
 
PRAVIDLÁ 

A POSTUPY PRI PRÍPRAVE A HODNOTENÍ KOLEKTÍVNEJ STREĽBY 
Z VEĽKORÁŽNEJ PIŠTOLE A REVOLVERU 

 REPIKO 
REVOLVER – PIŠTOLE – KOLEKTÍV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  REPIKO je kolektívna športová akčná streľba ostrým strelivom z veľkorážnej pištole a revolveru. 
 
2. DRUHY KOLEKTÍVNEJ STREĽBY 
2.1            EXPRES kolektívna streľba 
 
3. KATEGÓRIE 
EXPRES kolektívna streľba sa strieľa v dvoch kategóriách , ktoré sú rozlíšené technickým rozsahom a vybavením 
použitých zbraní. Usporiadateľ má právo určiť aká kategória sa na turnaji bude strieľať. 
3.1 Kategória REPIKO ŠTANDARD – RS 
3.2 Kategória REPIKO EXTRA – RE 
 
4. SÚŤAŽNÉ SUBJEKTY 
Dvojčlenné, alebo 3 členné družstvá. 
 
5. TERČE PRE REPIKO 
5.1 Papierové terče 
5.1.1 SČS – D2 ( bodové hodnoty jednotlivých zón terča stanoví usporiadateľ) 
5.1.2 SČS – D1 
5.1.3 135 P 
5.1.4 Iný papierový terč podľa rozhodnutia usporiadateľa 
5.2  Kovové terče 
5.2.1 PEPPER POPPER a jeho redukované verzie ( redukcia podľa výšky terča 107, 97, 87, 77, 67 cm) 
5.2.2 TOWER (100 x 15 cm) 
5.2.3 GONG ( rôzne tvary – štvorec, trojuholník, šesťuholník, kruh atď.) 
5.2.4 Iný kovový terč podľa rozhodnutia usporiadateľa 
6. TERČOVÁ ZOSTAVA 
6.1 Terčová zostava REPIKO je vymedzená priestorom maximálnej šírky 20 metrov a vzdialeností v rozmedzí 
20 až 30 metrov od palebnej čiary s osou prechádzajúcou stredom streleckého stanovišťa strieľajúceho subjektu. 
6.2 Pre terčovú zostavu sa použije, usporiadateľom stanovený, počet kovových padacích terčov, a vždy 
najmenej jeden papierový terč, ktorý sa umiestni do vzdialenosti 25 metrov od palebnej čiary. Terčová zostava 
musí byť, pre jedno plnenie disciplíny a všetky strieľajúce subjekty, rovnaká. 
6.3 Pre kategóriu REPIKO STANDARD – RS sa kovovým terčom stanovuje bodová hodnota. Väčším terčom sa 
určuje hodnota nižšia, menším terčom hodnota vyššia.  Bodová hodnota jedného kovového terča by nemala byť 
nižšia ako 10 bodov a vyššia ako 30 bodov. Jednotlivé kovové terče, alebo ich zostavy, sa môžu farebne líšiť podľa 
ich bodových hodnôt. 



6.4 Pre kategóriu REPIKO EXTRA – RE sa hodnota kovových terčov nestanovuje. 
6.5 Počet kovových terčov v danej disciplíne sa odporúča v rozsahu od 10 do 30 terčov. 
6.6 Poradie zostreľovania terčov  nie je stanovené. 
6.7 Kovové padacie terče si členovia streleckého družstva zdvíhajú sami. 
7. ZBRANE A STRELIVO 
7.1 Na kolektívnu streľbu sa môžu použiť veľkorážne pištole a revolever od ráže 7,62 do 12 mm. 

7.2 Členovia družstva si majú právo zvoliť zbrane, ktoré použijú pre danú disciplínu . Musí sa jednať 
o bezpečné zbrane, ktoré pred súťažou skontroluje technický orgán usporiadateľa súťaže. Každý člen 
družstva smie pre jednu disciplínu použiť len jednu zbraň. Pre trojčlenné družstvo platí pravidlo, že 
pre vykonanie disciplíny môže použiť buď : 

a.,  3x pištoľ 
b., alebo 2x pištoľ a 1x revolver 
7.3 Prebíjanie zbrane v priebehu plnenia disciplíny je povolené (nie páskovanie) 
7.4 Nástrel sa nekoná. 
7.5 Kategória REPIKO STANDARD – RS – NIE JE DOVOLENÉ: 
 a) Zbraň s menším odporom spúšte ako 1,00 kg. Tento limit musí byť bezpečne splnený. 
 b) Hlaveň zbrane dlhšia ako 153 mm. 
 c) Priamka mieridiel zbrane dlhšia ako 220 mm. 
 d) Mieridlá s ochranným krytom. 
 e) Žiadny druh optiky na zbrani ( žiadny druh kolimátora, dioptra, či laserového zameriavača). 

f) Tlmič hluku výstrelu, zariadenie na osvetlenie cieľa a zameriavače zbraní skonštruované na princípe 
noktovízora. 
g) Použitie kompenzátora zdvihu zbrane a úsťovej brzdy. 
h) Úprava sériovo vyrobeného tvaru pažby, či iné úpravy, ktoré by poskytovali oporu, alebo spevnenie 
držania zbrane, uzavretie ruky, alebo oporu mimo ruky. 
 

7.6 Kategória REPIKO EXTRA – RE – NIE JE DOVOLENÉ: 
a) Zbraň, ktorá má celkovú dĺžku viac ako 350 mm. 
b) Tlmič hluku výstrelu, zariadenie na osvetľovanie cieľa a zameriavače zbraní skonštruované na princípe 
noktovízora. 
c) Úprava sériovo vyrobeného tvaru pažby, či iné úpravy, ktoré by poskytovali oporu, alebo spevnenie 
držania zbrane, uzavretie ruky, alebo oporu mimo ruky. 

7.7.  ZAKÁZANÉ sú NÁBOJE priebojné, svietiace, zápalné a náboje s oceľovým jadrom.  Zakázané sú aj tie 
náboje, ktoré zjavne poškodzujú terče ( toto rozhodnutie prislúcha usporiadateľovi). 
7.8 Technický orgán usporiadateľa súťaže má právo na kontrolu bezpečnosti používaného streliva. 



7.9 Pri kolektívnej streľbe sa žiadne závady na zbraniach ani strelive neuznávajú a ich dôsledky nesie, 
v plnej miere, súťažiaci. 
 
8. POČET NÁBOJOV 
8.1 Pri REPIKO STANDARD – RS je celkový počet nábojov pre jednu disciplínu a každé družstvo rovnaký. Je 
maximálne trojnásobkom počtu kovových terčov použitých pre danú disciplínu. Družstvo nemusí vystreliť 
stanovený maximálny počet nábojov, ak to považuje, z hľadiska hodnotenia disciplíny, za výhodné.  Rozhodca má 
právo, po vyhlásení družstva o pripravenosti k streľbe, skontrolovať stanovený počet nábojov, ktoré môže 
družstvo pre plnenie danej disciplíny použiť. 
8.2 Pri REPIKO EXTRA – RE je počet nábojov na splnenie disciplíny neobmedzený. 
 
9. ČAS NA STREĽBU 
Doba trvania jedného plnenia disciplíny nie je stanovená. Čas sa meria timerom od štartu do posledného výstrelu 
družstva s presnosťou minimálne 0,1 sekundy. 
 
10. SPÔSOB STREĽBY 
EXPRES kolektívna streľba sa strieľa jednou, alebo dvoma rukami v ľubovoľnej pozícii, v stoji, bez opory pre zbraň, 
alebo jednotlivé časti tela. 
 
11.PODMIENKY STREĽBY 
11.1. Družstvo má právo, zvoliť si taktiku a poradie cieľov na ktoré bude strieľať. 
11.2.  Ak je výsledok streľby nepochybne ovplyvnený kvôli  nepredvídateľným okolnostiam alebo vplyvom, 
družstvo streľbu opakuje za rovnakých súťažných podmienok.  
11.3.  Každý pretekár musí mať z bezpečnostných dôvodov počas celej doby pobytu na strelisku povinnú 
ochranu zraku a sluchu.                                                                                        
11.4. Ak niektoré družstvo hrubo poruší bezpečnostné opatrenia, bude napomenuté a pri opakovanom 
porušovaní bezpečnosti , diskvalifikované.  
11.5.  Ak sa družstvo do 2 minúť, od výzvy rozhodcu nedostaví  na svoje stanovište, stráca možnosť plniť 
disciplínu. 
12. ZAHÁJENIE A PLNENIE DISCIPLÍNY 
Družstvo si najprv zodvihne kovové sklápacie terče. Následne si na povel, na palebnej čiare, pripraví zbrane a 
strelivo. 
Ak súťažiaci strieľa z pištole, pripraví si zvlášť zbraň a zvlášť zásobníky so stanoveným počtom nábojov podľa 
dohodnutého rozdelenia v družstve u REPIKO STANDARD – RS. U REPIKO EXTRA – RE použije zvolený počet 
nábojov. 
Ak súťažiaci použije revolver, pripraví si zbraň s vyklopeným valcom s vloženými nábojmi. Zbrane musia mať 
spustený kohútik a pištoľ musí mať záver v prednej polohe. 
Potom družstvo nastúpi na štartovaciu čiaru. Vo všeobecnosti platí, že štartovacia čiara je 2 metre , maximálne 
však 5 metrov od palebnej čiary.  Štartuje sa na signál timeru, po ktorom sa celé družstvo naraz presunie na 
palebnú čiaru, uchopí a nabije zbrane a samostatne zaháji streľbu na terčovú zostavu, a to súbežne so všetkými 
členmi družstva až do vystrieľania stanoveného, alebo zvoleného počtu nábojov. 



Ak sa zistí  že niektoré družstvo, potom čo prehlási že je pripravené na streľbu, má pri REPIKO STANDARD – RS 
streľbe napáskované väčšie množstvo nábojov ako je  stanovené, bude mu anulovaný výsledok danej disciplíny. 
Ak sa bude priestupok opakovať, družstvo bude diskvalifikované. 
Ak niektoré družstvo , pri REPIKO STANDARD – RS streľbe, preukázateľne vystrelí viac nábojov, ako bolo 
stanovené, bude diskvalifikované. 
Po ukončení streľby a prehliadke zbraní má družstvo právo si na povel rozhodcu skontrolovať papierový terč. 
Ak sa družstvo do 2 minúť, od výzvy rozhodcu nedostaví  na svoje stanovište, stráca možnosť plniť disciplínu 
a dostane hodnotenie 0. 
 
13. ČINNOSŤ ROZHODCOV 
Rozhodca vyzve členov družstva k nástupu na strelecké stanovište. Umožní členom družstva zodvihnutie kovových 
terčov a potom im na povel dá možnosť pripraviť si zbrane a strelivo na palebnej čiare. Potom ako družstvo ukončí 
prípravu a zaujme miesto na štartovacej čiare, dá rozhodca povel na zahájenie streľby. Priebežne počíta body 
dosiahnuté zostrelením kovových terčov(REPIKO STANDARD – RS), prípadne, pri REPIKO EXTRA – RE, kontroluje  
zostrelenie všetkých kovových terčov a meria čas timerom.   
Po skončení streľby rozhodca skontroluje zbrane a vyhodnotí body dosiahnuté v papierovom terči.  Nakoniec 
urobí celkové vyhodnotenie plnenia disciplíny. 
 
14. SÚŤAŽNÉ HERNÉ SYSTÉMY 
14.1 Jedno plnenie disciplíny 
14.2 Viacnásobné plnenie disciplíny. Súčet všetkých dosiahnutých výsledkov. 
14.3 Viacnásobné rovnaké plnenie disciplíny. Výber najlepšieho výsledku, alebo výber viacerých lepších 
výsledkov plnenia disciplíny. 
 
15. HODNOTENIE REPIKO 
15.1  REPIKO STANDARD – RS 
15.1.1 Na papierovom terči sa hodnotí desať zásahov vr átane zásahov s nulovou hodnotou. Za každý zásah 
navyše sa odratáva najlepší bodovo hodnotený zásah a penalizácia -2 body. 
15.1.2 Hodnoty bodov za zostrelenie jednotlivých kovových terčov sa sčítajú a pripočítajú sa k bodom 
dosiahnutým na papierovom terči. 
15.1.3 Celkové hodnotenie je dané vzťahom H = z - t, pričom H = celkový výsledok, z = celkový súčet bodov, t = 
dosiahnutý čas. 
15.1.4 Pri rovnosti celkového výsledku rozhoduje: 
 a) Väčší počet bodov v papierovom terči. 
 b) Väčší počet bodov za kovové figúry. 
15.2  REPIKO EXTRA – RE 
15.2.1 Na papierovom terči sa hodnotí desať zásahov vr átane zásahov s nulovou hodnotou. Za každý zásah 
navyše sa odratáva najlepší bodovo hodnotený zásah a penalizácia -2 body. 



15.2.2 Kovovým terčom sa bodová hodnota nestanovuje. Podmienkou hodnotenia je zostrelenie všetkých 
kovových terčov. 
15.2.3 Celkové hodnotenie je dané vzťahom H = z - t, pričom H = celkový výsledok, z = celkový súčet bodov, 
t = dosiahnutý čas. 
15.2.4 Pri rovnosti celkového výsledku rozhoduje: 
 a) väčší počet bodov v papierovom terči 
 b) rozstrel 
15.3 Za zasiahnutý kovový terč sa považuje ten, ktorý padne do vodorovnej polohy. 
15.4 Hodnotenie 0 sa uvedie pri splnení disciplíny v ktorej bol dosiahnutý záporný výsledok, alebo výsledok 
rovný nule. 
16. SYSTÉM SÚŤAŽÍ        
Systém súťaží, vykonávaných podľa týchto pravidiel, je možné každý rok  upraviť. 
 
Zdroj: Spoločnosť českých střelců, Pravidla a postupy při přípravě a hodnocení kolektivní střelby z velkorážové 
pistole a revolveru – REPIKO. 
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