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Овим документом су обухваћена питања која могу бити постављана на испиту 
безбедности. Сва питања су базирана на важећем ИПСЦ Правилнику. Нека питања 
захтевају писани одговор, док нека траже да одаберете један или више тачних одговора. 
За успешно решавање теста потребан је тачан одговор на 75% питања. 

 

1.  Ако за време ангажовања стејџа такмичар примети да се папирна мета 
 откачила са летве (због ветра, лошег постављања и сл.) oн:  

 а.  одмах стаје и даје сигнал судији да се мета откачила 

 б.  наставља да ангажује стејџ  

 в.  стаје и тражи ришут 

 

2.  Ако за време ангажовања стејџа такмичар примети да метална мета није на 
 свом месту (нпр. метална мета је остала оборена од претходног такмичара) 
 oн:  

 а.  одмах стаје и даје сигнал судији да метал није подигнут 

 б.  наставља да решава стејџ 

 в.  стаје и тражи ришут 

 

3.  Која је минимална раздаљина са које се могу безбедно ангажовати металне 
 мете? 

 а.  5 m 

 б.  7 m 

 в.  10 m 

 г.  12 m 

 

4. Уколико дође до застоја на такмичаревом пиштољу током ангажовања стејџа, 
да ли му је дозвољено да у сврху отклањања застоја користи било какав алат 
или неко приручно помоћно средство?  

 а.  Да 

 б.  Не 

 

5.  Колико метака такмичар издваја за тестирање хронографом? 

 а.  по судијином избору 

 б.  5 

 в.  8 

 г.  колико год треба да би се као резултат добио минимални фактор за дату  
  дивизију 
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6.  До које максималне раздаљине од такмичаревих стопала цев пиштоља сме 
бити  усмерена, док такмичар стоји усправно а пиштољ је у футроли? 

 а.  2 м 

 б.  1,5 м 

 в.  1 м 

 г.  0,5 м 

 

7.  Да ли обарач пиштоља/револвера мора да буде потпуно покривен кад је 
 пиштољ у футроли? 

 а.  Да 

 б.  Не 

 

8.  Да ли обарач сме да се види када се оружје налази у футроли (холстеру)? 

 а.  Да 

б.  Не 

 

9.  Да ли такмичар може да уложи протест на поготке које је судија очитао са 
 мете?  

 а. Да 

 б. Не 

 

10.  Која је следећа инстанца изнад судије на стејџу при улагању протеста 
 такмичара на судијску одлуку? 

 а. Надлежном судији за тај реон (ЦРО) 

 б. Арбитражна комисија 

 в. Главни судија на мечу (РМ) 

 

11.  Да ли се добија казна ако такмичар пређе фаул линију (преступна линија), 
 aли не ангажује ни једну мету пре него што се врати у дозвољену позицију? 

 a. Да 

 b. Не 

 в. Не, осим ако на тај начин не стиче предносту у приласку следећим метама  
  (користи пречицу). 

 



ИПСЦ СРБИЈА – НРОИ СРБИЈА – Испит Безбедности 

 

 

 
ИПСЦ СРБИЈА – НРОИ СРБИЈА – ИСПИТ БЕЗБЕДНОСТИ | www.ipsc.rs

12.  Испадање оружја, празног или пуног, за време ангажовања стејџа ће имати за 
 последицу: 

 а. Дисквалификацију са тог стејџа 

 б. Опомену ако је оружје празно, односно дисквалификацију са меча ако је  
  оружје напуњено 

 в. Поништавање резултата за тај стејџ 

 г. Дисквалификацију са меча 

 

13.  Који је минимални калибар дозвољен на ИПСЦ мечу? 

 а. .38 Специјал 

 б. Није ограничено 

 ц. .380 Аuto 

 д. 9х19 мм  

 

14.  Која је минимална димензија чауре и пречник метка дозвољен на пиштољима 
 и револверима који се користе на такмичењима у ИПСЦ-у? 

 а. .38 Специјал 

 б. Није наведен минимални калибар 

 в. .380 Ауто 

 г. 9x19mm/9mm  

 

15.  Да ли је дозвољено да такмичар подигне већ одбачене/испуштене оквире или 
 спидлоадере (speed loader) са земље и искористи их у наставку ангажовања 
 стејџа?  

 а. Не 

 б. Да, уколико подизање изврши на безбедан начин 

 в. Не, осим уколико је сигуран да има довољно метака у њему за завршетак  
  стејџа 

 

16.  За време ангажовања стејџа једном руком долази до застоја. У сврху 
отклањања застоја, такмичар испушта оквир и повлачи навлаку користећи 
обе руке. После  отклањања застоја, такмичар убацује нови оквир и 
наставља стејџ. Да ли му судија додељује казну? 

 а. Да 

 б. Не 
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17.  Да ли се такмичару додељује виши резултат ако пречник рупе од метка 
 додирује линију више зоне на мети? 

 а. Да 

 б. Не 

 

18.  Које су вредности погодака на ИПСЦ мети? 

Major 
Zona 
pogodka 

Minor 

 A  

 C  

 D  

 

 

19. Колико бодовних зона има на папирној ИПСЦ мети? 

а.  3 

б.  4 

в.  5 

г.  6 

 

20.  Зрно које погоди земљу на раздаљини мањој од ............ метра од такмичара, 
 сматраће се ''случајним опаљењем“ (Accidental Discharge), што ће имати за 
 последицу дисквалификацију са меча. 

 

 

21.  Уколико такмичар погоди у земљу испред себе на раздаљини мањој од 3м, 
 он: 

 а.  Наставља да ангажује стејџ без последица 

 б.  Добија само једну процедуралну казну 

 в.  Биће дисквалификован са меча 

 г.  Добија ришут 
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22. Свако опаљење пре почетка или током пуњења оружја, препуњавања, 
 пражњења или током отклањања застоја ће резултирати: 

 а.  Дисквалификацијом на том стејџу. 

 б.  Процедуралном казном. 

 в.  Дисквалификацијом на мечу. 

 

23.  Било које случајно опаљење за време пуњења, пражњења или отклањања 
 застоја, повућиће за собом: 

 а.  Дисквалификацију са стејџа 

 б.  Добијање процедуралне казне 

 в.  Дисквалификацију са меча 

 г.  Нема никаквих последица 

 

24. Свако опаљење пре почетка или за време пуњења, препуњавања, 
 пражњења, отклањања застоја или пребацивања оружја из једне руке у 
 другу, имаће за последицу: 

 а. Дисквалификацију са стејџа 

 б. Процедуралну казну 

 в. Дисквалификацију са меча 

 г. Неће имати никаквих последица 

 

25.  Наведите бар три дивизије у ИПСЦ-у у дисциплини – пиштољ:  

 1. _________________________ 

 2. _________________________ 

 3. _________________________ 

 

 

26.  Такмичар се појави на стартној линији са оквиром у пиштољу. Како ће судија 
 поступити? 

 а. Доделиће му процедуралну казну 

 б. Дисквалификоваће такмичара са меча 

 в. Захтеваће од такмичара да испразни оружје и покаже празно и настави са  
  стејџом уколико није било метка у цеви или у оквиру 
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27.  Наведите коју обавезну заштитну опрему такмичари морају обавезно 
користити приликом наступа на стејџу:  

 __________________________________________________________________ 

 

28. Такмичар преступи преко фаул линије и опали 6 метака према 4 попера, 
 оствараујући знатну предност за све 4 мете. Колико процедуралних грешака 
 ће му бити додељено? 

 а.  4 

 б.  6 

 в.  0 (неће бити додељене процедуре) 

 г.  2 

 

29.  Током стејџа, такмичар погоди попер, који остаје да стоји, није пао. Такмичар 
 опали још један метак и попер падне. После завршеног стејџа, такмичар 
 изјављује да попер није калибрисан и захтева калибрацију. Шта ће се у том 
 случају догодити? 

 а.  Доделиће му се ришут због квара опреме 

 б.  Извршиће се калибрација попера, јер није пао одмах 

 в.  Неће се предузети ништа 

 

30. Да ли прст мора бити ван штитника обарача приликом кретања, ако пиштољ 
 није уперен ка метама, односно не нишани се ка мети? 

 а. Да 

 б. Не 

 

31.  Сваки погодак у „но-шут“ ће бити бодован: 

 а. Да 

 б.  Да, до максимално 2 поготка по мети 

 в. Не, папирне мете морају имати пун погодак, целим пречником метка, а  
  металне мете морају бити оборене пре додељивања поготка 

 

32.  Сваки погодак у бодовној зони папирне „но шут“ (N/S) мете добија казну:  

 а.  Тачно 

 б.  Тачно, до максимално два поготка по „но шут“ мети (N/S) 

в.  Нетачно, папирни „но шут“ (N/S) мора имати пун пречник, а метални но шут 
(N/S) мора пасти пре додељивања казне 
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33.  Опасач који носи опрему мора да пролази кроз гајке на панталонама. 

 а. Тачно 

 б. Нетачно. Такмичар може носити неколико опасача 

 ц. Нетачно. Опасач мора бити причвршћен око струка 

д. Нетачно. Било опасач или унутрашњи опасач, или оба морају бити 
фиксирани око струка, или провучени кроз минимум 3 гајке на панталонама 

 

34.  Опасач који носи такмичарску опрему мора проћи кроз гајке појаса на нивоу 
 струка?  

 а. Тачно. 

 б.  Нетачно. Такмичар може носити опасач како жели.  

 в. Нетачно. Или опасач или поткаиш или оба морају бити фиксирани у   
  најмање три тачке за панталоне или провучени кроз најмање три гајке на  
  панталонама  

 

35.   Да ли на ИПСЦ такмичењима такмичари могу носити маскирну униформу или 
 делове тих униформи? 

 а.  Да  

 б.  Не  

 

36.  Да ли женски такмичари могу да носе опасач и осталу опрему на куковима? 

 а. Да 

 б. Не 

 в. Само у Опен Дивизији 

 

37.  За време инспекције стејџа (walkthrough), такмичар користи празан оквир као 
 помоћ приликом нишањења. Које су последице? 

 а. Доделиће му се процедурална казна 

 б. Нема последица 

 ц. Издаће му се упозорење 

 

38.  Да ли у току прегледа стејџа (walkthrough), такмичар може да користи празан 
 оквир као помоћ при прегледу стејџа?  

 а.  Да 

 б.  Не 
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39.  После издате команде ''Ако је празно, спусти ударач, футрола'',  односно “If 
clear, hammer down, holster”, пиштољ опали и метак погоди мету  удаљену 5 
метара. Које су последице? 

__________________________________ 

 

40.  Да ли се у дивизији Продукција може користити било који фабрички 
 пиштољ? 

 а. Да, под условом да пиштољ није преправљан 

 б. Не, већ само пиштољи са листе одобрених пиштоља коју издаје ИПСЦ 

 

 

41.  Да ли пиштољи за дивизије Продукција и Револвер морају да стану у кутију
 одређених димензија? 

 а. Да 

 б. Не 

 

35.  Да ли је дозвољена употреба продуженог оквира у Стандард дивизији? 

 а. Не 

 б. Да, под условом да пиштољ са убаченим оквиром стаје у кутију прописаних  
  димензија 

 ц. Само ако је то фабрички стандард 

 

 

42.  За време трајања стејџа, такмичару случајно падају наочаре и/или заштита за 
 уши. Шта ће судија урадити? 

 а. Ништа, грешка такмичара 

 б. Наставиће са стејџом 

 ц. Зауставиће такмичара и наредити ришут 

 д. Бодоваће тај стејџ са нулом 

 

43.  Да ли је такмичару дозвољено да вежба потезање оружја у безбедној зони
 (Safety Area)? 

 а. Да 

 б. Не 
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44. Које су последице ако такмичар у безбедној зони рукује правом  или лажном 
муницијом?  

 а. Дисквалификација са меча 

 б. Добије опомену и пријаву РМ или МД 

 ц. Дисквалификација са стејџа 

 

45.  Може ли такмичар пунити оквире у безбедној зони (Safety Area)? 

 а.  Да 

 б.  Не 

 

46.  Ако такмичар користи бојеву муницију, школску муницију или пуни оквире у 
 зони безбедности (Safety Area), казна је:  

 а.  Дисквалификација са меча 

 б.  Дисквалификација са стејџа 

 в.  Нема казне 

 

47.  Такмичар за време док се врши бодовање стејџа сме да приђе мети на:  

 а. 2 м 

 б. Дужину руке 

 ц. 1 м 

 д. Није битно, све док не додирује мету 

 

48.  На коју минималну даљину од мете такмичар сме да приђе при очитавању 
 погодака?  

 а.  2м 

 б.  1м 

 в.  3м 

 г.  Може да приђе непосредно до мете 

 

49.  Да ли такмичар сме да се приближи мети на мање од 1 m за време 
 бодовања? 

 а. Да 

 б.  Не 
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50.  Такмичарев пиштољ се заглави тако да такмичар не успе да отклони застој
 у року од два минута од насталог застоја,током ангажовања стејџа. Да ли 
 такмичар има право на ришут по основу квара опреме? 

 а. Да 

 б. Не 

 

51.  За време отклањања застоја, да ли такмичар мора да уклони прст из 
 штитника окидача? 

 а. Да 

 б. Не 

 

52.  Може ли такмичар да затражи ришут (поновни наступ) на стејџу због квара на 
 опреми (застоја на оружју) у току наступа на стејџу?  

 а.  Да 

 б.  Не 

 

53.  Као такмичар, управо си стигао на стрелиште. Кад си изашао из аутомобила, 
 видиш да ти је пиштољ напуњен. Шта ћеш урадити? 

 
_____________________________________ 

  

 

54.  Да ли ''службена футрола'' може бити забрањена за употребу на мечевима? 

 а. Не 

 б. Да, уколико РМ прогласи футролу небезбедном 

 

56.  Да ли покретне мете морају да показују бар део највише бодовне зоне кад се 
 зауставе? 

 а. Да 

 б. Не 
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57.  У току решавања стејџа долази до квара на пиштољу такмичара, у моменту 
 кад још 4 мете нису ангажоване. После пражњења пиштољ је враћен у 
 футролу. Које су последице? 

 а. Бодоваће само мете које је такмичар погодио 

 б. Записаће се DNF, односно ''није завршио стејџ“ 

 в. Бодоваће се нормално и доделиће му се промашаји и казнени поени   
  (процедуре) за неангажовање мета 

 

58.  Конструкција стејџа не може захтевати од такмичара да ставља пиштољ у 
 футролу за време ангажовања стејџа, међутим такмичар то може урадити све 
 док је то урађено безбедно. 

 а.  Да 

 б. Не 

 

59. Приликом отварања врата или отвора на барикади, оружје се случајно упери 
 преко слабије руке. Које су последице тога? 

 а. По завршеном стејџу, добиће опомену која ће бити уписана у његову листу 

 б. Нема последица 

 в. Такмичар ће бити заустављен и дисквалификован са меча. 

 

60.  Коју казну такмичар добија ако пређе оружјем преко дела свога тела за време 
 ангажовања стејџа?  

 а.  опомену 

 б.  процедуралну казну 

 в.  дисквалификацију са меча 

 г.  нема казне 

 д.  дисквалификацију са стејџа 

 

61.  Може ли такмичар да буде дисквалификован због грубог неспортског 
 понашања?  

 а.  Да 

 б.  Не 
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62. Да ли се намерно уклањање заштите за очи или уши, у току ангажовања 
стејџа, сматра неспортским понашањем? 

 а. Да, то ће бити кажњено дисквалификацијом са меча 

 б. Не 

 

63.  Почетна позиција за стејџ где се користи само слабија рука је пиштољ на 
 столу, уперен ка грудобрану. На старт сигнал такмичар користи обе руке да 
 подигне пиштољ, али не испали ни један метак пре него што уклони јачу руку 
 са пиштоља. Које су последице? 

 а. Нема последица 

 б. Биће дисквалификован са стејџа 

 в. Биће му додељена процедурална казна 

 

64. За време ангажовања стејџа, такмичар прилази отвору да гађа попер. У том 
 тренутку, ветар обара попер. Такмичар оклева за тренутак, опали два метка у 
 правцу попера и настави даље. Које су последице? 

 а. Наставиће као да се ништа није десило 

 б. Биће дисквалификован због неспортског понашања 

 в. Биће додељен ришут због квара опреме на стејџу 

 

65. Након команде коју издаје судија "Load and make ready" такмичар обавља 
 следећу радњу: 

 а. Заузима стартну позицију и чека следећу команду судије 

 б. Намешта заштитну опрему, припрема оружје у складу са стејџ брифингом и  
  заузима стартну позицију 

 в. Празни оружје и показује га судији за инспекцију  

 

66. За време ангажовања стејџа један од судија на стејџу издаје команду "Stop". 
 Такмичар обавља следећу радњу: 

 а. Не зауставља се јер команду није издао судија који држи тајмер и прати га 

 б. Зауставља се и чека следећу команду судије 

 в. Зауставља се само уколико примети да нешто на стејџу није у реду 
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67. Након издате команде од стране судије "If Clear, Hammer Down, Holster" 
 такмичар примети да је заборавио да ангажује једну мету. Дозвољено му је 
 да: 

 а. Напуни оружје и доврши стејџ  

 б. Напуни оружје и доврши стејџ уз дозволу судије 

 в. Није му дозвољено да настави са пуцањем 

 

68. Команда која означава да је рејнџ безбедан и да званична лица меча могу ући 
 у стејџ, као и да такмичар може напустити ватрену линију или последњу 
 позицију са које је ангажовао мете је: 

 а. "Standby"  

 б. "If Clear, Hammer Down, Holster" 

 в. "Range is clear" 

 g. "If You Are Finished, Unload And Show Clear" 

 

 


