
 
 
 

 

 
 

                                                                         

 
Provedba gađanja 

 
Na streljačkom je mjestu dopušteno ležanje strijelca s cijevi puške koja se 
pruža van prednjeg ruba streljačke linije (grudobrana) u pravcu meta.  
 
Kad je na streljačkom mjestu, natjecatelj se mora ponašati u skladu sa svim 
naredbama 
izdanima od strane sudca ili bilo kojeg asistenta koji izvršava njegovu ulogu. 
 
Niti jedan natjecatelj ne smije pristupiti streljačkom mjestu ili donijeti svoju 
opremu na streljačku liniju dok mu to sudac ne dopusti. Svim će 
natjecanjima sudac osigurati najmanje pet minuta pripreme između 
pozivanja natjecatelja na streljačka mjesta i davanja naloga za početak 
gađanja. 
 
Gađanje može biti privremeno obustavljeno po nalogu sudca, ako je po 
njegovom mišljenju, takva suspenzija potrebna zbog vremenskih uvjeta ili iz 
sigurnosnih razloga. (Gađanje MORA biti obustavljeno u slučaju sijevanja). 
Gađanje će se nastaviti u što kraćem roku, u skladu s odlukom sudca. 
 
Ako je, ne njegovom krivicom, natjecateljev nastup, po prosudbi sudca bio 
obustavljen na pet ili više minuta, natjecatelj može, nakon što obavijesti 
sudca, ispaliti jedan probni hitac prije nego što nastavi svoj nastup. 
 
Sudac može odrediti natjecatelju neku drugu metu iste razdaljine isključivo 
prije nego što počne pucati ili ako se meta uništi. Ako je natjecatelj ispalio 
jedan ili više hitaca (bilo probnih, bilo natjecateljskih), imat će pravo na 
dodatni, probni, hitac prije nastavka natjecanja točno ondje gdje je prekinut. 
 
Pristup unutar Područja natjecatelja ili na streljačka mjesta dozvoljeno je 
samo: 

 osoblju na dužnosti na streljačkom polju, 
 natjecateljima koji nastupaju ili na drugi način sudjeluju u natjecanju, 
 osobama ovlaštenim za kontrolu provođenja natjecanja, 
 službeno akreditiranim članovima ekipa i rezervnim članovima  



 
 
 

 

 
 

                                                                         

Sljedećim osobama je dopušten pristup unutar Područja natjecatelja, ali ne i 
na streljačka mjesta bez prethodne dozvole sudca: 

 VIP osobama i osobama s akreditacijom organizatora, ali uz obaveznu 
pratnju dodijeljenu od strane sudca. 

 službeno akreditiranim medijskim predstavnicima koji moraju 
poštivati pravila sigurnosnih ograničenja 
 

Niti jedna osoba ne smije biti bučna ili na bilo koji drugi način ometati 
natjecatelje. Sudac može narediti uklanjanje iz okolice streljačkog mjesta 
svake osobe koja krši ovo pravilo. 
 
"Odustajanje" 

Natjecatelj odustaje, ako dobrovoljno prekine svoj nastup prije nego 
što je to predviđeno pravilima natjecanja. Natjecatelju koji je odustao više 
nije dopušteno nastaviti svoj nastup. Odustajanje na jednoj udaljenosti ne 
sprječava natjecateljevo sudjelovanje na bilo kojoj sljedećoj udaljenosti. 
Natjecatelj mora obavijestiti sudca o svojoj namjeri.  
 


