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Sigurnost – mjere predostrožnosti 

 

Natjecatelji MORAJU osigurati sigurnost svoje puške i streljiva. Sudac ili 

njegovo osoblje mora istražiti uzrok teškog otvaranja ili zatvaranja 

zatvarača ili izbacivanja čahure, raznesenih kapisli i povratnog udara 

plinova, razdvajanja ili cijepanja čahura ili bilo kojeg drugog znaka 

povišenog tlaka. 

 

Natjecatelj MORA: 

 odmah prestati pucati ako posumnja da streljivo koje koristi proizvodi 

opasan pritisak u njegovom vatrenom oružju. 

 skrenuti pozornost sudcu na kontinuirano korištenje naizgled 

opasnog streljiva od strane bilo kojeg natjecatelja, uključujući i sebe; 

kumulativni učinak punjenja koja proizvode prekomjerni pritisak 

može dovesti do zatajenja oružja čak i u slučajevima kada je jedan 

ili više metaka ispucano bez očite štete ili opasnosti. 

 

U svakom trenutku sudac MORA, ako vidi ili je dobio dojavu, natjecatelju 

koji ima teškoće jer mu streljivo pokazuje znakove pretjeranog pritiska ili 

iz bilo kojeg drugog razloga, narediti da privremeno prestane pucati i 

odmah prijaviti problem sucu natjecanja.  
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Sve puške, bile one u futrolama/kovčezima ili ne, moraju u svakom 

trenutku i na svakom dijelu strelišta biti u "sigurnom stanju". To mora biti s 

uklonjenim zatvaračem, prikazujući postavljen 'Indikator prazne komore" 

(Breechflag) ili oboje. Indikator mora biti dovoljno dugačak da prodre 

najmanje 20mm u komoru metka i mora biti ukupne duljine primjerene 

glavi puške. 

 

Niti jednu pušku se ne smije puniti ili vršiti opaljenje dok sudac nije dao 

nalog "NAPUNI I NASTAVI". Bilo koji sudac može zapovjediti 

obustavljanje natjecanja u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg sigurnosnog 

razloga. Ako natjecatelj primijeti sigurnosnu opasnost koju osoblje strelišta 

nije uočilo, dužan je trenutačno isprazniti svoju pušku i o opasnosti 

obavijestiti sudca i susjedne natjecatelje. 

 

Ciljanje ili ispaljivanje na suho nisu dopušteni ni na kojem mjestu osim na 

streljačkoj poziciji streljačkog mjesta. Također, dopušteni su tek kada 

sudac odluči da su za pucanje zadovoljeni svi sigurnosni zahtjevi te da isti 

ne uzrokuju odgodu natjecanja. 

 

Natjecatelju koji, dok se nalazi na streljačkom mjestu, izvrši slučajno 

opaljenje, neće biti dopušteno ponoviti taj hitac i hitac će biti zabilježen 

kao promašaj.  
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Svakome natjecatelju koji pokaže opasne oblike ponašanja gađanje će biti 

zabranjeno sve dok sudac ne zaključi da natjecatelj više neće opasno 

postupati. 

 

U slučaju da je neispaljeni metak zapeo u ležištu metka puške, ali moguće 

je ukloniti zatvarač, natjecatelj mora položiti pušku tako da je usmjerena 

prema rovovima/metama i zamoliti sudca da mu omogući uklanjanje 

naboja. Ni u kojem slučaju nije dozvoljen pokušaj uklanjanja tog metka 

korištenjem šipke za čišćenje. Nakon sigurnog uklanjanja naboja, 

natjecatelju će biti dopušteno nastaviti svoj nastup. U slučaju da je 

neispaljeni metak zapeo u ležištu metka puške a zatvarač ne može biti 

uklonjen, puška mora biti ostavljena na streljačkom mjestu, usmjerena 

prema metama, sve dok streljačko polje nije u potpunosti prazno. Tada 

oružar mora biti pozvan kako bi učinio pušku sigurnom. Izbacivač čahura, 

šipka za čišćenje ili ostala sredstva mogu biti korišteni za izbacivanje 

ispucane čahure, uz minimum ometanja susjednih natjecatelja. 
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Ako dođe do ne opaljenja metka, natjecatelj mora biti svjestan moguće 

opasnosti od zakašnjelog opaljenja. Sudac mora biti pozvan odmah, dok 

je puška usmjeren prema metama. Nakon čekanja najmanje 30 sekundi, 

natjecatelj može okrenuti pušku na bok, tako da je otvor za punjenje 

usmjeren licem prema zemlji, i otvoriti zatvarač. Natjecatelj mora osigurati 

da mu prsti i svi ostali dijelovi tijela nisu iza zatvarača. Odgovornost sudca 

je da osigura da nitko ne stoji iza zatvarača, u slučaju da zatvarač izleti. 

Neopaljeni metak ni u kojem slučaju ne smije ponovo biti unesen u pušku. 

 

 


