RAZREDI IN OPREMA:
1. SH1: V razred SH1 se uvrščajo strelci s puško in pištolo, ki lahko samostojno
držijo orožje v strelskem položaju. Sem uvrščamo tekmovalce s prizadetostjo nog:
amputacije, prikrajšave nog za več kot 6 cm, paraplegije, določeno stopnjo mišične
oslabelosti, ki onemogoča normalno gibanje, določeno stopnjo omejene gibljivosti
sklepov in podobno.
2. SH2: V razred SH2 se uvrščajo strelci s puško, ki zaradi vrste prizadetosti niso
sposobni sami držati puške v strelskem položaju in zato potrebujejo strelsko stojalo.
Sem uvrščamo strelce, ki imajo nefunkcionalno ali težje prizadeto eno ali obe roki,
tetrapareze, tetraplegije, osebe z multiplo sklerozo, amputacije rok in podobno.
V razredih SH1 in SH2 lahko tekmovalci streljajo stoje ali sede. V primeru, da
streljajo sede, morajo sedež na katerem sedijo prinesti s sabo. Tekmovalci s
tetraplegijo, paraplegijo, določenimi paralizami s hujšo prizadetostjo ravnotežja,
imajo lahko na strelskem sedežu naslon, katerega najvišja točka naslonjala
(vključno z ročaji) mora biti najmanj 10 cm pod pazduho. Ostali tekmovalci, ki imajo
normalen občutek za ravnotežje, pa na strelskem sedežu ne smejo imeti naslona.
Tekmovalci morajo imeti med tekmovanjem odstranjene stranske opore sedeža.
Nihče od tekmovalcev v razredih SH1 in SH2 se ne sme med samim tekmovanjem z
rokami naslanjati na katerikoli del vozička ali sedeža in strelske mize, prav tako z
nobenim delom telesa ne sme prekoračiti strelske linije.
.
STRELJANJE S PIŠTOLO
Pri streljanju s pištolo lahko v razredu SH1 sodelujejo tekmovalci, ki izpolnjujejo
zgoraj navedene kriterije za razred SH1 in tekmovalci s prizadetostjo rok, vendar
roka s katero se strelja ne sme biti prizadeta.
Tekmovalci s pištolo lahko streljajo stoje ali sede. Določila glede naslona na sedežu,
stranskih opor in naslona rok, veljajo ista kot pri tekmovanju s puško.
Pri streljanju roka, s katero se ne strelja ne sme biti na strelskem sedežu.
STRELSKO STOJALO
je lahko prosto stoječe na tleh, pritrjeno na strelski pult (mizo) ali posebno strelsko
mizico, ki je pritrjena na voziček ali strelski sedež. V primeru uporabe strelske mizice,
ta tekmovalcem ne sme služiti za kakršnokoli oporo telesa, prav tako lahko strelsko
stojalo služi le kot opora puški in ne tekmovalcu. Stojalo ima kot nosilni del gibljivo
vzmet, odobreno od ISCD (glej prilogo).
POMOČNIKI
Tekmovalci razredov SH2 in SMS imajo lahko pomočnika za polnjenje puške in/ali
menjavo tarč. Pomočnik ne sme motiti ostalih tekmovalcev na strelski liniji, prav tako
ne sme med tekmovanjem govoriti s tekmovalcem.

