
Izvajanje praktičnega dela varnostnih izpitov  

 1.      V.I. mora vsem kandidatom zagotoviti enake pogoje, brez diskriminacije ali protekcije. 

 2.      V.I. je dolžan kandidatom pokazati pravilne postopke in varno rokovanje z orožjem: 

•          prepoved samostojnega rokovanja z orožjem povsod na strelišču, 

•          uporaba zaščitne opreme (očala, glušniki) in strelčeve opreme (tok, nosilci), 

•          streliščni ukazi in odzivi nanje (ukaz STOP ali STOJ...), 

•          polnjenje orožja (ready - pripravljeno orožje, sprožilni prst), 

•          vstavljanje orožja v tok (vključena varovalka ali spuščeno kladivce, sweeping...), 

•          gibanje, menjava položaja (sprožilni prst, smer orožja), 

•          odprava zastojev (sprožilni prst, smer orožja), 

•          ponovno polnjenje (smer orožja - revolver/pištola, sprožilni prst), 

•          praznjenje orožja (kako se pokaže, da je orožje prazno s cevjo v varni smeri...) 

 3.      K praktičnemu delu izpita lahko pristopijo le kandidati, ki so opravili teoretični del. 

 4.      V.I. mora zagotoviti tarče, za orožje in zadostno količino streliva morajo poskrbeti kandidati 
sami. 

 5.      Kandidati smejo izvajati praktični del le z orožjem in opremo primerno za tekmovanja IPSC. 

 6.      V.I. mora poskrbeti in zagotoviti, da se praktični del izpitov opravi varno, v skladu z vsemi pravili 
praktičnega streljanja IPSC: 

•          določi se varno območje (safety area), 

•          upoštevati je treba konfiguracijo strelišča in smeri postavljanja tarč, 

•          vsi opazovalci naj uporabljajo zaščitno opremo in stojijo na varni razdalji za strelno črto, 

•          upoštevajte morebitne dodatne varnostne ukrepe (fizično varovanje dostopa...) 

•          za vse udeležence praktičnega dela veljajo pravila, ki veljajo na tekmovanjih IPSC, kar pomeni 
prepoved samostojnega rokovanja z orožjem (tudi menjavanje orožja) izven varnega območja, 
prepoved rokovanja s strelivom v varnem območju, prepoved alkohola...) 

 7.      Praktični del izpita mora V.I. izvajati z vsakim kandidatom posebej, s posebnim poudarkom na 
varnosti: 

•          V.I. mora med izvajanjem praktičnega dela izpita vso pozornost posvetiti ravnanju kandidata 
in ne zadetkom na tarčah. 



•          kandidat mora biti ves čas v dosegu V.I., ki mora biti pripravljen, da ga v vsakem trenutku, če 
je potrebno fizično ustavi in prepreči morebitno ogrožanje zaradi nevarnega ravnanja. 

•          če ravnanje kandidata ni v skladu s pravili IPSC (proceduralna napaka...) ga na to opozori 
takoj, ko lahko to stori varno. Vztrajno neupoštevanje postopka lahko po presoji V.I. pomeni, da 
kandidat ni opravil izpita. 

•          če kandidat ravna nevarno (dejanje, ki bi po pravilih IPSC pomenilo izključitev s tekme) ga 
mora takoj varno ustaviti in mu prepovedati nadaljevanje. Kandidat v tem primeru varnostnega 
izpita ni opravil. 

•          Tarče naj ne bodo oddaljene več kot 15 m. Če kandidat zgreši tarče z več kot 50% izstreljenih 
krogel, izpita ni opravil. 

•          Pri praktičnem delu izpita mora V.I. preveriti varno ravnanje kandidata med gibanjem 
(terensko progo - obvezno z uporabo streliva). 

 8.      Tako za V.I., kot za kandidate in vse opazovalce je obvezna uporaba zaščitne opreme za vid in 
sluh tekom celotnega praktičnega dela izpita. 

 9.      Praktični del varnostnega izpita naj zajame toliko izstreljenih nabojev (priporočljivo vsaj 20; ni 
potrebno, da vsak kandidat izstreli enako število nabojev), da se V.I. lahko prepriča o varnem in 
pravilnem ravnanju kandidata (poudarek: varna smer, sprožilni prst, varovalke, obvladovanje 
orožja, poznavanje in razumevanje ukazov...). 

 10.  Če V.I. odloči, da kandidat ni opravil izpita, le ta nima možnosti pritožbe. 

 11.  V.I. nosi moralno odgovornost za morebitno nevarno ravnanje svojih kandidatov na tekmovanjih 
v prihodnosti, zato naj bo pri svojem delu natančen in strog. 

 12.  Kandidatom, ki so uspešno opravil teoretični in praktični del varnostnega izpita V.I. čestita in jih 
opozori, da naj se na prvem tekmovanju na državni ravni prijavijo kot začetniki. 

 


