Na požiadanie rozhodcu na strelisku  musí byť 
ktorýkoľvek strelec oblečený do svojho streleckého odevu schopný urobiť drep a vrátiť sa do 
pôvodnej polohy.

dd) Podušky na kolenách a/alebo všité zosilňovacie vložky na zadnej časti nohavíc takých, 
ako je to uvedené v bode cc) vyššie.

ee) Pružné podušky na lakťoch a v ramene, zhotovené z organických materiálov.

f.) Strelecké podložky, okrem podložiek nachádzajúcich sa na povrchu streleckých stolov sú 
povolené pre polohy, strieľané ležmo.

4.10. Pravidlá pre strelnice. Špecifické pravidlá platia aj pre brokovú streľbu   (kapitola 
5) a pre streľbu na veľké vzdialenosti (kapitola 7)
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a.) Terče

i) Rámy a podložky terčov musia byť pevné a v dobrom stave, umiestnené v línii rovnobežnej 
s palebnou čiarou a musia byť v správnej vzdialenosti od každého streleckého stanovišťa, 
pričom jednotlivé vzdialenosti sú 25 m, 50 m a 100 m. Povolené odchýlka je 0,5%.

ii) Terče musia byť pevne pripevnené k pevným podložkám tak, aby terče boli nehybné počas 
streľby. Podložky musia byť k terčovým rámom pripevnené tak, aby to umožňovalo rýchlu 
výmenu terčov.

Iii) Rámy terčov musia byť vyrobené tak, aby horná hrana terča nebola vyššie ako 1830 mm 
alebo nižšia ako 1520 mm od úrovne povrchu na ktorom sú terče umiestnené.

iv) Každá strelnica musí byť postavená tak, aby tvorila súvislú palebnú čiaru, ktorá musí 
poskytovať minimálne 15 streleckých stanovíšť pre každú vzdialenosť streľby, tak ako je to 
uvedené v predošlom bode i)

v) Strelecký stôl alebo lavica musí mať pevnú konštrukciu a  nebyť  vyššia ako 1 m tak, tak 
aby umožnila nabíjanie každému strelcovi.

vi) Ak sú pre polohu ležmo použité stoly, musia mať pevnú konštrukciu a musia byť posuvné 
tak, aby umožňovali  streľbu aj ľavákom.

Vii) Za každým strelcom musí byť dostatočný priestor pre najmenej jedného rozhodcu alebo 
zapisovateľa.

viii) Každý pretekár musí mať k dispozícii stoličku

b) Veterné zástavky

i) Riaditeľ súťaže musí poskytnúť pretekárom indikátory veterných podmienok počas súťaže 
MLAIC, čo zahŕňa nasledujúce opatrenia:

aa) Otočné ukazovatele smeru vetra (veterníky), ploché alebo guľové

bb) Zástavky alebo vlajky z ľahkej, tenkej tkaniny na tyčkách.

cc) Stužky alebo stuhy na tyčkách

dd) Vlajky, zavesené na pozdĺžne  natiahnutej šnúre (od streliska k terčom).

ii) Veterné zástavky sú povinné pri  streľbe všetkých puškových disciplín. Musia byť 
viditeľné všetkým pretekárom a umiestnené každých 50 m pozdĺž strelnice (dopadovej 
plochy) medzi palebnou čiarou a príslušnými terčovými zariadeniami. Riaditeľ súťaže alebo 
rozhodca na strelisku môže pridať ďalšie veterné zástavky, tak aby sa vykompenzovali 
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prípadné nepravidelnosti strelnice.

Iii) Použitie vlastných veterných indikátorov je zakázané.

4.11 Disciplíny, strieľané na pevné terče. (Presné disciplíny)

A. Puška  a mušketa – súťaže jednotlivcov a družstiev

č. 1 Miquelet – Jednotlivci O a R – Družstvá: č. 9  Gustav Adolph(O) a č. 31 Halikko(R)

A) Zbraň: Vojenská mušketa s hladkým vývrtom hlavne a kresadlovou zámkou

B) Mieridlá: Mieridlá(muška) originálneho vzoru. Bez cieľnika.

C) Terč: Puškový terč MLAIC C200 

D) Poloha pri streľbe: Stojmo

E) Vzdialenosť : 50 m

F) Strely : len sférické (guľové)

G) Vytieranie hlavne: zakázané

H) Nabíjací lievik : Krátka trubica

č. 2 Maxmilian – Jednotlivci O a R – Družstvá: č. 26 Wedgnock (O) a č. 29 Lucca (R)

A) Zbraň : Ľubovoľná kresadlová puška, akýkoľvek kaliber

B) Mieridlá : Mieridlá zodpovedajúce obdobiu vrátane ich replík

C) Terč : Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: Ležmo

E) Vzdialenosť : 100 m

F) Strely : Len sférické (guľové)

G) Vytieranie hlavne : povolené

H) Nabíjací lievik : povolený

č. 3 Minie – Jednotlivci O a R – Družstvá: č. 10 Pauly(O) a č. 32 Magenta (R)

A) Zbraň: Vojenská perkusná puška, kaliber väčší ako 13.5 mm (.5315"), vrátane pušky 
Enfield Volunteers Rifle (puška Enfield pre dobrovoľnícke zbory)
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B) Mieridlá: Mieridlá zodpovedajúce obdobiu 

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: Ležmo

E) Vzdialenosť: 100 m

F) Strely: Povolené sú strely pôvodného tvaru (štýlu), používané pre príslušnú pušku v danom 
období

G) Vytieranie hlavne: nie je povolené

H) Nabíjací lievik: S krátkou trubicou

č. 4 Whitworth - Jednotlivci O a R - Družstvá č. 20 Rigby (O a/alebo R Otvorené)

A) Zbraň: Ľubovoľná perkusná puška (neprihlásená v disciplíne č.3 Minie)

B) Mieridlá: Mieridlá zodpovedajúce obdobiu vrátane ich replík. Dioptrické mieridlá (Zadné 
a predné) sú povolené, ak zodpovedajú príslušnému obdobiu.

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: Ležmo

E) Vzdialenosti: 100 m

F) Strely: Povolené sú sférické strely alebo ľubovoľný typ valcovitých (predĺžených) striel

G) Vytieranie hlavne: povolené

H) Nabíjací lievik: povolený

č. 8 Walkyrie – Dámy jednotlici O a R – Družstvá č. 17 Amazonas (O a/alebo R Otvorené)

A) Zbraň: Ľubovoľná alebo vojenská perkusná puška

B) Mieridlá: Podľa pravidiel pre ľubovoľnú alebo vojenskú pušku

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: Ležmo

E) Vzdialenosť: 100 m

F) Strely: Povolené sú sférické strely alebo ľubovoľný typ valcovitých (predĺžených) striel
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G) Vytieranie hlavne: povolené

H) Nabíjací lievik: povolený

č. 14 Tanegashima - - Jednotlivci O a R - Družstvá č. 19 Nagashino (O &/alebo R Otvorné a 
Družstvá č. 27 Nobunaga (O)

A) Zbraň: Knôtová mušketa s pažbou,  opierajúcou sa o líce, s hladkým vývrtom hlavne a s 
ľubovoľným kalibrom kategórii originálov. Ľubovoľná knôtová puška s hladkým vývrtom 
hlavne a ľubovoľným kalibrom kategórii replík

B) Mieridlá: Mieridlá zodpovedajúce obdobiu vrátane ich replík

C) Terč:  Puškový terč MLAIC C200 

D) Poloha pri streľbe: Stojmo

E) Vzdialenosť streľby: 50 m

F) Strely: Povolené sú len sférické  (guľové) strely

G) Vytieranie hlavne: povolené

H) Nabíjací lievik: povolený

č. 15  Vetterli – Jednotlivci O a R - Družstvá č. 24 Pforzheim (O a/alebo R Otvorené)

A) Zbraň: Akákoľvek knôtová alebo kresadlová mušketa; akákoľvek kresadlová alebo 
perkusná puška

B) Mieridlá: Podľa pravidiel pre vyššieuvedené typy zbraní

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: Stojmo

E) Vzdialenosť streľby: 50 m

F) Strely: Povolené sú sférické strely alebo ľubovoľný typ valcovitých (predĺžených) striel

G) Vytieranie hlavne: povolené

H) Nabíjací lievik: povolený

č. 16 Hizadai - Jednotlivci O a R - Družstvá č. 43 Hibuta (O) a č. 44 Hinawa (R)

A) Zbraň: Zbraň: Knôtová mušketa s pažbou, opierajúcou sa o líce, s hladkým vývrtom 
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hlavne a s ľubovoľným kalibrom kategórii originálov. Ľubovoľná knôtová puška s hladkým 
vývrtom hlavne a ľubovoľným kalibrom kategórii replík

B) Mieridlá: Mieridlá zodpovedajúce obdobiu vrátane ich replík

C) Terč:  Puškový terč MLAIC C200

D) Poloha pri streľbe: Kľačmo

E) Vzdialenosť: 50 m.

F) Strely : Povolené sú len sférické  (guľové) strely

G) Vytieranie hlavne: povolené

H) Nabíjací lievik: povolený

č. 36 Pennsylvania – Jednotlivci O a R – Družstvá č. 42 Kossuth (O a/alebo R Otvorené)

A) Zbraň: Ľubovoľná puška s kresadlovou zámkou, ľubovoľný kaliber

B) Mieridlá: Mieridlá zodpovedajúce obdobiu vrátane ich replík

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: stojmo

E) Vzdialenosť terčov : 50 m

F) Strely : Povolené sú len sférické  (guľové) strely

G) Vytieranie hlavne: povolené

H) Nabíjací lievik: povolený

č. 37 Lamarmora – Jadnotlivci O a R – Družstvá č. 40 Enfield (O a/alebo R Otvorené)

A) Zbraň: Vojenská perkusná puška s kalibrom väčším ako 13.5 mm (.5315")

B) Mieridlá: mieridlá zodpovedajúce originálnemu vzoru (s povolenými minimálnymi 
zmenami)

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: stojmo

E) Vzdialenosť terčov : 50 m
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F) Strely: Strely originálneho typu, patriace k príslušnej vojenskej puške (predpísané pre 
príslušnú voj.pušku)

G) Vytieranie hlavne: zakázané

H) Nabíjací lievik: povolený je lievik s krátkou rúrkou

B. Súťaže družstiev pre pušky a muškety

č. 9 Gustav Adolph:  Družstvá 3  x  č. 1 podľa pravidiel pre Miquelet (O)

č.10 Pauly: Družstvá 3  x  č.3 podľa pravidiel pre Minié (O)

č. 11 Versailles:  Spojenie družstiev (Súčet výsledkov družstiev): č. 9 a č. 10

č. 17 Amazons: Družstvá 3  x  č. 8 podľa pravidiel pre Walkyrie (O a/alebo R Otvorené)

č. 19 Nagashino: Družstvá 3  x  č. 14 podľa pravidiel pre Tanegashima (O a/alebo R 
Otvorené)

č. 20 Rigby: Družstvá 3  x  č. 4 podľa pravidiel pre Whitworth  (O a/alebo R Otvorené)

č. 24 Pforzheim: Družstvá 3  x  č. 15 podľa pravidiel pre Vetterli  (O a/alebo R Otvorené)

č. 26 Wedgnock:  Družstvá 3  x  č. 2 podľa pravidiel pre Vetterli  (O)

č. 27 Nobunaga:  Družstvá 3  x  č. 14 podľa pravidiel pre Tanegashima  (O)

č. 29 Lucca: Družstvá 3  x  č. 2 podľa pravidiel pre Maximilian (R)

č. 31 Halikko:  Družstvá 3  x  č. 1 podľa pravidiel pre Miquelet (R)

č. 32 Magenta:  Družstvá 3  x  č . 3 podľa pravidiel pre Minie (R)

č. 40 Enfield: Družstvá 3  x  č. 37 podľa pravidiel pre Lamarmora  (O a/alebo R Otvorené)

č. 42 Kossuth: Družstvá 3  x  č. 36 podľa pravidiel pre Pennsylvania (O a/alebo R Otvorené)

č. 43 Hibuta:  Družstvá 3  x  č. 16 podľa pravidiel pre Hizadai (O)

č. 44  Hinawa:  Družstvá 3  x  č. 16 podľa pravidiel pre Hizadai (R)

C. Pištole – súťaže jednotlivcov

č. 5 Cominazzo – Jednotlivci  O a R - Družstvá č. 25 Wogdon (O a/alebo R Otvorené) a č. 41 
Egg (O)
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A) Zbraň : ľubovoľná jednoranová kresadlová pištoľ s hladkým vývrtom hlavne. Minimálny 
kaliber 11 mm (.433")

B) Mieridlá: mieridlá zodpovedajúce príslušnému obdobiu

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: stojmo

E) Vzdialenosť terčov : 25 m

F) Strely: Povolené sú len sférické  (guľové) strely

č. 6 Kuchenreuter - Jednotlivci O a R – Družstvá: č. 18 Boutet (O) a č. 33 Forsyth (R)

A) Zbraň: ľubovoľná jednoranová perkusná pištoľ s drážkovaným vývrtom hlavne, 
ľubovoľný kaliber

B) Mieridlá: mieridlá zodpovedajúce príslušnému obdobiu

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: stojmo

E) Vzdialenosť terčov : 25 m

F) Strely: Povolené sú len sférické  (guľové) strely

č. 7 Colt – Jednotlivci len O - Družstvá č. 30 Adams (O)

A) Zbraň : ľubovoľný perkusný revolver, len originál

 B) Mieridlá: mieridlá zodpovedajúce príslušnému obdobiu. Výška mušky (predného 
mieridla) je neobmedzená, avšak profil musí byť v rovnakom štýle ako má originálna zbraň.

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: stojmo

E) Vzdialenosť terčov : 25 m

F) Strely: sférická(guľatá) alebo kónická(kužeľovitá) strela

č. 12 Mariette – Jednotlivci len R – Družstvá č. 13 Peterlongo(R)

A) Zbraň: ľubovoľný perkusný revolver, len replika
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B) Mieridlá: mieridlá zodpovedajúce príslušnému obdobiu. Výška mušky (predného mieridla) 
je neobmedzená, avšak profil musí byť v rovnakom štýle ako má originálna zbraň.

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: stojmo

E) Vzdialenosť terčov : 25 m

F) Strely: sférická(guľatá) alebo kónická(kužeľovitá) strela

č. 28 Tanzutsu - Jednotlivci O a R - Družstvá č. 39 Kunitomo (O a/alebo R Otvorené)

A) Zbraň: ľubovoľná knôtová pištoľ s hladkým vývrtom hlavne japonského typu, ľubovoľný 
veľký kaliber rovnaký, ako majú orignálne zbrane

B) Mieridlá: mieridlá zodpovedajúce príslušnému obdobiu. Profil mieridiel musí zodpovedať 
originálnemu štýlu.

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: stojmo

E) Vzdialenosť terčov : 25 m

F) Strely: sférická(guľatá) strela

č. 23 Donald Malson – Jednotlivci O alebo R

A) Ľubovoľný perkusný revolver, originál alebo replika; musí byť ten istý, ako bol 
pretekárom použitý pri disciplíne Mariette alebo Colt

B) Mieridlá: mieridlá zodpovedajúce príslušnému obdobiu. Profil mieridiel musí zodpovedať 
originálnemu štýlu.

C) Terč: Pištoľový terč MLAIC C50 na 50 m

D) Poloha pri streľbe: stojmo

E) Vzdialenosť terčov : 50 m

F) Strely: sférická(guľatá) alebo kónická(kužeľovitá) strela

č. 38 Remington – Táto nestrieľaná disciplína pozostáva zo súčtu výsledku dosiahnutého pri 
streľbe disciplíny Colt alebo Mariette a pri streľbe disciplíny Donald Malson na 50 m. 
V obidvoch súťažiach musí byť použitá tá istá zbraň.
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D. Pištole – súťaže družstiev

č. 13 Peterlongo:  Družstvá 3  x  č. 12 podľa pravidiel pre Mariette (R)

č. 18 Boutet:  Družstvá 3  x  č. 6 podľa pravidiel pre Kuchenreuter (O)

č. 25 Wogdon: Družstvá 3  x  č. 5 podľa pravidiel pre Cominazzo (O a/alebo R Otvorené)

č. 30 Adams:  Družstvá 3  x  č. 6 podľa pravidiel pre Colt (O)

č. 33 Forsyth:  Družstvá 3  x  č. 6 podľa pravidiel pre Kuchenreuter (R)

č. 39 Kunitomo: Družstvá 3  x  č. 28 podľa pravidiel pre Tanzutsu (O a/alebo R Otvorené)

č. 41 Egg:  Družstvá 3  x  č. 5 podľa pravidiel pre Cominazzo (O))

č. 45 El Alamo: :  Družstvá 3  x  č. 23 podľa pravidiel pre Donald Malson (O a R)

 


