Příruční karta rozhodčího Wild Bunch* (platná od ledna 2018)
SDQ” = Diskvalifikace ze stage “MDQ” = Diskvalifikace ze závodu
“MSV” Drobné porušení bezpečnosti = penalizace 10 sekund
Uložení pistole do pouzdra bez zkontrolování stavu zbraně a příkazu rozhodčího
Používání zakázaného vybavení (viz. Střelecká příručka str. 29)
Dvě SDQ nebo dvě penalizace za nedodržení Ducha hry / Nezabývání se situací.
Agresivní přístup / Nesportovní chování / Vyvolávání osobních konfliktů.
Střelba pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných látek, které mohou způsobit jakékoliv snížení fyzických
nebo mentálních schopností střelce
Střelba zakázanou municí, včetně munice, u které je překročena maximální stanovená rychlost střely.
Upuštění nabité zbraně.
Jakýkoliv výstřel, který zasáhne cokoliv ve vzdálenosti kratší než pět stop od střelce (mimo kulis, které
se považují za průstřelné/postradatelné nebo dojde- li k zásahu vlivem selhání munice (slabý výstřel,
squib load)), jakýkoliv výstřel u nabíjecího nebo vybíjecího stolu.
„Přejíždění“ kohokoliv ústím nabité zbraně.
Opuštení stage s nabitou zbraní, u které byla hlášena závada bez výslovného svolení a za dohledu
rozhodčího.
Úmyslné nereagování na pokyn „Cease Fire“ nebo „Stop“ vydaný hlavním rozhodčím/Timer
Operatorem
Používání munice, které nesplňuje požadovaný faktor (jen pro účely klasifikace)
Používání zakázané výstroje, zbraní nebo zakázaných úprav na zbrani (jen pro účely klasifikace)
Porušení požadavků na kategorii. Postupná penalizace- 1. porušení je P., 2.= SDQ, 3.= MDQ
Procedura: Neúmyslné chyby způsobené nejasností nebo omylem. 10 sekund; na jedné stage nemůže
být udělena více než jedna procedura.
Nezabývání se situací/Duch hry: Úmyslné odstřílení stage jiným než požadovaným způsobem za
účelem získání výhody nebo úmyslné neprovedení nestřelecké činnosti. 30 sekund
Opakování stage je poskytnuto při selhání terčů/vybavení závodu, pokud rozhodčí bránil střelci v
postupu nebo při selhání timeru. Ředitel závodu může schválit opakování stage při selhání střelcova
vybavení nebo zbraní (ne u závodů regionální a vyšší úrovně). Střelec si přenáší dál pouze bezpečnostní
penalizace.
Opakovaný start je možno poskytnout až do okamžiku, kdy je vystřelena první rána. Více opakovaných
startů pro jednoho střelce, které by podle názoru rozhodčího dávaly střelci neoprávněnou výhodu,
nebudou povoleny, protože nejdou v souladu s myšlenkou ducha hry
* Pozn. překladatele- česká verze příruční karty rozhodčího obsahuje i penalizace, které nejsou v
anglické verzi uvedeny v kartě rozhodčího, ale jen v textu WB RO I Manuálu.
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