
Výklad pravidel ISSF – vydání květen 2016 
 

ISSF vyzývá všechny střelce, trenéry, rozhodčí a další činovníky, aby se seznámili s novým výkladem 

pravidel a směrnic. Tento výklad vstupuje v platnost okamžitě, vydání výkladu z března 2015 zůstává 

v platnosti. Vše bude také zahrnuto do připravovaných pravidel ISSF, která vstoupí v platnost od 

1. 1. 2017. 

 

Hudební produkce během závodů 

Aby se zlepšila prezentace střeleckého sportu, rozhodl výkonný výbor ISSF na svém zasedání v září 

2015, že počínaje světovými poháry 2016 a olympijskými hrami bude při všech finále hrát hudba. 

Pokud je to možné, měla by hrát i v průběhu kvalifikačních závodů. ISSF vydává seznam skladeb 

schválený komisí sportovců ISSF. V současnosti se hraje při všech finále světových pohárů a 

předpokládá se, že na OH Rio 2016 se bude hrát jak při kvalifikačních tak při finálových závodech. 

 

Postup pro bezpečný vstup do prostoru před palebnou čárou (čl. 6.2.2.7) 

 V průběhu tréninku, závodu nebo finále bývá občas potřeba, aby technický pracovník, rozhodčí nebo 

člen jury vstoupil před palebnou čáru z důvodu nějaké opravy, kontroly nebo jiné činnosti týkající se 

terče nebo nějakého technického zařízení. Vždy je k tomu potřebí povolení rozhodčího na střelišti. 

Kdokoli potřebuje jít před palebnou čáru, musí nejprve požádat rozhodčího na střelišti o povolení. 

Ten musí nejprve vydat povely STOP – VYBÍT – VLOŽIT BEZPEČNOSTNÍ PRAPORKY. Po ověření, že 

všechny zbraně jsou v bezpečném stavu, může rozhodčí na střelišti povolit dotyčnému, že může jít 

před palebnou čáru. Po jeho návratu vydá rozhodčí na střelišti příslušné povely k zaujmutí polohy a 

k pokračování ve střelbě. 

 

Nepravidelnosti ve finále při rozstřelech nebo při dostřelování/opakování při závadě (čl. 6.17) 

Při finále občas dochází díky jazykové bariéře nebo akustickým problémům ke zmatečním situacím, 

kdy při rozstřelu nebo opakování/dostřelování nabíjí nebo dokonce vystřelí nesprávný střelec. Bylo na 

to upozorněno již ve výkladu pravidel z března 2015, zde se doplňuje detailní postup v těchto 

situacích. Protože rozstřel ani opakování/dostřelování při závadě není regulérní série nebo rána, 

neuplatňuje se postih podle čl. 6.17.1.12 j). Postupuje se následně: 

1. Jakmile se rozstřel nebo opakování/dostřelování zobrazí na výsledkové tabuli a rozhodčí na 

střelišti jej ohlásí, musí rozhodčí a členové jury pečlivě sledovat, zda nabíjí srávný střelec 

(střelci) a že nikdo jiný nenabíjí. 

2. Pokud začne nabíjet střelec, kterého se to netýká, musí k němu tak rychle jak jen možno přijít 

rozhodčí nebo člen jury a upozornit ho, aby nenabíjel. 

3. Pokud se nepodaří tohoto střelce zastavit a vystřelí, zásah se anuluje a střelec nebude za tuto 

neúmyslnou chybu postižen. 

 

Závaží na puškách (čl. 7.4.2.6 a 7.4.5. c) ) 

Tyto články pravidel stanoví, jak a kde smějí být závaží připevněna k pušce. Závaží musí být 

připevněna trvale. Není povoleno závaží připevnit páskou. 

 

Kufříky na přenášení pistolí na  střeleckých stanovištích (čl. 6.11.10  8.6.3) 

Tyto články si vzájemně odporují. Podle čl. 6.11.10 c) není povoleno pokládat na stolek (lavici) na 

střeleckém stanovišti žádná poudra nebo kufříky na zbraně, zatímco čl. 8.6.3 stanoví, že v průběhu 



eliminace nebo kvalifikace mohou střelci na stolek (lavici) umístit kufřík na přenášení pistolí nebo 

podpěrku pro pistoli, a to pokud celková výška stolku (lavice) s kufříkem (podpěrkou) nepřesáhne 

1,00 m. Správný výklad je následující: 

1. Při pistolových eliminačních a kvalifikačních závodech mohou závodníci umístit na stolek 

(lavici) kufřík na přenášení pistolí nebo podpěrku pro pistoli, pokud celková výška stolku 

(lavice) s kufříkem (podpěrkou) nepřesáhne 1,00 m. 

2. Při finále se kufříky na přenášení pistolí na stolek (lavici) umisťovat nesmějí. Na stolek (lavici) 

lze umístit pouze podpěrku pro pistoli, pokud celková výška stolku (lavice) s podpěrkou 

nepřesáhne 1,00 m. 

 

Testování brokového střeliva (čl. 9.4.3.2) 

Výkonný výbor ISSF schválil na svém zasedání v září 2015 nový postup pro testování brokového 

střeliva. Na všech mistrovstvích ISSF se nyní postupuje takto: 

 Při kvalifikaci se vyberou závodníci k testu losováním pomocí počítače. Vylosuje se 15 až 20 % 

zúčastněných závodníků v diciplíně. 

 Při finále se musí testovat všichni finalisté. Finalisté musí předložit všechny náboje 

v samostaných obalech, které použijí při finále. Pokud jsou závodníkovi v průběhu finále 

přineseny další náboje, musí se odebrat vzorky i z těchto. 

 Aby se usnadnilo testování finalistů, je čas nástupu finalistů 30 min před začátkem finále. 

Veškeré testování střeliva musí být ukončeno před představením závodníků. Pokud je 

závodník diskvalifikován, bude finále podle čl. 9.16.7 pouze s pěti finalisty. 

 Od každého závodníka se odeberou dva vzorky, celkem šest nábojů a umístí se do dvou 

samostatných obálek, které se zalepí – do první dva a do druhé čtyři náboje. 

 Všechny obálky se dvěma náboji se testují. Váha (s přesností na dvě desetinná místa) musí 

být předem překalibrována státně přezkoušným závažím 24,5 g a znovu pak překalibrována 

po testování celé skupiny vzorků. 

o Pokud oba náboje vyhoví, druhá obálka se vrátí střelci nebo předá organizačnímu 

výboru. 

o Jestli náplň broků z jednoho náboje váží 25,0 g nebo více, závodník bude 

diskvalifikován. 

o Jestli náplň broků z obou nábojů váží 24,6 g až 24,9 g, závodník bude diskvalifikován. 

o Jestli náplň broků z jednoho náboje váží 24,6 g až 24,9 g, budou se vážit čtyři náboje 

z druhé obálky. Pokud bude náplň broků z jednoho náboje z těchto čtyř vážit 24,6 g 

nebo více, závodník bude diskvalifikován. 

 Na testování musí dohlížet jury pro přejímku nebo soutěžní jury. Testování je veřejné a 

trenéři případně další osoby mohou přihlížet. Pokud dojde na testování nábojů z druhé 

obálky, musí se ho trenér nebo jiný zástupce týmu povinně zúčastnit. 

 Nevyhovující náboj je takový, který obsahuje více než 24,5 g broků (čl. 9.4.3.1 a) ). Náboj 

nevyhovuje, pokud váha ukazuje 24,6 g nebo více. Pokud váha ukazuje 24,599, považuje se to 

stále za 24,5. Pokud dva nebo více nábojů z obou vzorků nevyhovují, závodník bude 

automaticky diskvalifikován podle čl. 9.4.3.2 c). Pokud bude předloženo odvolání proti 

diskvalifikaci k odvolací jury, tato musí rozhodnout, zda byl test proveden správně. Test ale 

nesmí být opakován ani nesmí být odebrány další vzorky. 

 


