
Přehled změn pravidel sportovní střelby ISSF pro roky 2013 – 2016 
 

Správní rada ISSF schválila v dubnu 2012 změny pravidel sportovní střelby pro následující období 

2013 až 2016. Jejich stručný přehled je v následujícím textu. I když jde o oficiální informaci vydanou 

ISSF, nejde ještě o konečné znění pravidel nebo o jejich výklad, nehledě na to, že některé informace 

nejsou zcela jednoznačné. Některé části pravidel (především finálová pravidla) se ještě projednávají a 

budou schváleny na zasedání správní rady ISSF v polovině listopadu 2012. Teprve potom budou 

vydána pravidla platná od 1. 1. 2013. V žádném případě se tedy nelze odvolávat na následující 

informace a např. už předem upravovat zbraně nebo oblečení. 

 

Všeobecná technická pravidla, platná pro všechny disciplíny 

 Bezpečnostní vlaječky se musí povinně používat u všech pušek, pistolí a poloautomatických 

brokovnic pro kontrolu, že zbraň je vybitá a závěr je otevřený. Specifikace vlaječek bude teprve 

stanovena. 

 Některé dříve vydané směrnice, pokyny nebo výklady pravidel se stávají součástí pravidel, např. 

kodex oblékání, některé detaily přejímky vybavení, zákaz "tejpování", různé kontroly ap., 

takže by nyní měly být jednoznačné a závazné. 

 Opakovaná kontrola oblečení, které nevyhovělo při přejímce, bude zpoplatněna (20 €), stejně 

tak výměna kontrolní karty vybavení (10 €).  

 Nástřelné rány v disciplínách 10 m a 50 m. Ve všech puškových a pistolových disciplínách na 

10 m a 50 m je stanoven před závodem čas 15 min na přípravu a nástřel. Nástřelné rány se smí 

střílet pouze v tomto čase. Výjimka je pouze pro třípolohové puškové závody na 50 m, kdy je 

možno střílet nástřelné rány i mezi polohami vleže a vstoje a mezi polohami vstoje a vkleče. 

 Závady v disciplínách 10 m, 50 m a 300 m. Při závadě pušky nebo pistole je možno ji opravit 

nebo se svolením jury vyměnit, ale v žádném případě nebude poskytnut čas navíc. 

 Shody na posledním místě pro postup do finále v disciplínách 10 m, 25 m, 50 m a 300 m 

nebudou řešeny rozstřelem jako dosud, ale podle počtu středových desítek, následně zpětným 

hodnocením podle desetiranných položek a dále zpětným hodnocením po jednotlivých ranách. 

 

Puškové disciplíny 

 Jedna puška. Ve všech eliminačních, kvalifikačních a finálových závodech musí být použita stejná 

puška. Hlaveň, závěr ani holá pažba nesmí být vyměněny, připojené příslušenství ano. 

 Specifikace pušek je doplněna o zákaz systémů pro redukci vibrací a o některé definice rozměrů 

nebo tvarů. 

 Tuhost a tloušťka oblečení a ohebnost podrážky bot jsou doplněny a upřesněny včetně 

podrobností měření. 

 Střelecké boty se smí používat pouze v závodech na 10 m a třípolohových závodech na 50 m. 

 Vložky do bot jsou povoleny – musí být dostatečně ohebné. 

 Normální chůze – závodník musí při závodě kdykoliv a kdekoliv chodit normálně. Nenormální 

chůze se trestá srážkou 2 bodů a při opakování diskvalifikací. 

 Podrážka musí sledovat vnější obvod boty, smí jej přesáhnout nejvýše o 5 mm, hranaté ani 

rovné rozšíření na patě nebo podpatku není povoleno. 

 Střelecký kabát – rukávy. Závodník musí být s oblečeným kabátem schopný úplně natáhnout 

obě ruce (narovnat rukávy). 



 Střelecké kalhoty. Nesmí se používat při poloze vleže s výjimkou při třípolohovém závodě. Smí 

mít nejvýše 7 poutek o šířce 20 mm pro pásek při vzdálenostech nejméně 80 mm. Zesílení smí 

být pouze na kolenou, na sedací části nikoli. 

 Podložka na patu pro polohu vkleče. Podložka smí být z ohebného stlačitelného materiálu 

o rozměrech nejvýše 20 cm × 20 cm. Při stlačení v měřicím zařízení pro měření tloušťky oblečení 

smí být nejvýše 10 mm tlustá 

 Časy střelby se zkracují následovně: 

vzduchová puška muži 75 min 

vzduchová puška ženy 50 min 

libovolná malorážka muži 3 × 40 ran 2 h 45 min v souvislém čase, změna polohy je 

 dána rozhodnutím samotného střelce 

sportovní malorážka ženy 3 × 20 ran 105 min 

libovolná malorážka muži 60 ran vleže 50 min 

velkorážní terčovnice muži časy kratší o 15 min na polohu 

(uvedené časy platí pro střelnice vybavené elektronickými terči). 

 

Pistolové disciplíny 

 Pistole – zákaz systémů pro redukci vibrací, upřesnění výkladu tvaru pažby. 

 Měření odporu spouště se smí provádět pouze závažím opatřeným kovovým nebo gumovým 

břitem. 

 Testování střeliva v disciplíně rychlopalná pistole je upřesněno. 

 Měření ohebnosti podrážky je doplněno do pravidel. 

 Normální chůze – závodník musí při závodě kdykoliv a kdekoliv chodit normálně. Nenormální 

chůze se trestá srážkou 2 bodů a při opakování diskvalifikací. 

 Časy střelby se zkracují následovně: 

vzduchová pistole muži 75 min 

vzduchová pistole ženy 50 min 

libovolná pistole muži 90 min 

 

Brokové disciplíny 

 Skeet – dolet terčů se zvětšuje o 2 m. 

 Skeet, Double Trap – projednávají se úpravy průběhu střelby. 

 Ochrana zraku je pro závodníky a činovníky na střelišti povinná. Boční clonky brýlí mohou mít 

výšku až 60 mm (pouze v brokových discipínách). 

 Vedení střelců – je povoleno neverbální vedení závodníků (pouze v brokových discipínách). 

 Potahované broky budou zakázány od 1. 1. 2014. 

 

Běžící terč 

 Medailový souboj – vítěz musí dosáhnout nejméně 6 bodů s dvoubodovým náskokem. 

 



Nová finálová pravidla 

Nová pravidla jsou obdobou platných finálových pravidel pro rychlopalnou pistoli: 

- z kvalifikace postupuje prvních 8 závodníků (v rychlopalné pistoli 6) 

- výsledek kvalifikace se nezapočítává, všichni závodníci začínají od nuly 

- počet ran ve finále se oproti dnešku zvyšuje 

- po určitém základním počtu ran vždy po každé ráně finalisté na posledním místě odstupují, až zbude 

dvojice pro souboj o zlatou medaili 

- nebo se postupné vyřazování provádí systémem čtvrtfinále – semifinále nebo jeho obdobou, až 

zbude dvojice pro souboj o bronzovou medaili a dvojice pro souboj o zlatou medaili 

- vlastní průběh a způsob hodnocení je odlišný disciplínu od disciplíny. 

 

Průběh finále v jednotlivých disciplínách 

 Trap, Double Trap. Do finále postupuje osm závodníků, kteří budou rozděleni do dvou skupin po 

čtyřech. V každé skupině proběhne čtvrtfinále, první dva z každé skupiny vytvoří skupinu pro 

semifinále a po semifinále v pořadí třetí a čtvrtý závodník vytvoří dvojici pro souboj o bronzovou 

medaili a v pořadí první a druhý závodník vytvoří dvojici pro souboj o zlatou medaili. Každá 

položka se vždy skládá z 15 terčů (dvojterčů) ze stanovišť 2, 3 a 4, z každého vždy 2 terče vlevo, 

1 přímo a 2 vpravo. 

 Skeet. Do finále postupuje osm závodníků, kteří budou rozděleni do dvou skupin po čtyřech. 

V každé skupině proběhne čtvrtfinále, první dva z každé skupiny vytvoří skupinu pro semifinále a 

po semifinále v pořadí třetí a čtvrtý závodník vytvoří dvojici pro souboj o bronzovou medaili a 

v pořadí první a druhý závodník vytvoří dvojici pro souboj o zlatou medaili. Každá položka se vždy 

skládá z 16 terčů ze stanovišť 3, 4, 5 a 4, z každého vždy dva dvojterče, jeden v pravidelném 

pořadí, druhý v opačném. 

 Vzduchová pistole muži, ženy, vzduchová puška muži, ženy, libovolná malorážka vleže muži, 

libovolná pistole muži. Do finále postupuje osm závodníků, kteří střílejí současně celkem 8 ran. 

Poté odstoupí v pořadí poslední (osmý) závodník. Pak vždy po každých dalších dvou ranách opět 

odstoupí v pořadí poslední závodník. Po 18 ranách tak zůstanou dva závodníci pro souboj 

(2 rány) o zlatou medaili. Terče se hodnotí klasicky – hodnota zásahu 0 až 10,9. 

 Libovolná a sportovní malorážka, muži, ženy – třípolohové závody – pravidla jsou ještě 

v diskusi. 

 Rychlopalná pistole -  platí současná pravidla z let 2011 – 2012. 

 Sportovní pistole ženy. Do finále postupuje osm závodnic, které začínají střílet současně. Finále 

se skládá ze dvou částí – vyřazovací a medailového souboje. Vyřazovací část se skládá z pěti 

pětiranných sérií na otočný terč pro rychlopalbu. Hodnota série se stanoví bodovým systémem 

zásah/chyba jako u rychlopalné pistole. V pořadí třetí a čtvrtá závodnice pak postupují do 

souboje o bronzovou medaili a v pořadí první a druhá závodnice postupují do souboje o zlatou 

medaili. Souboje se hodnotí bodovým systémem – lepší výsledek pětiranné série se hodnotí 

dvěma body, při shodě obdrží obě závodnice po jednom bodu. Vítěz musí dosáhnout sedm 

bodů. 
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