
 

Stage I. - “Není větší potěšení ...“ 

Nabíjení: Revolvery 5+5, Puška 10 + 1 dobití, Brokovnice 4+  

Startovní pozice: Střelec začíná na pozici A, revolvery v holstrech, ruce na klobouku.              

Puška a brokovnice leží na stole na pozici B.  

Po signálu střílí terče P v pořadí 1, 2, 3, 2, 1 prvním revolverem a 

druhým revolverem v pořadí 3, 2, 1, 2, 3. S revolvery v holstrech se 

střelec přemístí na pozici B, ze které střílí puškou terče R v pořadí                

1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3 . Dobije 1 náboj a střílí na terč B, Zásah terče B je 

bonus 5 vteřin, nezasažení terče není penalizováno. Vystřelit na terč je 

povinné v souladu s „Duchem hry“. Nezabývání se terčem B je 

penalizováno 10 vteřinami. Brokovnicí střílí terče S1 – S4                       

v libovolném pořadí, nezasažené terče S je možné dostřelit. 



 

Stage II. - “Kdo chce přesnou mušku míti, ...“ 

Nabíjení: Revolvery 5+5, Puška 9 + 1 dobití, Brokovnice 4+ 

Startovní pozice: Střelec začíná na pozici B, revolvery v holstrech, puška v ponosu.              

Brokovnice leží na stole na pozici B.  

Po signálu střílí terče R v pořadí, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Odloží pušku    

na stůl a s revolvery v holstrech se přemístí na pozici A, ze které střílí 

revolvery terče P v pořadí 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Přesune se zpět                

na pozici B, dobije 1 náboj do pušky a střílí na terč B, Zásah terče B je 

bonus 5 vteřin, nezasažení terče není penalizováno. Vystřelit na terč je 

povinné v souladu s „Duchem hry“. Nezabývání se terčem B je 

penalizováno 10 vteřinami. Brokovnicí střílí terče S1 – S4                     

v libovolném pořadí, nezasažené terče S je možné dostřelit. 



 

Stage III. - “Když v báru houstne dým ...“ 

Nabíjení: Revolvery 5+5, Puška 10, Brokovnice 6+ 

Startovní pozice: Střelec začíná na pozici A, revolvery v holstrech, ruce podél těla.              

Brokovnice leží na stole na pozici A, puška na pozici B.  

Po signálu střílí terče P v pořadí 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. 4. Revolvery uloží 

do holstrů a střílí brokovnicí terče S1 - S2. S brokovnicí se přemístí                 

na pozici B, kde brokovnici odloží a puškou střílí terče R v pořadí 1, 2, 2, 

3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Odloží pušku na stůl a brokovnicí střílí terče S3 - S6                  

v libovolném pořadí, nezasažené terče S je možné dostřelit. 



 

Stage IV. - “A nebudu sám, se mnou ...“ 

Nabíjení: Revolvery 5+5, Puška 10, Brokovnice 6+ 

Startovní pozice: Střelec začíná na pozici B, revolvery v holstrech, brokovnice v ponosu.              

Puška leží na stole na pozici B.  

Po signálu střílí brokovnicí terče S3 – S6 v libovolném pořadí, nezasažené 

terče S je možné dostřelit. Puškou střílí terče R v pořadí 1, 1, 4, 4, 2, 2, 3, 

3, 1, 4. Přemístí se s brokovnicí na pozici A, odloží ji na stůl a střílí 

revolvery terče P v pořadí 1, 1, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 4. Uloží revolvery                      

do holstrů a brokovnicí střílí terče S1 – S2 v libovolném pořadí, 

nezasažené terče S je možné dostřelit. 



 

Stage V. - “Whisky to je moje gusto ...“ 

Nabíjení: Revolvery 5+5, Puška 10, Brokovnice 2+ 

Startovní pozice: Střelec začíná na pozici A, revolvery v holstrech, puška v ponosu.              

Brokovnice leží na stole na pozici A. 

Po signálu střílí puškou terče R v pořadí 1, 3, 5, 3, 2, 3, 4, 3, 1, 5. Odloží 

pušku na stůl a střílí brokovnicí terče S1 – S2 v libovolném pořadí, 

nezasažené terče S je možné dostřelit. Odloží brokovnici na stůl a střílí 

revolvery terče P v pořadí 1, 3, 5, 3, 2, 3, 4, 3, 1, 5. 



 

Stage VI. - “Škoda pro tebe olova ...“ 

Nabíjení: Revolvery 5+5, Puška 10, Brokovnice 2+ 

Startovní pozice: Střelec začíná na pozici A, revolvery v holstrech, ruce zkřížené na prsou .              

Puška a brokovnice leží na stole na pozici A. 

Po signálu střílí revolvery terče P v pořadí 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 

Uloží revolvery do holstrů a střílí puškou terče R v pořadí                            

1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Odloží pušku na stůl a střílí brokovnicí terče                     

S1 – S2 v libovolném pořadí, nezasažené terče S je možné dostřelit. 


