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9.1 VŠEOBECNĚ 

9.1.1 Tato pravidla jsou součástí Technických pravidel ISSF a platí pro 
všechny brokové disciplíny. 

9.1.2 Všichni soutěžící, trenéři, vedoucí družstev a činovníci musí být 
seznámeni s pravidly ISSF a musí zajistit jejich dodržování. Povinností 
každého střelce je pravidla dodržovat. 

9.1.3 Kdykoliv pravidlo hovoří o střelci – pravákovi, platí obdobně v opačném 
smyslu i pro střelce – leváka. 

9.1.4 Pokud pravidlo neplatí speciálně pro mužské nebo ženské soutěže, 
platí shodně pro mužské i ženské soutěže. 

9.1.5 Pokud nákresy a tabulky v těchto pravidlech obsahují konkrétní údaje, 
mají tyto údaje v nákresech a tabulkách stejnou váhu jako číslovaná 
pravidla. 

9.2 BEZPEČNOST 

 BEZPEČNOST MÁ NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOST 
Viz Všeobecná technická pravidla, pravidlo 6.2. 

9.2.1 Bezpečnost střelců, obsluhujícího personálu a diváků vyžaduje 
neustálou pozornost a opatrnost při zacházení se zbraněmi a při 
pohybu na střelnici. Je důrazně doporučeno, aby všichni, kdo se 
pohybují před palebnou čárou, byli oblečeni do dobře viditelného 
oblečení. Sebekázeň je nezbytná na všech stranách. Osobní kázeň je 
nezbytnou součástí všeho. 

9.2.2 Manipulace se zbraněmi 

Pro zachování bezpečnosti musí být se zbraněmi, včetně nenabitých, 
zacházeno vždy s maximální pozorností (možnou penalizací je 
DISKVALIFIKACE). 

a) Běžné dvouhlavňové zbraně musí být nošeny vybité a s viditelně 
otevřeným závěrem; 

b) Samonabíjecí zbraně musí být nošeny s viditelně otevřeným 
závěrem, se zasunutým bezpečnostním praporkem a s hlavní 
směřující bezpečným směrem – nahoru k nebi nebo dolů do země; 

c) Nepoužívané brokovnice musí být umístěny do stojanu na zbraně, 
uzamykatelného pouzdra, trezoru nebo na jiné bezpečné místo; 

d) Všechny zbraně musí být nenabité s výjimkou, když soutěžící stojí 
na střeleckém stanovišti a byl vydán povel „START“; 

e) Náboje nesmí být přítomny v žádné části zbraně, dokud střelec 
nestojí na střeleckém stanovišti směrem k vrhačkám, dokud zbraň 
nesměřuje do prostoru letu terčů a dokud rozhodčí nedal pokyn 
(výjimky viz 9.9.2.g); 

f) Pokud je střelba přerušena, zbraň musí být otevřena a náboje, 
resp. nábojnice vybity; 

g) Střelec nesmí opustit střelecké stanoviště, dokud neotevře 
a nevybije zbraň. 
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h) Po posledním výstřelu a před opuštěním střeliště nebo před 
umístěním zbraně do stojanu, trezoru apod. musí střelec zajistit 
a rozhodčí musí zkontrolovat, že v nábojové komoře, ani 
v zásobníku nejsou žádné náboje či nábojnice; 

i) Manipulace se zavřenou zbraní je zakázána, dokud je obsluha před 
palebnou čárou. 

9.2.3 Cvičné zaměřování („sušení“) 

a) Cvičné zaměřování je možné pouze na určených střeleckých 
stanovištích se souhlasem rozhodčího, nebo na k tomuto účelu 
vyhrazených a dozorovaných místech; 

b) Zaměřování nebo střelba na terč jiného střelce nebo na živé 
ptactvo či jiná zvířata je zakázána; 

c) Zaměřování jinde, než na určených místech, je zakázáno. 

9.2.4 Střelba a kontrolní střelba 

d) Výstřely mohou být vystřeleny, pouze pokud je střelec na řadě a byl 
vypuštěn terč; 

e) Se souhlasem rozhodčího může každý střelec těsně před 
zahájením své první položky v daném dni provést kontrolní střelbu 
(maximálně dva (2) výstřely); 

f) Kontrolní střelba je také povolena každému střelci před zahájením 
finálové položky a před zahájením rozstřelů před finálovou 
položkou; 

g) Kontrolní výstřely nesmí být vystřeleny do země v prostoru 
střelby; 

h) Kontrolní střelba po opravě zbraně je povolena, ale musí být 
dohodnuta s hlavním rozhodčím nebo s ředitelem soutěže (Chief 
Range Officer). 

9.2.5 Povel „STOP“ 

a) Jakmile je vydán povel „STOP“, musí být neprodleně zastavena 
střelba. Všichni střelci musí vybít své zbraně a uvést je do 
bezpečného stavu; 

b) Žádná zbraň nesmí být zavřena před vydáním povelu 
k pokračování („START“); 

c) Střelba může pokračovat až po vydání patřičného povelu 
(„START“); 

d) Střelec, který po povelu „STOP“ manipuluje bez povolení 
rozhodčího se zavřenou zbraní, může být diskvalifikován. 

9.2.6 Povely 

a) Všechny povely musí být vydávány v anglickém jazyce. (Poznámka 
ČSS: týká se soutěží/mistrovství ISSF); 

b) Rozhodčí nebo jiní oprávnění činovníci soutěže jsou odpovědni za 
vydávání povelů „START“, „STOP“ a jiných potřebných povelů; 
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c) Rozhodčí musí zkontrolovat, zda bylo jeho povelů uposlechnuto a 
zda je se zbraněmi zacházeno bezpečně. 

9.2.7 Ochrana zraku a sluchu 

a) Všem střelcům a osobám v blízkosti palebné čáry je důrazně 
doporučeno nosit tlumící zátky, mušlové chrániče nebo obdobné 
chrániče sluchu; 

b) Soutěžící a trenéři nesmí na sportovišti používat chrániče sluchu 
se zabudovaným zařízením zlepšujícím nebo přijímajícím zvuk. 
Soutěžící s narušeným sluchem mohou požívat zařízení zlepšující 
zvuk se souhlasem Jury (viz také pravidlo 6.2.5); 

c) Všem střelcům, rozhodčím a činovníkům soutěže se důrazně 
doporučuje nosit ochranné brýle z netříštivého skla nebo obdobnou 
ochranu zraku. 

 

9.3 USTANOVENÍ PRO STŘELNICE A TERČE 

a) Ustanovení pro terče jsou obsažena ve Všeobecných technických 
pravidlech (pravidlo 6.3.6). 

b) Ustanovení pro broková střeliště jsou obsažena ve Všeobecných 
technických pravidlech (pravidla 6.4.17 – 6.4.21). 

c) Žádný sportovec, trenér nebo činovník družstva nesmí jakkoliv 
zacházet s vybavením střeliště (vrhačkami, mikrofony, 
vypouštěcím zařízením apod.), které již byly nastaveny rozhodčím 
nebo Jury. Při prvním porušení bude uloženo napomenutí (žlutá 
karta), důsledkem druhého porušení bude srážka jednoho (1) 
posledního zásahu z poslední ukončené položky a při následujícím 
porušení dojde k diskvalifikaci. Záměrné vypínání vypouštěcího 
zařízení je důvodem k okamžité diskvalifikaci. Pokud toto pravidlo 
poruší trenér nebo vedoucí družstva, napomenutí, resp. penalizace 
bude uložena všem soutěžícím dané disciplíny z jejich země. 

 

9.4 VYBAVENÍ A STŘELIVO 

9.4.1 Omezení vybavení 

Sportovci musí používat pouze takové vybavení a výstroj, které 
odpovídá pravidlům ISSF. Jakékoliv zbraně, zařízení, vybavení, doplňky 
či další předměty, které mohou sportovci zajistit nespravedlivou výhodu 
před ostatními a nejsou přímo zmíněny v těchto pravidlech, jakož i ty, 
které jsou v rozporu s duchem těchto pravidel, včetně doplňků a zařízení 
užívaných k ulehčení počítání terčů, jakož i používání střeliva 
s barevnými košíčky, je zakázáno (viz 6.1.4). 

Při prvním porušení tohoto pravidla bude sportovci uloženo napomenutí 
(žlutá karta). Při opakovaném porušení bude sportovci uložena srážka 
pěti (5) posledních zásahů z poslední ukončené položky. 
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9.4.1.1 Kontrola vybavení 

Sportovci jsou odpovědní za ujištění se, že všechny položky jejich 
vybavení a oblečení používané při soutěžích ISSF jsou v souladu 
s pravidly ISSF. Broková Jury je odpovědná za kontrolu vybavení střelců 
za účelem ujištění se o shodě s pravidly ISSF. Jury musí poskytnout 
konzultační službu ke kontrole vybavení, která bude dostupná první den 
tréninku před soutěží tak, že si všichni závodníci, v případě zájmu, budou 
moci nechat překontrolovat své vybavení před zahájením soutěže. 
Ke kontrole shody vybavení s pravidly ISSF bude Jury v průběhu 
soutěže provádět opakované kontroly a všichni sportovci, u kterých bude 
zjištěno porušení pravidel týkající se zbraní nebo oficiální pásky ISSF 
(skeet), budou diskvalifikováni. 

9.4.1.2 Vybavení střelců na střelištích 

Veškeré vybavení a doplňky zúčastněného střelce přítomná na střelišti 
budou považovány za připravené k použití a budou také předmětem 
kontroly Jury, a to včetně případné následné penalizace. 

9.4.2 ZBRANĚ 

9.4.2.1 Typy zbraní 

Všechny typy brokovnic s hladkým vývrtem, včetně samonabíjecích, 
avšak s výjimkou brokovnic typu „pump action“, mohou být použity, 
pokud nepřesáhnou ráži 12. Zbraně s menší ráží než 12 mohou být 
použity. Brokovnice nesmí mít kamuflážní povrchovou úpravu. 

9.4.2.2 Volitelná spoušť 

Zbraně s jakýmkoliv typem „volitelné“ spouště jsou zakázány. 

9.4.2.3 Řemeny 

Řemeny nebo popruhy jsou na zbraních zakázány. 

9.4.2.4 Zásobníky 

Zbraně se zásobníky musí být uzpůsobeny tak, aby nešel do zásobníku 
vložit více jak jeden (1) náboj. 

9.4.2.5 Výměna zbraně 

Výměna dobře fungujících zbraní nebo jejich částí včetně výměnného 
zahrdlení není v průběhu položky povolena. 

9.4.2.6 Kompenzátory 

Přidání kompenzátorů nebo podobných zařízení namontovaných na 
hlavně je zakázáno s výjimkou, kdy je povoleno výměnné zahrdlení 
s otvory (ported interchargeable chokes)  (viz 9.4.2.7 b). 

9.4.2.7 Hlavně s otvory (Ported Barrels) a výměnná zahrdlení s otvory 
(Ported interchargeable chokes) 

a) Hlavně s otvory jsou povoleny, pokud tyto otvory nezasáhnou dále, 
než 20 cm zpět od ústí hlavně, resp. od ústí jakéhokoliv použitého 
výměnného zahrdlení; 

b) Výměnná zahrdlení (s otvory nebo bez nich) namontovaná na ústí 
hlavně jsou povolena. V případě výměnných zahrdlení s otvory 
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jejich otvory nesmí zasáhnout dále než 20 cm zpět od ústí 
použitého výměnného zahrdlení. 

9.4.2.8 Optické zaměřovače 

Všechna zařízení na zbrani, která zvětšují, vydávají světlo, ovlivňují 
předsazení nebo vizuálně zvýrazňují terč, jsou zakázána. 

9.4.2.9 Hloubka botky 

Nejnižší bod botky, resp. špičky pažby nesmí být níže než 170 mm pod 
úrovní horizontální linie protažené ze spodní části baskule (orig.: 
shotgun action). 
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9.4.3 Střelivo 

4.4.3.1 Ustanovení pro náboje 

Náboje povolené ISSF musí splňovat následující parametry: 

a) broková náplň nesmí přesáhnout 24,0 g (tolerance + 0,5 g). 
K rozhodnutí, zda sportovec používá střelivo, které vyhovuje 
tomuto pravidlu, musí být při kontrole střeliva zjištěno, že průměrná 
hmotnost brokové náplně vybraných nábojů nepřesahuje 
stanovenou maximální hmotnost včetně tolerance (24,5 g); 

b) broky musí být sférické; 

c) c) broky musí být vyrobeny z olova, slitin olova nebo jiného 
materiálu schváleného ISSF; 

d) broky nesmí přesáhnout průměrem 2,6 mm; 

e) broky mohou být pokoveny; 

f) mohou být použity pouze průhledné nebo průsvitné bezbarvé 
košíčky; 

g) náboje s náplní černého prachu, stopovkami, zápalné nebo jiné 
speciální typy nábojů jsou zakázány; 

h) nejsou povoleny vnitřní úpravy nábojů (např. opačné naplnění 
složek, křížové vložky apod.) vedoucí k mimořádnému nebo 
speciálnímu rozptylu. 

9.4.3.2 Kontrola střeliva 

Dozor nad vybavením nebo broková Jury musí zajistit kontrolu střeliva 
schválenou Výkonným výborem ISSF. Konkrétní podrobnosti provedení 
kontroly střeliva jsou uvedeny v Průvodci kontrolou brokového 
vybavení dostupném na ústředí ISSF. 

a) Člen Jury nebo rozhodčí může střelci odebrat střelivo ke kontrole, 
a to kdykoliv, když je střelec na střelišti; 

b) Pokud střelec používá střelivo, které není v souladu s pravidlem 
9.4.3.1, musí být diskvalifikován (červená karta). 

 

9.5 ČINOVNÍCI SOUTĚŽE 

9.5.1 Všeobecně 

Všichni, kdo jsou pověřeni působit jako činovníci soutěže na soutěžích 
ISSF, musí splňovat podmínku dostatečné kvalifikace odpovídající 
úrovni soutěže. Všichni, kdo vykonávají (na soutěžích ISSF) funkci člena 
Jury, jsou povinni nosit vestu ISSF Jury (červená), která musí být 
získána od ústředí ISSF. Všichni, kdo vykonávají (na soutěžích ISSF) 
funkci rozhodčího, jsou povinni nosit vestu ISSF brokového rozhodčího 
(modrá), která musí být získána od ústředí ISSF. 
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9.5.2 Jury 

9.5.2.1 Povinnosti před začátkem soutěže 

Jury před zahájením soutěže musí: 

a) zkontrolovat, že střeliště odpovídají pravidlům ISSF; 

b) zkontrolovat, že terče odpovídají pravidlům ISSF; 

c) překontrolovat organizaci soutěže pro potvrzení, že je připravena 
k provedení soutěže; 

d) ustavit konzultační službu ke kontrole vybavení, u které si 
závodníci budou moci nechat překontrolovat soulad svých zbraní, 
oblečení a doplňků s pravidly ISSF. 

9.5.2.2 Povinnosti v průběhu soutěže 

Jury v průběhu soutěže musí: 

a) dohlížet na průběh soutěže; 

b) dozírat a pomáhat organizačnímu výboru; 

c) zajistit správnou aplikaci střeleckých pravidel; 

d) kontrolovat střelcovu zbraň, střelivo a vybavení; 

e) kontrolovat správné nastavení terčů po poruše vrhačky; 

f) provádět opakované kontroly v průběhu kvalifikační části soutěže 
zaměřené na dodržování limitů času k přípravě; 

g) provádět opakované kontroly v průběhu soutěže zaměřené na 
soulad zbraní, střeliva, střeleckých vest a dalšího oblečení 
s pravidly ISSF; 

h) rozhodovat o řádně podaných protestech; 

i) uplatňovat pravidla ISSF Eligibility, ISSF Commercial Rights 
a ISSF Sponsorship/Advertising; 

j) dělat rozhodnutí ohledně trestů (penalizací); 

k) uplatnit sankce, kde je to vhodné; 

l) dělat rozhodnutí v případech, které nejsou obsaženy v pravidlech 
nebo jsou proti duchu pravidel. 

9.5.3 Ředitel soutěže (Chief Range Officer) 

9.5.3.1 Ředitel soutěže je jmenován organizačním výborem. Ředitel soutěže 
by měl mít široké zkušenosti s brokovou střelbou a důkladné znalosti 
brokových zbraní a vybavení střelnice. Měl by být držitelem platné 
licence rozhodčího brokové střelby ISSF nebo sudího ISSF (poznámka 
ČSS.: ISSF vydává dva typy licencí – „ISSF Shotgun Referees 
Licence“ a „ISSF Judges Licence“). 

  



 

 
11 1. vydání 2017  – autorská práva ČSS, z.s. (ISSF) 

9.5.3.2 Ředitel soutěže je zodpovědný za: 

a) veškeré technické a logistické zabezpečení soutěže ve vztahu 
k její přípravě a řádnému průběhu; 

b) provádění všech povinností plynoucích z úzké spolupráce 
s technickým delegátem, Jury, organizačním výborem, hlavním 
rozhodčím, výsledkovou kanceláří a ostatním personálem. 

9.5.3.3 Povinností ředitele soutěže je především: 

a) vydávání pokynů a kontrola přípravy střelišť v souladu 
s technickými a bezpečnostními ustanoveními technických pravidel 
ISSF týkajícími se soutěží v brokové střelbě; 

b) vydávání pokynů a kontrola přípravy dalších zařízení, jako jsou 
sklady zbraní a střeliva, technické zabezpečení, prostředky 
komunikace mezi střelišti, technický personál atd.; 

c) vydávání příkazů a kontrola přípravy terčů pro trénink a soutěž; 

d) zajištění flešových terčů naplněných barevným práškem pro Finále 
a případné rozstřely ve Finále; 

e) kontrola souladu nastavení vrhaček s pravidly; 

f) kontrola funkčnosti všech nezbytných systémů střelnice; 

g) kontrola, že všechno vybavení střeliště je přítomno a správně 
umístěno na každém střelišti (výsledkové tabule, křesla pro 
pomocné rozhodčí, zařízení pro střelce, zapisovatele atd.); 

h) asistovat organizačnímu výboru při přípravě rozpisu tréninků 
a programu střelby soutěže; 

i) asistovat organizačnímu výboru při přípravě technické porady 
činovníků soutěže a vedoucích týmů; 

j) rozhodnout ve spolupráci s Jury o změně časů soutěže, střelišť 
a přerušení střelby na střelištích v zájmu zajištění bezpečnosti 
nebo z jiných důvodů; 

k) proškolení personálu obsluhujícího vrhačky, vypouštěcí systémy 
atd. s ohledem na zajištění bezpečnosti. 

9.5.4 Hlavní rozhodčí 

9.5.4.1 Hlavní rozhodčí musí být jmenován organizačním výborem. Hlavní 
rozhodčí musí být držitelem licence rozhodčího brokové střelby ISSF 
a musí mít široké zkušenosti s brokovou střelbou a důkladné znalosti 
brokových zbraní a pravidel ISSF vztahujících se k soutěži. 

9.5.4.2 Povinností hlavního rozhodčího je především: 

a) asistovat organizačnímu výboru při výběru a rozmístění 
rozhodčích; 

b) kontrola rozhodčích a pomocných rozhodčích; 

c) instruování a informování rozhodčích a pomocných rozhodčích; 

d) příprava rozpisu pro rozhodčí; 
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e) dělat ve spolupráci s Jury rozhodnutí, jako kdy a kde nastoupí 
střelec, který musel opustit svoji skupinu za účelem opravy poruchy 
zbraně, nebo který byl prohlášen za nepřítomného („ABSENT“) 
a bylo mu povoleno dokončit jeho položku; 

f) upozornit ředitele soutěže na jakékoliv obtíže nebo poruchy na 
střelištích. 

9.5.5 Rozhodčí 

9.5.5.1 Rozhodčí musí být jmenováni organizačním výborem ve spolupráci 
s hlavním rozhodčím a musí: 

a) být držiteli licence rozhodčího brokové střelby ISSF a platného 
certifikátu o zrakové způsobilosti; 

b) mít široké zkušenosti s brokovou střelbou; 

c) mít důkladné znalosti brokových zbraní a pravidel ISSF 
vztahujících se k soutěži. 

9.5.5.2 Hlavním úkolem rozhodčích je: 

a) zkontrolovat před začátkem položky, že je na střelišti přítomna 
správná skupina střelců; 

b) ujistit se, že byl použit správný postup při prohlášení střelce za 
nepřítomného („ABSENT“) (viz 9.16.4.3); 

c) neprodleně rozhodnout o zásahu terčů („HIT“) – (ve sporných 
případech a při neshodě se střelcem se rozhodčí musí poradit 
s pomocnými rozhodčími před tím, než vydá konečné rozhodnutí); 

d) neprodleně rozhodnout o chybení terčů („LOST“) – (rozhodčí musí 
vydat jasný signál pro všechny terče prohlášené za chybené 
(„LOST“)); 

e) neprodleně rozhodnout o nepravidelných terčích („NO TARGETS“) 
– (pokud je to možné, musí rozhodčí oznámit nepravidelný terč 
(„NO TARGET“) před tím, než střelec vystřelí); 

f) Poznámka: Nepravidelné terče vyžadují neprodlené rozhodnutí 
rozhodčího. 

g) učinit napomenutí (žlutá karta) nebo srážky (zelená karta) 
v případě porušení pravidel, kdy je k tomu rozhodčí oprávněn; 

h) ujistit se, že byl správně zaznamenán výsledek střelby na každý 
terč; 

i) ujistit se, že střelci nejsou vyrušováni; 

j) kontrolovat nedovolené trénování (neverbální trénování je 
povoleno podle pravidla 6.12.5.1); 

k) rozhodnout o protestech obdržených od střelce; 

l) rozhodnout o nezpůsobilosti zbraně; 

m) rozhodnout o poruchách; 

n) zajistit správné vedení položky; 

o) zajistit dodržování bezpečnostních pravidel. 
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9.5.5.3 Napomenutí učiněná rozhodčím 

a) rozhodčí musí vydat napomenutí při porušení pravidel (žlutá karta) 
a o takovém napomenutí musí učinit záznam do položkového listu; 

b) rozhodčí nesmí rozhodnout o trestu nebo diskvalifikaci, neboť toto 
spadá do pravomoci Jury. 

9.5.6 Pomocný rozhodčí 

9.5.6.1 Rozhodčímu musí pomáhat dva (2) nebo tři (3) pomocní rozhodčí: 

a) tito jsou obvykle postupně vybíráni mezi střelci, kteří stříleli 
v předešlé skupině; 

b) všichni střelci, kteří byli vybráni, musí vykonávat tuto funkci; 

c) organizační výbor může zajistit kvalifikované pomocné rozhodčí; 

d) rozhodčí může přijmout zkušeného zástupce; 

e) trenér nemůže zastupovat ve funkci pomocného rozhodčí, pokud 
ve skupině bude střílet střelec stejné národnosti/příslušnosti. 

9.5.6.2 Hlavní povinností pomocného rozhodčího je: 

a) sledovat každý vypuštěný terč; 

b) pozorně sledovat, jestli terč nebyl rozbitý již před výstřelem; 

c) dát neprodleně po výstřelu signál rozhodčímu, pokud považuje 
podle svého názoru terč(e) za chybený/chybené („LOST“); 

d) pokud je požádán, zaznamenávat do oficiálního položkového listu 
rozhodnutí rozhodčího o výsledku střelby na každý terč; 

e) pokud je dotázán, poradit se s rozhodčím ohledně dalších 
skutečností týkajících se terčů; 

f) zaujmout takové místo, aby mohl bez překážek přehlédnout celou 
plochu střelby; 

g) uvědomit rozhodčího při disciplíně Skeet, že terč nebyl zasažen 
uvnitř hranic střelby; 

h) v případě protestu podat zprávu Jury. 

9.5.6.3 Nepřítomnost pomocného rozhodčího 

Pokud se střelec, který byl vybrán jako pomocný rozhodčí, bez udání 
přijatelného důvodu nedostaví nebo nezajistí odpovídajícího 
uznatelného zástupce, musí být za každé takové odmítnutí potrestán 
Jury srážkou posledního jednoho (1) zásahu z poslední ukončené 
položky. 

Opakovaná odmítnutí mohou být důvodem k diskvalifikaci ze soutěže. 

9.5.6.6.4 Porada s rozhodčím 

Rozhodčí musí vždy učinit konečné rozhodnutí. Pokud některý pomocný 
rozhodčí nesouhlasí s výrokem, je jeho povinností na to upozornit 
rozhodčího zdvižením paže nebo jiným vhodným způsobem. Rozhodčí 
potom musí dojít ke konečnému rozhodnutí. 
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9.6 STŘELECKÉ DISCIPLÍNY A POSTUPY PŘI SOUTĚŽÍCH 

9.6.1 Brokové disciplíny jsou: 

TRAP MUŽI a TRAP ŽENY, 

DOUBLE TRAP MUŽI a DOUBLE TRAP ŽENY, 

SKEET MUŽI a SKEET ŽENY. 

Program každé disciplíny je následující: 

Disciplína 

Počet terčů 

Muži - 

jednotlivci 

Ženy - 

jednotlivci 

TRAP (v položkách po 
25 terčích) 

125 + Finále 75 + Finále 

DOUBLE TRAP (v 5 nebo 
4 položkách po 30 terčích 

150 + Finále 120 

SKEET (v položkách po 
25 terčích) 

125 + Finále 75 + Finále 

9.6.2 Trénink 

9.6.2.1 Trénink před soutěží 

a) Musí být zajištěn pro každou disciplínu před zahájením soutěže na 
stejných střelištích a na stejné terče stejné barvy, jako budou 
použity při soutěži. 

b) Jury musí zkontrolovat správnost nastavení terčů před každým 
tréninkem. 

c) Každý trénink musí být rozdělen rovnoměrně mezi zúčastněné 
střelce tak, aby nebyla nikomu dána výhoda. 

d) V případě disciplíny Skeet musí být poskytnuty dva speciální 
dvojterče (opačný dvojterč na stanovištích 3 a 5). 

9.6.2.2 Neoficiální trénink 

Rozhodnutí o využití střelišť pro neoficiální trénink je v kompetenci 
organizačního výboru, který musí: 

a) ujistit se, že zahájení takového tréninku nemůže kolidovat 
s jakoukoliv probíhající soutěžní disciplínou; 

b) zajistit rovnoměrné rozdělení mezi zúčastněné národy tak, aby 
nebyla nikomu dána výhoda; 

c) ujistit se, že všichni vedoucí družstev jsou informováni o rozpisu 
neoficiálního tréninku. 

 

9.7 TERČE – PRAVIDELNÉ, NEPRAVIDELNÉ, ROZBITÉ, 
ZASAŽENÉ, CHYBENÉ A NEPLATNÉ 

9.7.1 Pravidelný terč 

a) pravidelný terč je jeden (1) neporušený terč vyžádaný střelcem 
a vypuštěný podle pravidel 
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b) pravidelný dvojterč jsou dva (2) neporušené terče vyžádané 
střelcem a vypuštěné současně podle pravidel. 

9.7.2 Nepravidelný terč 

Nepravidelný terč je terč, který není vržen v souladu s pravidly. 
Nepravidelný dvojterč nastane, když: 

a) jeden (1) nebo oba terče jsou nepravidelné; 

b) terče nejsou vrženy současně; 

c) vyletí jen jeden (1) terč; 

d) jeden ze terčů vyletí rozbitý. 

9.7.3 Rozbitý terč 

a) rozbitý terč je takový, který není celý podle všeobecných pravidel 
pro hliněné (asfaltové) terče (viz pravidlo 6.3.6.1); 

b) rozbitý terč musí být prohlášen neplatný a musí být vždy opakován. 

9.7.4 Zasažený terč („HIT“, resp. „ZÁSAH“) 

a) terč je prohlášen za zasažený, když je vržen pravidelný terč, je 
zasažen podle pravidel uvnitř hranic střelby a oddělí se od něho 
alespoň jeden (1) viditelný úlomek; 

b) když terč pouze prášil a neoddělil se od něj viditelný úlomek, není 
posuzován jako zasažený; 

c) jsou-li použity „flashové terče“ (terče plněné práškem), musí být 
terč prohlášen za zasažený, také když po výstřelu uvolní práškovou 
náplň; 

d) všechna rozhodnutí, pokud jde o zasažený, chybený, nepravidelný 
nebo neplatný terč jsou konečné podle výroku rozhodčího; 

Poznámka: Je zakázáno sebrat asfaltový terč v místě jeho dopadu 
k určení, zda byl nebo nebyl zasažen. 

9.7.5 Chybený terč – („LOST“, resp. „NULA“) 

Terč musí být prohlášen za chybený, když: 

a) není zasažen po dobu letu v hranicích střelby; 

b) pouze prášil a neoddělil se od něho viditelný úlomek; 

c) střelec nevystřelí na pravidelný terč, o který požádal, a přitom 
nenastal žádný mechanický ani jiný zřejmý důvod, který by zabránil 
střelcovi vystřelit; 

d) střelec nemůže vystřelit ze zbraně z důvodu spočívajícího v jeho 
zavinění (chybě); 

e) střelec nemůže vystřelit, protože neodjistil, pojistka mu přeskočila 
do polohy zajištěno, nebo zapomenul nabít; 

f) v případě použití samonabíjecí zbraně střelec neuvolnil uzávěr 
zásobníku (zbraně); 

g) po vzniku poruchy střelec otevřel zbraň nebo manipuloval 
s pojistkou dříve, než rozhodčí prohlédl zbraň; 
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h) jedná se o třetí nebo další poruchu v téže položce. 

9.7.6 Neplatný terč – („NO TARGET“, resp. „NOVÝ TERČ“) 

a) neplatný terč je v soutěži nepřijatelný a vždy musí být opakován; 

b) rozhodčí má usilovat o to, aby vydal povel „NOVÝ TERČ“ před 
střelcovým výstřelem. V případě, kdy rozhodčí vydal povel „NOVÝ 
TERČ“ poté, co střelec vystřelil, musí zůstat rozhodnutí 
nezměněno a terč musí být opakován bez ohledu na to, jestli byl 
zasažen nebo ne; 

c) po prohlášení terče za neplatný smí střelec otevřít zbraň a znovu 
zaujmout pozici. 

9.8 PRAVIDLA PRO TRAP 

9.8.1 Průběh položky disciplíny TRAP 

Každý člen skupiny se musí s dostatečným množstvím střeliva 
a veškerou výbavou nezbytnou k dokončení položky postavit na 
střelecké stanoviště tak, jak je uvedeno v položkovém listě. Šestý střelec 
musí stát na vyznačeném místě (stanoviště 6) za stanovištěm 1 
připraven postoupit na stanoviště 1, jakmile první střelec vystřelí na 
pravidelný terč a je znám výsledek jeho střelby. Po dokončení všech 
přípravných úkonů (kontrola jmen, čísel, pomocných rozhodčí, ukázce 
terčů, zkoušce zbraní atd.) vydá rozhodčí povel „START“. 

9.8.2 Postup 

a) když je první střelec připraven ke střelbě, musí založit zbraň do 
ramene a jasně vydat povel, po kterém musí být ihned vypuštěn 
terč; 

b) jakmile je znám výsledek střelby, učiní to samé druhý střelec, poté 
třetí atd.; 

c) jakmile dá střelec povel k vypuštění terče, musí dojít k jeho 
neprodlenému vypuštění; přípustné je pouze zpoždění při 
manuálním vypouštění zapříčiněné lidskou reakcí před 
zmáčknutím tlačítka; 

d) na každý terč mohou být vypáleny dva (2) výstřely, s výjimkou 
střelby na terč při Finále a při rozstřelech před a ve Finále, kdy musí 
být nabíjen pouze jeden (1) náboj. Pokud (ve Finále a při 
rozstřelech) střelec vystřelí dvě (2) rány, terč bude prohlášen za 
chybený, bez ohledu na to, zda byl či nebyl zasažen kteroukoliv 
z ran; 

e) poté, co střelec č. 1 vystřelí na pravidelný terč, musí se připravit na 
přesun na stanoviště 2, který se uskuteční, jakmile střelec na 
stanovišti 2 vystřelí na pravidelný terč; ostatní střelci ve skupině 
musí na svých stanovištích konat obdobně, takže dochází k jejich 
posunu z leva doprava; 

f) takto probíhá střelba, dokud každý ze střelců nevystřelí na 25 terčů 
(2 pravé, 2 levé a 1 střední na každém z pěti stanovišť); 

g) jakmile byla položka zahájena, mohou střelci zavřít zbraň pouze, 
pokud předcházející střelec odstřílel na pravidelný terč; 
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h) střelec, který vystřelil na pravidelný terč, nesmí opustit stanoviště, 
dokud následující střelec nevystřelil na pravidelný terč a dokud 
nebyl zaznamenán výsledek jeho střelby s výjimkou, pokud střelec 
odstřílel na stanovišti 5; v tomto případě se střelec musí neprodleně 
přesunout na stanoviště 6 a to tak, aby svým přesunem nerušil 
střelce na palebné čáře; 

i) všechny zbraně musí být nošeny OTEVŘENÉ mezi stanovišti 
1 až 5 a OTEVŘENÉ a VYBITÉ mezi stanovišti 5 – 6 a 6 – 1.; 

j) střelec, který nabije zbraň na stanovišti 6 nebo přenáší nabitou 
zbraň mezi stanovišti 5 a 6, musí nejprve obdržet napomenutí 
(žlutá karta); výsledkem každého dalšího takového provinění ve 
stejné položce bude diskvalifikace (červená karta); 

k) žádný střelec nesmí svým přesunem na další stanoviště omezovat 
či jinak ovlivňovat ostatní střelce nebo činovníky soutěže. 

9.8.3 Čas pro přípravu 

a) střelec musí zaujmout stanoviště, zavřít zbraň a vydat povel 
k vypuštění terče do dvanácti (12) sekund od té doby, co předchozí 
střelec dokončil střelbu na pravidelná terč, otevřel zbraň a jeho 
výsledek byl zaznamenán, nebo poté, co rozhodčí vydal povel 
„START“; 

b) v případě nedodržení tohoto časového limitu bude uplatněna 
penalizace v souladu s pravidly; 

c) pokud je skupina tvořena pěti (5) nebo méně střelci, časový limit 
musí být prodloužen tak, aby měl střelec opouštějící stanoviště 5 
dostatek času k přesunu na stanoviště 1; 

d) v průběhu kvalifikačních položek musí být čas k přípravě 
kontrolován rozhodčím. Při rozstřelu před Finále a v průběhu 
Finále musí být čas k přípravě monitorován elektronickým 
zařízením (9.18.2.5), které musí být obsluhováno rozhodčím 
vybraným z rozhodčích ustanovených pro soutěž (9.18.2.6.b). 

9.8.4 Přerušení 

Pokud je položka z důvodu technické závady, která není způsobena 
chybou střelce, přerušena na více než pět (5) minut, musí být před 
pokračováním vypuštěno po jednom (1) pravidelném terči z každé 
vrhačky ve skupině, u které došlo k přerušení. 

Pokud technická závada vyžaduje restartování vypouštěcích zařízení, 
musí být v položce pokračováno od místa, kde k poruše nebo restartu 
došlo a žádné protesty na nesprávné rozdělení terčů nebudou uznány. 

9.8.5 Dolety, výšky a úhly terčů 

9.8.5.1 Tabulky pro nastavení vrhaček 

Každá z vrhaček na střelišti musí být každý den před začátkem soutěže 
nastavena podle jedné (1) z devíti tabulek pro nastavení vrhaček, z nichž 
se vybírá losem pod dozorem technického delegáta a Jury. 
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9.8.5.2 Upřednostňovaná rozvržení nastavení střelišť pro TRAP 

Dvoudenní soutěž (75+50) 

 
První den Druhý den 

75 terčů 50 terčů 

3 střeliště 
3 nastavení – rozdílná 

pro každé střeliště 

změněné nastavení – 
ale shodné pro všechna 

střeliště 

4 střeliště 
shodná nastavení všech 

střelišť 

změněné nastavení – 
shodné nastavení u 

střelišť 1 a 3; jiné 
shodné nastavení u 

střelišť 2 a 4 

Dvoudenní soutěž (50+75) 

 
První den Druhý den 

50 terčů 75 terčů 

3 střeliště 
shodná nastavení všech 

střelišť 

změněné nastavení – 
rozdílné pro všechna 

střeliště 

4 střeliště 
shodné nastavení u 

střelišť 1 a 3; jiné shodné 
nastavení u střelišť 2 a 4 

změněné nastavení – 
shodné pro všechna 

střeliště 

Třídenní soutěž (50+50+25) 

 
První den 

Druhý 
den 

Třetí den 

50 terčů 50 terčů 25 terčů 

3 střeliště 

shodná 
nastavení všech 

střelišť 

3 nastavení – změněné a rozdílné 
pro každé střeliště (pozn.: v rámci 

dvoudenního časového úseku) 

nebo 

shodná 
nastavení všech 

střelišť 

změněné 
nastavení 

– 
shodné 

pro 
všechna 
střeliště 

změněné nastavení – 
shodné pro všechna 

střeliště 

4 střeliště 

shodné 
nastavení u 

střelišť 1 a 3; 
jiné shodné 
nastavení u 
střelišť 2 a 4 

změněné 
nastavení 

– 
shodné 

pro 
všechna 
střeliště 

změněné nastavení – 
shodné pro všechna 

střeliště 

nebo 
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rozdílné nastavení pro 
všechna střeliště (pozn.: 

v rámci dvoudenního 
časového úseku) 

změněné nastavení – 
shodné pro všechna 

střeliště 

nebo třídenní soutěž (50+25+50) 

 
První den 

Druhý 
den 

Třetí den 

50 terčů 25 terčů 50 terčů 

3 střeliště 

rozdílné nastavení pro 
všechna střeliště (pozn.: 

v rámci dvoudenního 
časového úseku) 

změněné nastavení – 
shodné pro všechna 

střeliště 

4 střeliště 

shodné 
nastavení u 

střelišť 1 a 3; 
jiné shodné 
nastavení u 
střelišť 2 a 4 

změněné 
nastavení 

– 
shodné 

pro 
všechna 
střeliště 

změněné nastavení – 
jedno shodné u střelišť 

1 a 3; jiné shodné 
nastavení u střelišť 

2 a 4 

nebo třídenní soutěž (25+50+50) 

 
První den 

Druhý 
den 

Třetí den 

25 terčů 50 terčů 50 terčů 

3 střeliště 

rozdílné nastavení pro 
všechna střeliště (pozn.: 

v rámci dvoudenního 
časového úseku) 

změněné nastavení – 
shodné pro všechna 

střeliště 

4 střeliště 
shodná 

nastavení všech 
střelišť 

změněné 
nastavení 
– jedno 
shodné 
u střelišť 

1 a 3; 
jiné 

shodné 
nastavení 
u střelišť 

2 a 4 

změněné nastavení – 
jedno shodné u střelišť 

1 a 3; jiné shodné 
nastavení u střelišť 

2 a 4 

Dvoudenní nebo třídenní soutěž 

5 střelišť 
rozdílné nastavení pro všechna střeliště (pozn.: 

v rámci celé soutěže) 

Pokud nejsou použita výše uvedená upřednostňovaná rozvržení 
nastavení, potom musí být skupiny rozvrženy tak, pokud je to možné, 
aby každá skupina mohla střílet: 

a) na každém střelišti stejněkrát; 

b) na každé nastavení stejněkrát. 
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c) Pokud je to možné, neoficiální trénink, oficiální trénink i trénink před 
soutěží musí být pořádán na jiná nastavení, než ta, která budou 
použita při soutěži.  

d) Pokud organizační výbor spolu s Jury rozhodne, že se soutěž pro 
některou kategorii střelců (např. muži, ženy nebo junioři) uskuteční 
na jednom (1) samostatném střelišti, musí být nastavení vrhaček 
měněno poté, co všichni střelci dané kategorie odstřílí padesát (50) 
terčů (výjimkou je Finále Světového poháru). 

9.8.5.3 Limity nastavení terčů 

Každý terč musí být vypuštěn v souladu s nastavením určeným Tabulkou 
1 až 9 tak, aby splnil následující limity: 

a) výška v 10 m: od 1,5 m do 3,0 m s tolerancí ±0,15 m; 

b) úhel: nejvýše 45 stupňů vlevo nebo vpravo; 

c) dolet: 76,0 ±1,0 m (měřeno od čelní hrany střechy okopu). 

9.8.5.4 Postup nastavení vrhaček 

Všechny vrhačky musí být nastaveny tak, jak je popsáno níže: 

a) nastavit úhel nula (0) stupňů, tj. přímý vrh; 

b) nastavit tah (tlak) pružiny vrhačky a měřit výšku vrhu v deseti (10) 
metrech od čelní hrany střechy okopu tak, aby byla splněna 
stanovená výška vrhu a dolet terče; 

c) nastavit stanovený úhel vrhu měřený z místa přesně nad středem 
každé vrhačky (na vrchní ploše střechy okopu). 

9.8.6 Kontrola prováděná Jury 

9.8.6.1 Zkušební terče 

a) každé střeliště musí být nastaveno před zahájením každého dne 
soutěže; toto nastavení musí být vyzkoušeno, schváleno 
a zapečetěno Jury; 

b) poté co jsou vrhačky nastaveny a Jury je schválila, musí být každý 
den před zahájením soutěže vypuštěno postupně po jednom (1) 
zkušebním terči z každé vrhačky; 

c) zkušební terče mohou střelci sledovat; 

d) všem střelcům, trenérům a činovníkům družstev je zakázáno 
vstupovat do okopu poté, co Jury vyzkoušela a schválila nastavení 
vrhaček (viz 9.3). 

9.8.6.2 Nesprávná dráha letu 

Každý terč letící mimo dráhu, než která mu byla stanovena (v jiném úhlu, 
výšce nebo s jiným doletem), musí být prohlášen za nepravidelný. 

9.8.7. Odmítnutý terč 

Střelec může odmítnout terč, pokud: 

a) nebyl vypuštěn bezprostředně po střelcově povelu; 

b) rozhodčí souhlasí, že byl střelec viditelně vyrušen vnějšími vlivy; 

c) rozhodčí rozhodne, že vržený terč byl nepravidelný. 
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Postup ze strany střelce: Střelec odmítající terč tak musí učinit 
otevřením zbraně a zvednutím paže. Rozhodčí poté musí rozhodnout. 

9.8.8 Nepravidelný terč („NO TARGET“) 

9.8.8.1 Nepravidelný terč je takový terč, který není vypuštěn v souladu s těmito 
pravidly: 

a) prohlášení terče za nepravidelný je vždy v kompetenci rozhodčího; 

b) terč rozhodčím prohlášený za nepravidelný musí být vždy 
opakován z té samé vrhačky (ať byl zasažen nebo ne). Střelec 
nemůže odmítnout terč na základě domněnky, že byl nový terč 
vypuštěn z jiné vrhačky dané skupiny; 

c) rozhodčí by měl ohlásit nepravidelný terč ještě před výstřelem 
střelce. Pokud však rozhodčí ohlásí nepravidelný terč současně 
s výstřelem, nebo i po něm, jeho rozhodnutí je platné a terč musí 
být opakován bez ohledu na to, zda byl zasažen nebo ne. 

9.8.8.2 Nepravidelný terč musí být ohlášen, i když střelec vystřelil, pokud: 

a) byl vypuštěn rozbitý nebo nepravidelný terč; 

b) byl vypuštěn terč výrazně jiné barvy, než jsou ostatní terče 
používané v soutěži nebo tréninku před soutěží; 

c) byly vypuštěny dva (2) terče; 

d) byl terč vypuštěn z vrhačky jiné skupiny; 

e) střelec vystřelil mimo pořadí; 

f) jiný střelec vystřelil na ten samý terč; 

g) je rozhodčí přesvědčen, že byl střelec viditelně vyrušen vnějším 
vlivem poté, co vydal povel k vypuštění terče; 

h) rozhodčí zaznamenal první přešlap v průběhu položky; 

i) rozhodčí zaznamenal první porušení časového limitu; 

j) rozhodčí nemohl z jakéhokoliv důvodu rozhodnout, jestli byl terč 
zasažen nebo ne (v takovémto případě před konečným 
rozhodnutím musí rozhodčí nejprve provést konzultaci 
s pomocnými rozhodčími); 

k) rána byla odpálena před vydáním povelu k vypuštění terče (pokud 
však střelec na následně vypuštěný terč vystřelí druhou ránu, 
výsledek musí být zaznamenán); 

l) byl terč první ranou chyben a druhá rána nebyla vystřelena 
z důvodu uznatelné závady na zbrani či střelivu. V takovém případě 
musí být terč opakován a musí být první ranou opět minut, aby 
byl zjistitelný výsledek druhé rány. Pokud bude terč zasažen první 
ranou, musí být prohlášen za chybený („LOST“). 

9.8.8.3 Nepravidelný terč musí být ohlášen, pokud střelec nevystřelil, když: 

a) byl terč vypuštěn před povelem střelce; 

b) terč nebyl vypuštěn neprodleně po střelcově povelu (viz 
Poznámka); 
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c) terč má nepravidelnou dráhu letu (viz Poznámka); 

d) došlo k uznatelné závadě na zbrani či střelivu; 

e) střelec nevystřelil první ránu z důvodu uznatelné závady na zbrani 
či střelivu a nevystřelil ani druhou ránu. Pokud byla vystřelena 
druhá rána, výsledek střelby musí být zaznamenán. 

Poznámka: Jestliže rozhodčí neprohlásil terč za neplatný před, 
v průběhu nebo bezprostředně po střelcově výstřelu, není přípustný 
žádný požadavek, který je založen na tvrzení, že byl terč vypuštěn 
předčasně, pozdě, nebo se odchýlil od předepsané dráhy letu. Jakmile 
střelec vystřelí, výsledek musí být zaznamenán. 

9.8.8.4 Terč musí být prohlášen za chybený („LOST“), pokud: 

a) nebyl zasažen v průběhu letu; 

b) pouze „prášil“, ale neuvolnil se z něho viditelný úlomek; 

c) střelec bez uznatelného důvodu nevystřelil na terč, který si vyžádal; 

d) po závadě na zbrani či střelivu střelec otevřel zbraň, nebo 
manipulovat s pojistkou dříve, než provedl prohlídku zbraně 
rozhodčí; 

e) došlo u střelce ve stejné položce ke třetí nebo další závadě zbraně 
či střeliva; 

f) první ranou byl terč chyben a střelec nemohl vystřelit druhou ránu, 
protože si zapomněl nabít druhý náboj, zapomněl uvolnit závěr 
samonabíjecí brokovnice nebo došlo k zajištění vlivem zpětného 
rázu po prvním výstřelu; 

g) střelec není schopen vystřelit, protože zbraň neodjistil, nebo ji 
zapomněl nabít; 

h) došlo k porušení časového limitu a střelec již byl z tohoto důvodu 
v průběhu téže položky napomínán (žlutá karta) (9.16.3.6); nebo 

i) došlo k přešlapu a střelec již byl z tohoto důvodu v průběhu téže 
položky napomínán (žlutá karta) (9.16.3.5). 

 

9.9 PRAVIDLA PRO DOUBLE TRAP 

9.9.1 Průběh položky disciplíny Double Trap 

a) každý člen skupiny se musí s dostatečným množstvím střeliva a 
veškerou výbavou nezbytnou k dokončení položky postavit na 
střelecké stanoviště tak, jak je uvedeno v položkovém listě; 

b) šestý střelec musí stát na vyznačeném místě (stanoviště 6) za 
stanovištěm 1 připraven postoupit na stanoviště 1, jakmile první 
střelec vystřelí na pravidelný dvojterč a je znám výsledek jeho 
střelby; 

c) po dokončení všech přípravných úkonů (kontrola jmen, čísel, 
pomocných rozhodčí, zkoušce zbraní, ukázce terčů atd.) vydá 
rozhodčí povel „START“. 
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9.9.2 Postup 

a) když je první střelec připraven ke střelbě, musí založit zbraň do 
ramene a jasně vydat povel, po kterém musí být neprodleně 
vypuštěn dvojterč; 

b) jakmile je znám výsledek střelby, učiní to samé druhý střelec, poté 
třetí atd. 

c) poté, co první střelec vystřelí na pravidelný dvojterč, musí se 
připravit na přesun na stanoviště 2, který se uskuteční, jakmile 
střelec na stanovišti 2 vystřelí na pravidelný dvojterč. Ostatní střelci 
ve skupině musí na svých stanovištích konat obdobně, takže 
dochází k jejich posunu zleva doprava; 

d) takto probíhá střelba, dokud každý ze střelců nevystřelí na 
stanovený počet dvojterčů; 

e) jakmile byla položka zahájena, mohou střelci zavřít zbraň, pouze 
pokud předcházející střelec odstřílel na pravidelný dvojterč; 

f) střelec, který vystřelil na pravidelný dvojterč nesmí opustit 
stanoviště, dokud následující střelec nevystřelil na pravidelný 
dvojterč a dokud nebyly zaznamenány výsledky jeho střelby, 
s výjimkou pokud střelec odstřílel na stanovišti 5. V tomto případě 
se střelec musí neprodleně přesunout na stanoviště 6 a to tak, aby 
svým přesunem nerušil střelce na palebné čáře; 

g) všechny zbraně musí být nošeny OTEVŘENÉ mezi stanovišti 
1 až 5 a OTEVŘENÉ a VYBITÉ mezi stanovišti 5 a 6, resp. 6 a 1; 

h) střelec, který nabije zbraň na stanovišti 6, musí nejprve obdržet 
napomenutí („WARNING“); výsledkem každého dalšího takového 
provinění ve stejné položce bode diskvalifikace 
(„DISQUALIFICATION“); 

i) žádný střelec nesmí svým přesunem na další stanoviště omezovat 
či jinak ovlivňovat ostatní střelce nebo činovníky soutěže. 

9.9.3 Čas pro přípravu 

a) střelec musí zaujmout stanoviště, zavřít zbraň a zavolat o dvojterč 
do dvanácti (12) sekund poté, co předchozí střelec vystřelil na 
pravidelný dvojterč, otevřel zbraň a jeho výsledek byl zaznamenán, 
nebo poté, co rozhodčí vydal povel „START“; 

b) v případě nedodržení tohoto časového limitu bude uplatněna 
penalizace v souladu s pravidly; 

c) pokud je skupina tvořena pěti (5) nebo méně střelci, časový limit 
musí být prodloužen tak, aby měl střelec opouštějící stanoviště 5 
dostatek času k přesunu na stanoviště 1. 

d) v průběhu kvalifikačních položek musí být čas k přípravě 
kontrolován rozhodčím. V průběhu finálových položek musí být čas 
k přípravě monitorován elektronickým zařízením (9.18.2.5), které 
musí být obsluhováno rozhodčím vybraným z rozhodčích 
ustanovených pro soutěž (9.18.2.6.b). 
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9.9.4 Přerušení 

Pokud je položka z důvodu technické závady, která není způsobena 
chybou střelce, přerušena na více než pět (5) minut, musí být před 
pokračováním vypuštěno po jednom (1) pravidelném dvojterči z každého 
nastavení (schématu). 

9.9.5 Dolety, úhly a výšky terčů 

 Tabulka pro nastavení vrhaček 

Každá vrhačka musí být před začátkem každého dne soutěže seřízena 
podle následující tabulky: 

Schéma Vrhačka č. 
Úhel* 

(stupně) 
Výška v 10 m 

(±0,1 m) 
Dolet (± 1 m) 

A 
7 (1) 5 vlevo 3,00 

55 metrů 
(měřeno od 
přední hrany 

střechy 
okopu) 

8 (2) 0 3,50 

B 
8 (2) 0 3,50 

9 (3) 5 vpravo 3,00 

C 
7 (1) 5 vlevo 3,00 

9 (3) 5 vpravo 3,00 

* Poznámka: 
Úhly musí být nastaveny s tolerancí jednoho (1) stupně. 
 
Rozdělení dvojterčů musí být náhodné, ale každý střelec musí v průběhu každé 
položky na každém stanovišti obdržet jeden (1) dvojterč podle schématu A, jeden 
(1) dvojterč podle schématu B a jeden (1) dvojterč podle schématu C. 
 

 

9.9.6 Kontrola prováděná Jury 

Každé střeliště musí být nastaveno před zahájením každého dne 
soutěže. Toto nastavení vrhaček musí být vyzkoušeno, schváleno 
a zapečetěno Jury. 

9.9.6.1 Zkušební terče 

a) Poté co jsou každý den vrhačky nastaveny a Jury je schválila, musí 
být před první položkou soutěže vypuštěno po jednom (1) 
zkušebním dvojterči podle schématu A, po jednom (1) dvojterči 
podle schématu B a po jednom (1) dvojterči podle schématu C. 

b) Zkušební terče mohou střelci sledovat. 

c) Všem střelcům, trenérům a činovníkům družstev je zakázáno 
vstupovat do okopu poté, co Jury vyzkoušela a schválila nastavení 
vrhaček. 

d) Po plánované přestávce v průběhu soutěže musí být vypuštěno po 
jednou pravidelném dvojterči každého schématu (jeden schématu 
A, jeden schématu B a jeden schématu C) před tím, než skupina 
zahájí střelbu. 
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9.9.6.2 Nastavení pro rozstřely 

Rozstřely před Finále musí být uskutečněny v souladu s pravidlem 
9.15.5.3. Rozstřely v průběhu Finále musí být uskutečněny v souladu 
s pravidlem 9.18.3.4 b.  

Rozstřely před Finále se mohou konat na kterémkoliv určeném střelišti, 
rozstřely v průběhu Finále se musí konat na finálovém střelišti. 

9.9.6.3 Nesprávná dráha letu 

Každý terč letící mimo dráhu, než která mu byla stanovena (v jiném úhlu, 
výšce nebo s jiným doletem), musí být prohlášen za nepravidelný. 

9.9.7 Odmítnutý dvojterč 

Střelec může odmítnout dvojterč, pokud: 

a) nebyl vypuštěn neprodleně po střelcově povelu; 

b) rozhodčí souhlasí, že byl střelec viditelně vyrušen vnějšími vlivy; 

c) rozhodčí rozhodne, že vržený dvojterč byl nepravidelný. 

Postup ze strany střelce: Střelec odmítající dvojterč tak musí učinit 
otevřením zbraně a zvednutím paže. Rozhodčí poté musí rozhodnout. 

9.9.8 Nepravidelný dvojterč („NO TARGET“) 

Nepravidelný dvojterč je takový, kdy jeden nebo oba terče nejsou 
vypuštěny v souladu s těmito pravidly: 

a) prohlášení dvojterče za nepravidelný je vždy v kompetenci 
rozhodčího; 

b) dvojterč rozhodčím prohlášený za nepravidelný musí být vždy 
opakován (ať byl jeden nebo oba terče zasaženy či nikoliv); 

c) rozhodčí by měl ohlásit nepravidelný dvojterč ještě před výstřelem 
střelce. Pokud však rozhodčí ohlásí nepravidelný dvojterč 
současně s výstřelem, nebo i po něm, jeho rozhodnutí je platné 
a dvojterč musí být opakován bez ohledu na to, zda byl zasažen 
nebo ne. 

9.9.8.1 Nepravidelný terč musí být ohlášen, i když střelec vystřelil, pokud: 

a) byl vypuštěn rozbitý nebo nepravidelný terč; 

b) byl vypuštěn terč výrazně jiné barvy, než jsou terče ostatní užívané 
při soutěži nebo při oficiálním tréninku; 

c) byl vypuštěn pouze jeden (1) terč; 

d) terče nebyly vypuštěny současně; 

e) terče se srazili; 

f) úlomky z jednoho terče rozbily terč druhý; 

g) první výstřel zasáhl oba terče; 

h) střelec vystřelil mimo pořadí; 

i) jiný střelec vystřelil na ten samý dvojterč; 

j) obě střely jsou vypáleny současně (viz 9.12.2 – počet povolených 
závad); 
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k) je rozhodčí přesvědčen, že byl střelec viditelně vyrušen vnějším 
vlivem poté, co vydal povel k vypuštění dvojterče; 

l) rozhodčí zaznamenal první přešlap v průběhu položky; 

m) rozhodčí zaznamenal první porušení časového limitu; 

n) rozhodčí nemohl z jakéhokoliv důvodu rozhodnout, jestli byl 
kterýkoliv z terčů zasažen nebo ne (v takovémto případě před 
konečným rozhodnutím musí rozhodčí nejprve provést konzultaci 
s pomocnými rozhodčími); nebo 

o) byl terč první ranou chyben a druhá rána nebyla vystřelena 
z důvodu uznatelné závady na zbrani či střelivu. V takovém případě 
musí být první terč označen za chybený („LOST“) a dvojterč musí 
být opakován pouze pro zjištění výsledku druhé rány. 

9.9.8.2 Nepravidelný dvojterč musí být ohlášen, pokud střelec nevystřelil, 
když: 

a) byl dvojterč vypuštěn před povelem střelce; 

b) dvojterč nebyl vypuštěn bezprostředně po střelcově povelu (viz 
Poznámka); 

c) má dvojterč nepravidelnou dráhu letu (viz Poznámka);  

d) došlo k uznatelné závadě na zbrani či střelivu; 

e) střelec nevystřelil první ránu z důvodu uznatelné závady na zbrani 
či střelivu a nevystřelil ani druhou ránu. Pokud byla vystřelena 
druhá rána, výsledek této rány musí být zaznamenán. 

Poznámka: Jestliže rozhodčí neprohlásil dvojterč za neplatný před, 
v průběhu nebo bezprostředně po střelcově výstřelu, není přípustný 
žádný požadavek, který je založen na tvrzení, že byl terč vypuštěn 
předčasně, pozdě, nebo se odchýlil od předepsané dráhy letu. Jakmile 
střelec vystřelí, výsledek musí být zaznamenán. 

9.9.8.3 Terč musí být prohlášen za chybený („LOST“), pokud: 

a) nebyl zasažen v průběhu letu; 

b) pouze „prášil“, ale neuvolnil se z něho viditelný úlomek; 

c) střelec bez uznatelného důvodu nevystřelil na dvojterč, který si 
vyžádal – terče musí být prohlášeny jako chybený („LOST“) 
a chybený („LOST“); 

d) střelec bez uznatelného důvodu nevystřelil druhou ránu – výsledek 
první rány musí být zaznamenán a druhý terč musí být prohlášen 
za chybený („LOST“) 

e) první ranou byl terč chyben a střelec nemohl vystřelit druhou ránu, 
protože si zapomněl nabít druhý náboj, zapomněl uvolnit závěr 
samonabíjecí brokovnice nebo došlo k zajištění vlivem zpětného 
rázu po prvním výstřelu – terče musí být prohlášeny jako chybený 
(„LOST“) a chybený („LOST“) 

f) střelec není schopen vystřelit, protože zbraň neodjistil, nebo ji 
zapomněl nabít – terče musí být prohlášeny jako chybený („LOST“) 
a chybený („LOST“) 



 

 
27 1. vydání 2017  – autorská práva ČSS, z.s. (ISSF) 

g) došlo k porušení časového limitu a střelec již byl z tohoto důvodu 
v průběhu položky napomínán (žlutá karta) – terče musí být 
prohlášeny jako chybený („LOST“) a chybený („LOST“) (9.16.3.6) 

h) došlo k přešlapu a střelec již byl z tohoto důvodu v průběhu položky 
napomínán (žlutá karta) – terče musí být prohlášeny jako chybený 
(„LOST“) a chybený („LOST“) (9.16.3.6) 

9.9.8.4 Rozhodování v případě závady 

a) Střelec vystřelil první ránu, ale druhá rána nebyla vystřelena 
z důvodu uznatelné závady na zbrani či střelivu – výsledek první 
rány musí být zaznamenán a dvojterč musí být opakován pouze 
pro zjištění výsledku druhé rány. 

b) Po závadě na zbrani či střelivu střelec nebyl schopen vystřelit první 
ránu a otevřel zbraň, nebo manipulovat s pojistkou dříve, než 
provedl prohlídku zbraně rozhodčí – terče musí být prohlášeny jako 
chybený („LOST“) a chybený („LOST“) 

c) Po závadě na zbrani či střelivu střelec nebyl schopen vystřelit 
druhou ránu a otevřel zbraň, nebo manipulovat s pojistkou dříve, 
než provedl prohlídku zbraně rozhodčí – výsledek první rány musí 
být zaznamenán a druhý terč musí být prohlášen za chybený 
(„LOST“) 

d) Při první ráně došlo u střelce ve stejné položce ke třetí nebo další 
závadě zbraně či střeliva – terče musí být prohlášeny jako chybený 
(„LOST“) a chybený („LOST“) 

e) Při druhé ráně došlo u střelce ve stejné položce ke třetí nebo další 
závadě zbraně či střeliva – výsledek první rány musí být 
zaznamenán a druhý terč musí být prohlášen za chybený („LOST“) 

9.9.8.5 Rozhodování v případě náhodného výstřelu 

a) Pokud došlo k výstřelu před vydáním povelu k vypuštění dvojterče, 
rozhodčí musí prohlásit terč za nepravidelný a napomenout střelce; 
pokud dojde k druhé a další takové situaci v průběhu stejné 
položky, oba terče budou prohlášeny za chybené („LOST“) 

b) K výstřelu došlo po vydání povelu k vypuštění dvojterče, ale před 
jeho vypuštěním, a střelec vystřelí druhou ránu – první terč bude 
prohlášen za chybený („LOST“) a výsledek druhé rány musí být 
zaznamenán. (Střelci je povolena pouze jedna (1) takováto příhoda 
ve stejné položce; pokud se stejná situace opakuje v průběhu 
stejné položky, budou oba terče prohlášeny za chybené („LOST“)). 

c) K výstřelu došlo po vydání povelu k vypuštění dvojterče, ale před 
jeho vypuštěním a střelec nevystřelí druhou ránu – první terč bude 
prohlášen za chybený („LOST“) a dvojterč musí být opakován pro 
zjištění výsledku druhé rány. 

d) Střelci je povolena pouze jedna (1) takováto příhoda ve stejné 
položce; pokud se stejná situace opakuje v průběhu stejné položky, 
budou oba terče prohlášeny za chybené („LOST“). 
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9.9.9 Střelba do země 

Střelec, který vystřelí do země, obdrží úvodní varování („WARNING“). 
Pokud se taková situace bude v průběhu stejné položky opakovat, oba 
terče budou prohlášeny za chybené („LOST“). 

 

9.10 PRAVIDLA PRO SKEET 

9.10.1 Průběh položky disciplíny Skeet 

Skupina se musí shromáždit na střelišti v prostoru u stanoviště 1 na 
střeliště s dostatečným množstvím střeliva a s veškerým potřebným 
vybavením potřebným k dokončení položky. 

Po dokončení všech přípravných úkonů (kontrola jmen, čísel, 
pomocných rozhodčí, zkoušce zbraní, ukázce terčů atd.) vydá rozhodčí 
povel „START“. 

9.10.2 Postup 

Poté, co je vydán povel „START“: 

a) první střelec nastoupí na stanoviště 1, nabije zbraň pouze jedním 
(1) nábojem, zaujme pohotovostní postoj a jasně vydá povel, po 
kterém musí být vypuštěn pravidelný terč z vysoké věže, a to 
s předem neznámým zpožděním pohybujícím se v intervalu 0 až 3 
sekundy; 

b) Poznámka: Pokud je používán elektronicko-akustický 
(mikrofonový) systém vypouštění, musí být konstruován tak, že se 
zpoždění mění v rozmezí 0,2 až 3,0 sekundy. 

c) jakmile je znám výsledek střelby, střelec setrvá na stanovišti, nabije 
dva (2) náboje, zaujme pohotovostní postoj, vyžádá si pravidelný 
dvojterč, na který následně střílí; 

d) jakmile je znám výsledek obou ran, první střelec musí opustit 
stanoviště; 

e) druhý střelec učiní totéž, následován třetím střelcem atd., dokud 
všichni střelci skupiny neodstřílí na stanovišti 1; 

f) střelec č. 1 se poté musí přesunout na stanoviště 2 a střílet na 
stanovený počet terčů ve stanoveném pořadí, následován dalšími 
střelci skupiny; 

g) tento postup bude pokračovat, dokud všichni střelci neodstřílí na 
všech stanovených stanovištích; 

h) žádný střelec nesmí postoupit na stanoviště, dokud není na řadě, 
dokud rozhodčí nedá povel ke střelbě nebo dokud předcházející 
střelec neopustí stanoviště 

i) střelec, který odstřílel na daném stanovišti, nesmí postoupit 
k dalšímu stanovišti, pokud všichni střelci neodstříleli na daném 
stanovišti, ani nesmí rušit jiné střelce nebo činovníkům soutěže 
ztěžovat výkon jejich povinností. 
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9.10.3 Soutěžní postupy 

9.10.3.1 Čas k přípravě. Sportovci musí vydat povel k vypuštění terčů 
a vystřelit na ně v souladu s následujícími časovými limity. 

a) Poté, co rozhodčí vydá povel „START“, nebo poté, co předchozí 
střelec opustí stanoviště, následující střelec musí zaujmout 
stanoviště do deseti (10) sekund; 

b) Střelec se musí oběma chodidly postavit do prostoru stanoviště, 
nabít zbraň, zaujmout pohotovostní postoj a vydat povel 
k vypuštění příslušného terče; 

c) poté musí v nejkratším možném čase vydat povel k vypuštění 
dalšího jednotlivého terče nebo dvojterče. 

d) Celkový čas k vydání povelů a ke střelbě na celou sekvenci terčů 
na daném střelišti nesmí ani v kvalifikaci, ani ve Finále, překročit 
třicet (30) sekund od zaujmutí místa na stanovišti. 

e) V průběhu kvalifikačních položek musí být čas k přípravě 
kontrolován rozhodčím. V průběhu finálových položek musí být čas 
k přípravě monitorován elektronickým zařízením (9.18.2.5), které 
musí být obsluhováno určeným rozhodčím. 

9.10.3.2 Sekvence terčů pro kvalifikaci 

Na každý terč smí být vystřelena pouze jedna (1) rána. 

Stanoviště Terč Pořadí střelby 

1 
jednotlivý vysoká 

dvojterč vysoká – nízká 

2 
jednotlivý vysoká 

dvojterč vysoká – nízká 

3 
jednotlivý vysoká 

dvojterč vysoká – nízká 

4 
jednotlivý vysoká 

jednotlivý nízká 

5 
jednotlivý nízká 

dvojterč nízká – vysoká 

6 
jednotlivý nízká 

dvojterč nízká – vysoká 

7 dvojterč nízká – vysoká 

4 
dvojterč vysoká – nízká 

dvojterč nízká – vysoká 

8 
jednotlivý vysoká 

jednotlivý nízká 

9.10.3.3 Speciální postup na stanovišti 8 

Jakmile skupina dospěje ke stanovišti 8, střelci se musí seřadit podle 
pořadí střelby za rozhodčím, který se postaví na pomyslné spojnici 
stanovišť 4 a 8 asi pět (5) m před stanovištěm 8. 

Poté, co rozhodčí vydá povel „START“, musí každý střelec, který je na 
řadě: 

a) zaujmout pozici pro střelbu na terč z vysoké věže; 



 

 30 
1. vydání 2017  – autorská práva ČSS, z.s. (ISSF) 

b) nabít pouze jeden (1) náboj; 

c) zaujmout pohotovostní postoj; 

d) vyžádat si terč; 

e) vystřelit na terč z vysoké věže. 

Poté se otočit ve směru hodinových ručiček (doprava, přes bod křížení 
terčů): 

a) zaujmout pozici pro střelbu na terč z nízké věže; 

b) nabít pouze jeden (1) náboj; 

c) zaujmout pohotovostní postoj; 

d) vyžádat si terč; 

e) vystřelit na terč z vysoké věže. 

f) Jakmile je znám výsledek střelby, musí střelec opustit stanoviště 
a zařadit se na konec řady střelců čekajících za rozhodčím. Každý 
střelec postupuje stejným způsobem. 

9.10.3.4 Postup při nabíjení zbraně 

a) na stanovišti 8 musí být pro střelbu na terč z vysoké věže a na terč 
z nízké věže nabit pouze jeden (1) náboj; 

b) na stanovišti 4, kde se střílí na dva (2) jednotlivé terče, musí být 
nabity dva (2) náboje před vyžádáním si prvního terče; 

c) v případě, že střelec na stanovišti 4 zapomene nabít druhý náboj 
a po vydání povelu k vypuštění nebo po výstřelu na první jednotlivý 
terč se rozpomene a otevře zbraň nebo zvedne svoji paži s žádostí 
o povolení nabít zbraň, bude druhý jednotlivý terč prohlášen za 
chybený („LOST“); 

d) pokud je střelba přerušena, zbraň musí být otevřená a vybitá; 

e) žádný střelec nesmí opustit stanoviště, dokud jeho zbraň není 
otevřená a vybitá. 

9.10.3.5 Ukázka terčů 

Skupina může sledovat pravidelný terč z vysoké a nízké věže: 

a) ze stanoviště 1 těsně před zahájením jejich první položky v každém 
dni soutěže; 

b) poté, co rozhodčí prohlásí terč za nepravidelný („NO TARGET“), 
může střelec požádat o vypuštění jednoho (1) ukázkového 
jednotlivého terče po každém nepravidelném jednotlivém terči 
nebo jednoho (1) ukázkového dvojterče po každém nepravidelném 
dvojterči; to však pouze za předpokladu, že na nepravidelný terč, 
resp. dvojterč střelec nevystřelil; 

c) pokud dojde k přerušení střelby v průběhu položky na více než pět 
(5) minut z důvodu technické závady, která není zaviněna střelcem; 
před pokračováním ve střelbě musí být vypuštěno po jednom (1) 
pravidelném terči z každé vrhačky. 
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9.10.3.6 Zaměřování na střelištích 

Cvičné míření a zaměřování: 

a) může být provedeno poté, co rozhodčí vydal povel „START“, a to 
pouze na stanovišti 1. Sportovci je (v rámci jeho časového limitu 
k přípravě) po nabití zbraně a před střelbou povoleno nahodit zbraň 
do ramene a několik sekund zaměřovat jak před vypuštěním 
jednotlivého terče, tak i dvojterče; 

b) poté, než vydá povel k vypuštění terče/dvojterče, musí střelec 
zaujmout pohotovostní postoj. 

c) Před zahájením položky není střelcům povoleno cvičně zaměřovat 
nebo provádět cvičené míření či zaměřování se zbraní či bez 
zbraně na kterémkoliv jiném stanovišti. V průběhu položky ale 
nestřílející střelci mohou, za předpokladu, že nebudou rušit ostatní 
střelce či rozhodčího, použít svoji ruku ke sledování dráhy terčů 
jiného střelce. 

9.10.3.7 Dolety a výšky terčů (viz 6.4.20.2) 

a) Vrhačky musí být řádně nastaveny před zahájením soutěže (za 
bezvětří musí terč doletět do vzdálenosti 68 ±1 m měřené od čela 
příslušné věže za stanovištěm 1 a 7). Toto nastavení vrhaček musí 
být vyzkoušeno, schváleno a zapečetěno Jury před začátkem 
každého dne soutěže. 

b) Všem střelcům, trenérům a činovníkům družstev je zakázáno 
vstupovat do okopu poté, co Jury vyzkoušela a schválila nastavení 
vrhaček (viz 9.3). 

9.10.3.8 Nesprávná dráha letu 

Každý terč letící mimo dráhu, než která mu byla stanovena (v jiném úhlu, 
výšce nebo s jiným doletem), musí být prohlášen za nepravidelný. 

9.10.3.9 Pohotovostní postoj 

Od okamžiku, kdy střelec vydal povel k vypuštění terče (terčů), do 
okamžiku, kdy terč(e) vyletí, musí závodník zaujímat pohotovostní 
postoj: 

a) s oběma chodidly umístěnými uvnitř střeleckého stanoviště; 

b) se zbraní drženou oběma rukama; 

c) s pažbou přiloženou k tělu (v kontaktu s tělem); 

d) s horním okrajem (patou) botky na nebo pod oficiální ISSF páskou 
(značkou) tak, aby to rozhodčí mohl jasně vidět. 



 

 32 
1. vydání 2017  – autorská práva ČSS, z.s. (ISSF) 

 

9.10.4 ISSF páska (značka) 

Ke kontrole správnosti pohotovostního postoje napomáhá rozhodčímu 
oficiální ISSF páska, která musí být přichycena ke svrchní ploše 
střelecké vesty (svrchního oděvu). 

9.10.4.1 ISSF páska musí být: 

a) 250 mm dlouhá, 30 mm vysoká, žluté barvy s černým ohraničením 
a s logem ISSF; 

b) trvale přichycená na příslušné straně střelecké vesty. 

9.10.4.2 Kontrola umístění ISSF pásky 

Sportovci jsou odpovědni, že jejich páska bude umístěna tak, jak je 
popsáno v pravidle 9.10.4.3). Jury zajistí konzultační službu ke kontrole 
vybavení, která bude dostupná první den tréninku před soutěží tak, že 
všichni závodníci, v případě zájmu, si budou moci nechat překontrolovat 
své vybavení před zahájením soutěže.  

Ke kontrole shody vybavení s pravidly ISSF bude Jury v průběhu 
soutěže provádět opakované kontroly a všichni sportovci, u kterých bude 
zjištěno porušení pravidel týkající se zbraní nebo oficiální ISSF pásky, 
budou diskvalifikováni (viz 9.4.1.1). 

  

Vrchol lokte  
=  

horní okraj oficiální 
ISSF pásky  

(délka 250 mm, 
výška 30 mm)“ 
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9.10.4.3 Správné umístění ISSF pásky musí být zjištěno následovně: 

a) všechny kapsy střelecké vesty musí být prázdné; 

b) střelec musí stát vzpřímeně s oběma rukama svěšenýma podél 
těla; poté střelec ohne ruce vzhůru, až se prsty dotknou ramen (viz 
nákres); 

c) člen Jury poté promítne horizontální laserový paprsek označující 
pozici vrcholu (špičky) lokte na ISSF pásku, přičemž 

d) pokud je páska umístěna správně, musí se laserový paprsek 
promítat na horní polovinu ISSF pásky nebo nad ni; 

e) poté bude na oba konce ISSF pásky umístěna pečeť ISSF; 

f) bude vyžadováno, aby nesprávné umístění značky bylo opraveno 
a poté znovu zkontrolováno, než bude střelci povolení soutěžit; 

g) Střelecké vesty nesmí být navrženy (ušity) s takovými prvky 
(páskami, šňůrkami, gumičkou atd.), které by mohly být použity 
k jejich následnému přizpůsobení postavě. 
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9.10.5 Odmítnutý terč 

Střelec může odmítnout terč, pokud: 

a) nebyl vypuštěn ve stanoveném časovém limitu po střelcově povelu; 

b) v případě dvojterče nebyly terče vypuštěny současně; 

c) rozhodčí souhlasí, že byl střelec viditelně vyrušen vnějšími vlivy; 

d) rozhodčí rozhodne, že vržený dvojterč byl nepravidelný. 

Postup ze strany střelce: Střelec odmítající terč tak musí učinit 
otevřením zbraně a zvednutím paže. Rozhodčí poté musí rozhodnout. 

9.10.6 Nepravidelný terč („NO TARGET“) 

a) nepravidelný terč je takový, který není vypuštěn v souladu s těmito 
pravidly; 

b) prohlášení terče za nepravidelný je vždy v kompetenci rozhodčího; 

c) terč rozhodčím prohlášený za nepravidelný musí být vždy 
opakován, ať byl zasažen nebo ne); 

d) rozhodčí by měl ohlásit nepravidelný terč ještě před výstřelem 
střelce. Pokud však rozhodčí ohlásí nepravidelný terč současně s 
výstřelem, nebo i po něm, jeho rozhodnutí je platné a terč/dvojterč 
musí být opakován bez ohledu na to, zda byl zasažen nebo ne. 

9.10.6.1 Nepravidelný terč/dvojterč musí být ohlášen, i když střelec vystřelil, 
pokud: 

a) byl vypuštěn rozbitý terč; 

b) byl vypuštěn terč výrazně jiné barvy, než jsou terče ostatní užívané 
při soutěži nebo při oficiálním tréninku; 

c) byly vypuštěny dva (2) terče místo jednotlivého; 

d) byl vypuštěn terč z nesprávné věže; 

e) pohotovostní postoj střelce je nesprávný a střelec dosud nebyl 
v dané položce z tohoto důvodu napomínán; 

f) rozhodčí zjistil první porušení časového limitu; 

g) rozhodčí zjistil první přešlap v dané položce; 

h) je rozhodčí přesvědčen, že byl střelec viditelně vyrušen vnějším 
vlivem poté, co vydal povel k vypuštění terče; 

i) rozhodčí nemohl z jakéhokoliv důvodu rozhodnout, jestli byl 
kterýkoliv z terčů zasažen nebo ne (v takovémto případě před 
konečným rozhodnutím musí rozhodčí nejprve provést konzultaci 
s pomocnými rozhodčími); 

j) došlo k uznatelné závadě zbraně či střeliva; 

k) pokud došlo k výstřelu před vydáním povelu k vypuštění, rozhodčí 
musí napomenout střelce; pokud dojde k druhé a další takové 
situaci v průběhu stejné položky, terč(e) budou prohlášeny za 
chybené („LOST“). 
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9.10.6.2 Nepravidelný terč musí být ohlášen, pokud střelec nevystřelil, když: 

a) byl terč vypuštěn před povelem střelce; 

b) terč byl vypuštěn po překročení časovém limitu tří (3) sekund; 

c) má terč nepravidelnou dráhu letu; 

d) došlo k uznatelné závadě na zbrani či střelivu. 

9.10.6.3 Dodatky vztahující se k nepravidelným dvojterčům 

Oba terče musí být prohlášeny za nepravidelné a opakovaný dvojterč 
musí být vypuštěn k určení výsledů obou ran, když: 

a) některý z terčů byl nepravidelný (viz Poznámka); 

b) byl vypuštěn pouze jeden (1) terč místo dvojterče; 

c) první výstřel zasáhl oba terče (střelci jsou povoleny pouze dvě (2) 
takové situace na každém stanovišti; pokud dojde k takové situaci 
potřetí, první terč bude prohlášen za zasažený („HIT“) a druhý za 
chybený („LOST“); 

d) úlomky z jednoho terče rozbily terč druhý; 

e) terče se srazily; 

f) střelec nevystřelil první ránu z důvodu uznatelné závady na zbrani 
či střelivu; 

g) obě rány byly vystřeleny současně. 

Poznámka: Jestliže rozhodčí neprohlásil dvojterč za neplatný před, 
v průběhu nebo bezprostředně po střelcově výstřelu, není přípustný 
žádný požadavek, který je založen na tvrzení, že byl terč vypuštěn 
předčasně, pozdě, nebo se odchýlil od předepsané dráhy letu. Jakmile 
střelec vystřelí, výsledek musí být zaznamenán. 

9.10.7 Střelba mimo pořadí 

Pokud střelec z nedbalosti vystřelí mimo pořadí, výsledek ran může být 
zaznamenán a střelec obdrží oficiální napomenutí (žlutá karta). Pokud 
se tato situace bude v průběhu téže položky opakovat, všechny takto 
zasažené terče budou prohlášeny za chybené a tato skutečnost bude 
oznámena Jury, která může rozhodnout o diskvalifikaci střelce (červená 
karta). 

9.10.8 Chybený terč 

Terč musí být prohlášen za chybený („LOST“), pokud: 

a) nebyl zasažen; 

b) nebyl zasažen v hranicích střelby; 

c) pouze „prášil“, ale neuvolnil se z něho viditelný úlomek; 

d) střelec bez uznatelného důvodu nevystřelil na terč, který si vyžádal; 

e) střelec není schopen vystřelit, protože zbraň neodjistil, nebo ji 
zapomněl nabít; 

f) po závadě na zbrani či střelivu střelec otevřel zbraň, nebo 
manipulovat s pojistkou dříve, než provedl prohlídku zbraně 
rozhodčí; 
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g) u střelce ve stejné položce došlo ke třetí nebo další závadě zbraně 
či střeliva; 

h) pohotovostní postoj střelce není v souladu s pravidly a střelec již 
byl z tohoto důvodu v průběhu stejné položky napomínán (žlutá 
karta) (9.16.3.6); 

i) došlo k přešlapu a střelec již byl z tohoto důvodu v průběhu položky 
napomínán (žlutá karta) (9.16.3.6); 

j) došlo k porušení časového limitu a střelec již byl z tohoto důvodu 
v průběhu položky napomínán (žlutá karta) (9.16.3.6); 

k) při střelbě na jednotlivý terč došlo k výstřelu po povelu k vypuštění 
terče, ale před jeho vypuštěním. Terč musí být napomenut (žlutá 
karta). Terč musí být prohlášen za chybený v případě druhého či 
dalšího náhodného výstřelu v téže položce. 

9.10.9 Dodatky vztahující se k chybeným dvojterčům 

Následující body se uplatní v případě dvojterčů: 

a) střelec bez uznatelného důvodu nevystřelil na první terč 
pravidelného dvojterče, který si vyžádal – terče musí být 
prohlášeny jako chybený („LOST“) a chybený („LOST“); 

b) střelec bez uznatelného důvodu nevystřelil na druhý terč 
pravidelného dvojterče, který si vyžádal – výsledek první rány musí 
být zaznamenán a druhý terč musí být prohlášen za chybený 
(„LOST“); 

c) střelec minul první terč dvojterče a nedopatřením zasáhl druhý 
terč tou samou ranou – první terč bude prohlášen za chybený 
(„LOST“) a dvojterč musí být opakován pouze pro zjištění výsledku 
druhé rány. Střelec musí střílet na oba terče opakovaného 
dvojterče; 

d) došlo k náhodnému výstřelu po vydání povelu k vypuštění 
dvojterče, ale před jeho vypuštěním – první terč bude prohlášen za 
chybený („LOST“) a dvojterč musí být opakován pouze pro zjištění 
výsledku druhé rány. Střelec musí střílet na oba terče opakovaného 
dvojterče; 

e) v případě druhého a dalšího náhodného výstřelu v téže položce 
musí být terče prohlášeny za chybený („LOST“) a chybený 
(„LOST“) a rozhodčí musí udělit napomenutí (žlutá karta); 

f) střelec mine první terč dvojterče a druhou ránu nevystřelí z důvodu 
uznatelné závady na zbrani či střelivu – první terč musí být 
prohlášen za chybený („LOST“) a dvojterč musí být opakován 
pouze pro zjištění výsledku druhé rány. Střelec musí střílet na oba 
terče opakovaného dvojterče; 

g) střelec zasáhne první terč dvojterče a druhou ránu nevystřelí 
z důvodu uznatelné závady na zbrani či střelivu – první terč musí 
být prohlášen za zásah („HIT“) a dvojterč musí být opakován pouze 
pro zjištění výsledku druhé rány. Střelec musí střílet na oba terče 
opakovaného dvojterče; 
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h) pokud jsou terče pravidelného dvojterče zasaženy v opačném 
pořadí, oba musí být prohlášeny za chybené („LOST“). 

 

9.11 VEDENÍ (ŘÍZENÍ) SOUTĚŽE 

9.11.1 Rozpisy střelby (časové rozpisy) 

a) střelci a činovníci družstev musí být informováni o přesném čase 
zahájení střelby, o složení skupin, rozvrhu střelišť a přiděleném 
pořadí nejpozději dvě (2) hodiny po technické poradě v den 
předcházející soutěži; 

b) střelci a činovníci družstev musí být informováni o rozpisu střelišť 
pro oficiální trénink do 18:00 hodin předchozího dne; 

c) dojde-li z jakéhokoli důvodu k nezbytné změně kteréhokoli údaje 
v programu soutěže, musí o tom být ihned informováni vedoucí 
družstev umístěním nového rozpisu na hlavní nástěnce a jeho 
distribucí všem zúčastněným týmům. 

9.11.2 Výměna střelce 

Když střelec v soutěži vystřelí a musí opustit skupinu, nemůže být 
vyměněn/nahrazen. Toto pravidlo bude také uplatněno pro soutěže 
skládající se z několika částí nebo probíhající několik dnů. 

9.11.3 Přerušení programu 

Jednou započatá střelba musí, až na bezpečnostní důvody, mechanické 
poruchy, nedostačující světelné podmínky, extrémní podmínky počasí 
nebo jiná vynucená zpoždění v programu, která by vážně ovlivnila 
objektivní průběh soutěže, pokračovat bez přerušení a v souladu 
s programem. 

Pouze ředitel soutěže smí se souhlasem Jury přerušit střelbu z důvodu 
prudkého deště, bouřky nebo blesků. 

9.11.4 Vytváření skupin 

9.11.4.1 Složení skupin 

a) skupina musí být složena ze šesti (6) členů s výjimkou, kdy 
rozvržení nedovolí stejné rozdělení; 

b) v soutěžích (pozn.: pořádaných pod záštitou ISSF) nejsou 
přípustné skupiny složené z méně než pěti (5) členů, kromě 
případu kdy je závodník prohlášen za nepřítomného („ABSENT“) 
při zahájení položky nebo kdy závodník opustil skupinu z nějakého 
jiného důvodu. 

9.11.4.2 Výpomocní střelci („Fillers“) 

Organizační výbor může využít zručné střelce, kteří mohou doplnit 
skupinu jako výpomocní střelci: 

a) pokud se v soutěžích pořádaných pod záštitou ISSF skupina 
skládá z méně než pěti (5) členů určených na základě losování, 
měla by být doplněna z řad nezávodících, ale schopných střelců; 
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b) organizační výbor může se souhlasem technického delegáta využít 
výpomocné střelce také ve skupinách tvořených pěti (5) střelci; 

c) výsledky výpomocných střelců se zapisují do položkových listin i na 
výsledkovou tabuli, aby se zachovalo pořadí a kontinuita, avšak 
jejich jména a národnost nesmí být na dokladech uváděna. 

9.11.4.3 Losování skupin 

a) v soutěžích pořádaných pod záštitou ISSF musí být losování pro 
sestavení skupin prováděno tak, že střelci z každé země jsou 
rozděleni tak, aby žádná skupina neměla více jak jednoho (1) 
střelce z každého státu (s výjimkou finále světového poháru 
a olympijských her, bude-li to nezbytné); 

b) rozdělení střelců do skupin a pořadí ve skupině musí být stanoveno 
losováním pod dohledem technického delegáta (delegátů). 
Losování může být provedeno pomocí počítačového programu 
vhodného pro tento účel; 

c) náhodný výběr střelišť a rozdělení skupin se musí provést pod 
dohledem technického delegáta (delegátů). 

9.11.4.4 Rozdělení (uspořádání) skupin 

Jury ve shodě s organizačním výborem a po souhlase technického 
delegáta (delegátů) smí upravit vylosování, ale pouze pro zajištění 
požadavků vyplývajících z části „Losování skupin“ (9.11.4.3). 

9.11.4.5 Pořadí střelby 

Pořadí střelby skupin a pořadí ve skupině musí být den ode dne měněno 
organizačním výborem pod dohledem Jury. Toho může být docíleno buď 
obrácením pořadí skupin, resp. členů každé skupiny, nebo rozdělením 
skupin (nové seřazení). V případě jednodenních soutěží (Double Trap 
Ženy) může být pořadí ve skupinách se souhlasem Jury měněno 
položku od položky. 

 

9.12 ZÁVADY 

9.12.1 Definice závady 

Pokud ke střelbě řádně nabitá a připravená zbraň po stisku spouště 
nevystřelí nebo pokud po úderu na zápalku selže střelivo či složky 
náboje nejsou schopny zcela opustit zbraň nebo pokud dochází ke 
střelcem neovlivnitelnému současnému výstřelu obou ran, může být 
takový stav zaznamenán jak závada. 

9.12.2 Počet uznatelných závad 

Střelci jsou povoleny maximálně dvě (2) závady na položku, bez ohledu 
na to, došlo-li k výměně zbraně nebo střeliva: 

a) každý pravidelný terč (terče), při kterém došlo v téže položce 
k další závadě zbraně či střeliva, bude prohlášen za chybený 
(„LOST“), bez ohledu na to, zda se střelec pokusil vystřelit či nikoli; 
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b) pokud po vzniku závady rozhodčí souhlasí se střelcem, že zbraň 
potřebuje opravu, může být postupováno v souladu s pravidly 
o nezpůsobilých zbraních (viz 9.12.6). 

9.12.3 Pořadí hlavní 

Používá-li střelec dvouhlavňovou brokovnici, předpokládá se, že střílí 
první ránu spodní hlavní (nebo pravou hlavní v případě dvojky), ledaže 
střelec oznámí před započetím každé položky rozhodčímu, že používá 
zbraň s jiným pořadím hlavní. 

9.12.4 Postup při vzniku závady 

Rozhodnutí o závadě zbraně nebo střeliva musí být učiněna rozhodčím. 

9.12.4.1 V případě vzniku závady z jakéhokoli důvodu střelec musí: 

a) držet zbraň ve směru letu terčů; 

b) neotevřít zbraň; 

c) nedotknout se pojistky; 

d) je-li požádán, předá bezpečným způsobem zbraň rozhodčímu 
k odzkoušení; 

e) odpoví na dotazy rozhodčího. 

Poznámka: Střelec je odpovědný za to, že si překontroluje zbraň poté, 
co je mu vrácena rozhodčím. 

9.12.4.2 Za uznatelné závady nelze považovat: 

a) chybnou manipulaci ze strany střelce; 

b) chybné nabití náboje do nesprávné komory; 

c) jakoukoliv jinou chybu ze strany střelce. 

9.12.4.3 Závady střeliva 

Rozhodnutí o závadě střeliva musí být učiněno rozhodčím. Za závadu 
střeliva jsou považovány následující stavy, kdy při zřetelném otisku 
úderníku: 

a) není zapálena prachová náplň; 

b) je vznícena jen roznětka; 

c) při výrobě je vynechána prachová náplň; 

d) některá složka náplně zůstala v hlavni. 

Náboje nesprávné ráže nelze považovat za vadné střelivo (vložení 
náboje ráže 20 nebo 16 do komory zbraně ráže 12 je nebezpečné 
a může být předmětem penalizace pro neopatrné zacházení se zbraní). 

9.12.5 Postup po rozhodnutí o závadě 

9.12.5.1 Když rozhodne rozhodčí o nezpůsobilosti zbraně nebo o poruše zbraně 
nebo střeliva, které nevznikly chybou střelce, a zbraň není dostatečně 
rychle opravitelná, smí střelec použít jinou odsouhlasenou zbraň, 
pokud ji může obdržet během tří (3) minut poté, kdy byla jeho zbraň 
prohlášena za nezpůsobilou. 

nebo 
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9.12.5.2 Střelec smí se svolením rozhodčího opustit skupinu a dokončit 
zbývající terče položky v čase určeném hlavním rozhodčím. 

9.12.6 Nezpůsobilé zbraně 

Rozhodnutí o závadě zbraně nebo střeliva musí být učiněna rozhodčím. 

Zbraň může být prohlášena nezpůsobilou, když: 

a) nemůže vystřelit; 

b) střelec, který měl již v téže položce uznány dvě (2) závady zbraně 
či střeliva, obdrží od rozhodčího povolení k jejich výměně; 

c) selže vyhazovač z důvodu mechanické závady; 

d) nastane jiný důvod, pro který je zbraň nepoužitelná. 

9.12.7 Postupy pro dokončení položky 

9.12.7.1 Trap 

Střelci je pro dokončení položky určen čas a přiděleno na střeliště, které 
má odpovídající nastavení. Zde se střelec postaví za patřičné střelecké 
stanoviště a ukážou se mu tři (3) terče z dané skupiny, po jejichž 
vypuštění rozhodčí vydá povel „START“. Střelec poté musí postoupit na 
stanoviště a odstřílet. Následně střílí na zbývajících stanovištích 
postupně až do ukončení položky. 

9.12.7.2 Double trap 

Střelci je pro dokončení položky určen čas a přiděleno na střeliště. Zde 
se střelec postaví za patřičné střelecké stanoviště a je mu ukázáno po 
jednom (1) dvojterči podle každého schématu, po jejichž vypuštění 
rozhodčí vydá povel „START“. Střelec poté musí postoupit na stanoviště 
a odstřílet. Následně střílí na zbývajících stanovištích postupně až do 
ukončení položky. 

9.12.7.3 Skeet 

Střelci je pro dokončení položky určen čas a přiděleno na střeliště. Zde 
se střelec postaví za patřičné střelecké stanoviště a je mu ukázán terč 
z vysoké a nízké věže, po jehož vypuštění rozhodčí vydá povel „START“. 
Střelec poté musí postoupit na stanoviště a odstřílet. Následně střílí na 
zbývajících stanovištích postupně až do ukončení položky. 

9.12.7.4 Dokončení položky – potvrzení výsledku 

Rozhodčí pak musí zajistit, že výsledky dostřelované položky a původní 
přerušené položky jsou sečteny a podepsány střelcem i rozhodčím 
předtím, než je položkový list zaslán do výsledkové kanceláře. 

 

9.13 PRAVIDLA PRO OBLEČENÍ A VYBAVENÍ 

Viz také 6.7 

9.13.1 Oblečení sportovců (viz také 6.19) 

a) Sportovní kalhoty, tréninkové oteplovací kalhoty a bundy pro muže 
a ženy a podobné sportovní halenky, sukně/šaty pro ženy jsou 
přípustné. Džíny a podobné kalhoty jsou zakázány. 
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b) Obuv s volnou špičkou či patou, sandály a podobná obuv není 
povolena. 

c) Krátké kalhoty (šortky) nebo sukně, které mají konec lemu nejvýše 
15 cm nad středem čéškou, jsou povoleny. 

d) Košile, trička a podobné části oděvů s rukávy kratšími než 10 cm 
nebo bez rukávů nejsou povoleny. 

e) Oblečení vyrobené z maskovací látky s maskovacím vzorem 
(kamufláž) je zakázáno. 

9.13.2 Startovní čísla (Bib) 

Všichni střelci musí nosit startovní číslo: 

a) umístěné na zádech nad úrovní pasu; 

b) po celou dobu účasti na soutěži a na tréninku před soutěží; 

c) nemá-li soutěžící startovní číslo na sobě, nesmí nastoupit do 
soutěže nebo v ní pokračovat; 

d) startovní číslo musí být zobrazeno v takové velikosti, jak je to jen 
možné, přičemž nesmí být menší než 20 mm. 

9.13.3 Identifikace národnosti podle MOV 

Zkratka státní příslušnosti podle MOV a příjmení střelce a první písmeno 
jména psané latinkou musí být zobrazeny (zkratka podle MOV nahoře) 
na zadní části svrchního oblečení mezi rameny, a to nad startovním 
číslem (Bib). 

9.13.4 Boční clony 

Boční clony očí připevněné na hlavu, pokrývku hlavy, střelecké brýle 
nebo čelenku nepřesahující výšku 60 mm jsou povoleny. Tyto clony při 
bočním pohledu nesmí být protaženy dopředu více než do úrovně čela 
(viz nákres A). Přední clona nepřesahující svojí šířkou 30 mm je 
povolena (viz nákres B). 
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9.14 POSTUPY PŘI BODOVÁNÍ A STANOVENÍ VÝSLEDKŮ 
(„RTS“) 

Člen Jury odpovědný za bodování a stanovení výsledků bude ustanoven 
ze jmenovaných členů Jury buď ISSF nebo Technickým delegátem ve 
spolupráci s předsedou brokové Jury. 

9.14.1 VÝSLEDKOVÁ KANCELÁŘ („RTS Office“) 

9.14.1.1 Povinností výsledkové kanceláře před soutěže je: 

a) připravit položkové listy pro každou skupinu; 

b) zajistit, aby správné položkové listy byly pro příslušné skupiny na 
příslušném střelišti. 

9.14.1.2 Povinností výsledkové kanceláře po každé položce je: 

a) přijmout a překontrolovat celkový počet zasažených terčů a ověřit 
výsledky; 

b) zaznamenat výsledky; 

c) ihned zveřejnit předběžné výsledky na veřejně přístupné tabuli; 

d) když je součet pozastaven kvůli protestu, pak musí být takové 
výsledky prozatím vynechány a zbývající odeslány ke zveřejnění. 

9.14.1.3 Povinností výsledkové kanceláře při ukončení střelby na konci 
každého dne je: 

a) sečíst oficiální výsledky v nejkratším možném čase; 

b) připravit a vytisknout zprávu o předběžných výsledcích pro potřeby 
tisku, činovníky družstev, členů Jury a technického delegáta; 

c) připravit a bezodkladně publikovat správné konečné výsledky; 

d) co nejdříve po uplynutí lhůty pro podání protestu zveřejnit správné 
konečné výsledky obsahující celé příjmení a celé první jméno 
účastníka (bez zkratek), jeho startovní číslo (Bib) a zkratku státní 
příslušnosti střelce podle MOV); 

e) organizační výbor zajistí uložení položkových listů, které dokladují 
výsledky střelby na jednotlivé terče, nejméně po dobu 12 měsíců 
od ukončení soutěže. 

9.14.2 Postupy při stanovení výsledků 

Stanovení výsledků se provádí oficiálně na každém střelišti pro každou 
položku 25 terčů u Trapu a Skeetu, resp. 15 dvojterčů u Double Trapu: 

a) pro soutěže pořádané pod záštitou ISSF musí být jednotlivé 
výsledky zaznamenány na každém střelišti dvěma (2) 
samostatnými osobami, většinou z řad pomocných rozhodčí; 

b) jedna osoba musí trvale vést záznam do položkového listu; 

c) druhá osoba musí zaznamenávat výsledky na ruční výsledkové 
tabuli; to však neplatí, je-li používána elektronická výsledková 
tabule obsluhovaná rozhodčím. 
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9.14.3 Výsledkové tabule 

9.14.3.1 Střelnice s elektronickou výsledkovou tabulí 

Rozhodčí musí kontrolovat záznamy elektronické výsledkové tabule a 
zajistit, že jsou výsledky zaznamenávány správně. 

9.14.3.2 Dvě (2) osoby musí být určeny jako pomocní rozhodčí, a to 
následovně: 

a) první osoba vykonávající funkci pomocného rozhodčí musí 
zaujmout pozici na jedné straně střeliště za palebnou čárou a 
průběžně zaznamenávat výsledky do oficiálního položkového listu; 

b) druhá osoba vykonávající funkci pomocného rozhodčí musí 
zaujmout pozici na druhé straně střeliště za palebnou čárou; 

c) může být určena třetí osoba, která bude provádět zápis do 
oficiálního položkového listu; v takovém případě první dvě osoby 
vykovávají pouze funkci pomocných rozhodčí. 

9.14.3.3 Chyby na elektronické výsledkové tabuli 

Jestliže se na elektronické výsledkové tabuli objeví nesprávný údaj, 
musí rozhodčí ihned zastavit střelbu a s minimálním odkladem 
požadovat opravu chybného záznamu. V případě, že není možné opravit 
údaj na obrazovce, budou se provádět následující úkony: 

a) musí být přezkoumána a ověřena oficiální výsledková tabule až 
k údaji, kde elektronická výsledková tabule selhala; 

b) pak, je-li to možné, rychle nahradit elektronickou tabuli ruční 
výsledkovou tabulí, přenést na ni výsledky zaznamenané až po 
okamžik selhání a poté pokračovat v položce; 

c) když nebude možné nahradit elektronickou tabuli ruční 
výsledkovou tabulí, pak musí být zaveden druhý položkový list, 
zaznamenány do něj dosavadní ověřené výsledky a položka pak 
musí pokračovat s druhým položkovým listem vedeným pod 
dohledem kvalifikované osoby určené hlavním rozhodčím; 

d) v případě rozdílu ve vykazovaných výsledcích mezi dvěma (2) 
položkovými listy, bude rozhodující ten, který byl veden pod 
kontrolou osoby, určené hlavním rozhodčím. 

9.14.3.4 Střelnice s ruční výsledkovou tabulí 

Tři (3) osoby musí být určeny jako pomocní rozhodčí, a to následovně: 

a) první osoba vykonávající funkci pomocného rozhodčí musí 
zaujmout pozici na levé nebo pravé straně střeliště za palebnou 
čárou a průběžně zaznamenávat výsledky na manuální 
výsledkovou tabuli; 

b) druhá osoba vykonávající funkci pomocného rozhodčí musí 
zaujmout pozici za palebnou čárou na druhé straně střeliště; 

c) třetí osoba musí zaujmout pozici za palebnou čárou vzadu, 
průběžně zaznamenávat výsledky do oficiálního položkového listu 
a současně kontrolovat, že jsou výsledky správně zaznamenávány 
na ruční výsledkovou tabuli; 
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d) každý zapisovatel musí zaznamenávat údaje nezávisle, ale podle 
rozhodnutí učiněných rozhodčím; 

e) po ukončení každé položky musí být výsledky překontrolovány 
a položkový list se správnými údaji doručen výsledkové kanceláři; 

f) když vzniknou nevysvětlitelné rozdíly ve výsledcích, je rozhodující 
výsledek zaznamenaný na výsledkové tabuli. 

9.14.4 Ověření výsledků 

Když je položka dokončena, jednotlivé výsledky jsou porovnány, hlasitě 
přečteny a odsouhlaseny každým střelcem, musí rozhodčí a každý 
střelec podepsat nebo parafovat položkový list; pokud střelec nesouhlasí 
s výsledkem, jak byl ukázán, je v jeho zájmu podat protest. 

9.14.5 Výsledky 

9.14.5.1 Soutěž jednotlivců 

Výsledky každého střelce v každé položce musí být čitelně zapsány na 
oficiální položkové listině. Celkový počet zasažených terčů každého 
jednotlivého střelce v kvalifikaci, ve Finále a v rozstřelech musí být 
zaznamenán a výsledky seřazeny v sestupném pořadí (při shodě – viz 
9.15.1.1 a 9.18.3.4). 

9.14.5.2 Soutěž družstev 

a) Výsledky každého člena družstva musí být zaznamenány a počet 
všech terčů zasažených v každé kvalifikační položce členy 
každého družstva musí být sečteny a výsledky seřazeny 
v sestupném pořadí (při shodě – viz 9.15.3). 

b) Družstvo, jehož člen byl diskvalifikován, nesmí být vyhodnoceno 
a  ve výsledkové listině musí být zobrazeno s poznámkou „DSQ“. 

 

9.15 NEROZHODNÉ VÝSLEDKY A ROZSTŘELY 

9.15.1 Soutěže s Finále 

Nerozhodné výsledky (shody) v olympijských disciplín s finálovými 
položkami se budou rozhodnuty podle následujících pravidel. 

9.15.1.1 Shody před Finále 

a) Mají-li dva nebo více střelců postupujících do finále shodný 
výsledek (absolutní nebo stejný nástřel), jejich pořadí v kvalifikaci 
a místo pro finále musí být rozhodnuto rozstřelem v souladu 
s pravidly pro Trap,, Double Trap nebo Skeet. Jejich pořadí 
v rozstřelu musí být stanoveno losem; 

b) Pokud je více rozstřelů, bude se dříve střílet rozstřel o vyšší místo; 

c) Je-li výsledek rozstřelu závodníků postupujících do finále stejný, 
tito střelci budou pokračovat v rozstřelu dokud nedojde k porušení 
shody. Pořadí zbývajících střelců se stejným výsledkem rozstřelu, 
kteří nepostoupí do finále (místa 7 a níže), se určí podle pravidla 
pro zpětné hodnocení (čl.9.15.1.3); 
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d) Střelec, který není v oficiálně stanoveném čase pro začátek střelby 
na určeném místě a připraven ke střelbě, nesmí být připuštěn do 
rozstřelu a automaticky se umístí na nižším pořadí v rámci rozstřelu 
mezi závodníky se stejným kvalifikačním výsledkem; 

e) Pokud je to možné, pak by rozstřel o postup do Finále měl být 
proveden na jiném střelišti, než které se použije pro Finále. 

f) V průběhu rozstřelu před Finále musí být čas k přípravě 
kontrolován prostřednictvím elektronické časomíry (9.18.2.5), které 
je obsluhováno rozhodčím vybraným ze jmenovaných rozhodčích 
(9.18.2.6 b). 

9.15.1.2 Pravidlo „Countback“ (Podle poslední položky) 

Každá shoda řešená tímto postupem bude rozhodnuta následovně: 

a) výsledky poslední položky 25 terčů (u double trapu 15 dvojterčů) 
musí být porovnány. Vítězem je střelec s nejvyšším výsledkem 
v této položce; 

b) když ještě není shoda porušena, musí být porovnána předposlední 
položka, a když ještě není rozdíl, porovnává se položka před ní 
atd.; 

c) v případě, že jsou výsledky všech položek shodné, musí být shoda 
rozhodnuta porovnáním zasažených terčů pozpátku – terč po terči 
od posledního terče poslední položky (bude-li to nezbytné, bude 
posuzována předposlední položka atd.) až bude nalezena nula (0). 
Pokud střelci se shodnými výsledky mají nuly (0) na stejném terči, 
bude se v porovnávání zasažených terčů pozpátku pokračovat, 
dokud nebude shoda porušena.  

9.15.1.3 Řazení 

Jednotlivé shody výsledků na 7. a dalším nižším místě (nerozhodnuté 
při rozstřelu) musí být rozhodnuty podle pravidla „Countback“. 

9.15.2 Soutěže bez Finále 

9.15.2.1 Shody u jednotlivců 

Shody u neolympijské disciplíny nebo kategorie a další soutěže bez 
Finále budou rozhodovány následovně: 

9.15.2.2 Shody s absolutními výsledky 

Tyto nebudou porušeny, ale budou se dělit o první místo shodně. Jména 
musí být uváděna v pořadí podle latinské abecedy (podle příjmení). 
Další pořadí musí být číslována příslušně k tomu. 

9.15.2.3 Shody pro prvních šest (6) míst 

Shody musí být rozhodnuty rozstřelem, ve kterém: 

a) startovní pořadí bude určeno podle předběžných výsledků 
kvalifikace (nejvyšší pořadí bude střílet první); 

b) když má více střelců shodu pro více než jedno místo pořadí např. 
dva (2) střelci pro druhé místo (2. a 3. místo) a dva (2) střelci pro 
páté místo (5. a 6. místo), budou se všichni rozstřelovat na témž 
střelišti k určení jednotlivých pořadí; 
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c) první se budou rozstřelovat střelci o nejnižší pořadí, následovat 
bude rozstřel o vyšší pořadí, dokud nebudou všechny shody 
porušeny. Všichni střelci se shodným výsledkem po kvalifikaci 
budou zařazeni podle výsledku rozstřelu. 

9.15.2.4 Shody pro sedmé a nižší místo 

Jednotlivé shody výsledků na 7. a dalším nižším místě (nerozhodnuté 
při rozstřelu) musí být rozhodnuty podle pravidla „Countback“. 

9.15.3 Shody u družstev 

Když dvě (2) nebo více družstev má stejné výsledky, musí být o pořadí 
rozhodnuto součtem výsledků členů družstva v poslední položce (tzv. 
kombinované výsledky), případně předposlední atd. dokud není shoda 
porušena. 

V případě, že shoda není porušena (tzn. kombinované výsledky členů 
družstva v jednotlivých položkách jsou shodné), musí být shoda 
rozhodnuta porovnáním kombinovaných výsledků střelby na jednotlivé 
terče, a to pozpátku – od kombinovaného výsledku střelby na poslední 
terč poslední položky, ke kombinovanému výsledku střelby na 
předposlední terč poslední položky atd. (bude-li to nezbytné, bude 
posuzována předposlední položka atd.) až bude nalezen rozdíl. 
Družstvo s nižším kombinovaným výsledkem se umístí na nižším místě. 

Příklad: 

Družstvo 1 

Střelec 
1 

I I I I I I I I I I I I I 0 0 I I I I I 0 I I I I 22 
   

Střelec 
2 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 24 
   

Střelec 
3 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I I I 0 I 23 
Pořadí 

                         2 69 2. 

Družstvo 2 

Střelec 
1 

I I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I 0 I I I I 23 
   

Střelec 
2 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I I 24 
   

Střelec 
3 

I I I I I I 0 I I I I I I I I I I I I I I 0 I 0 I 22 
Pořadí 

                         3 69 1. 
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9.15.4 Rozstřely 

9.15.4.1 Všeobecně 

a) Není-li předem oznámen čas zahájení rozstřelu, musí dotyční 
střelci zůstat ve spojení s Jury a to osobně nebo přes vedoucího 
jejich týmu, aby byli připraveni ke střelbě, když bude rozstřelu 
oznámen. 

b) Střelec, který není v oficiálně stanoveném čase pro začátek střelby 
na určeném místě a připraven ke střelbě, nesmí být připuštěn do 
rozstřelu a automaticky se umístí na nižším pořadí v rámci rozstřelu 
mezi závodníky se stejným kvalifikačním výsledkem. 

9.15.4.2 Rozstřel před Finále 

Rozstřel před finále musí být proveden na standardní terče, resp. na 
flashové terče stejného typu, jaké byly používány v kvalifikačních 
položkách; rozstřel má být zahájen nejpozději třicet (30) minut po 
ukončení střelby v kvalifikaci. 

9.15.4.3 Rozstřel ve Finále 

Rozstřel ve Finále musí být proveden v souladu s pravidlem pro řešení 
shod ve Finále (9.18.3.4). 

9.15.4.4 Doba přípravy při rozstřelu 

Jakmile vydal rozhodčí pokyn „START“, nebo po té, co předcházející 
střelec odstřílel na pravidelný terč, musí střelec zaujmout své postavení, 
nabít zbraň a vydat povel k vypuštění terče nebo dvojterče během 
dvanácti (12) vteřin od postoupení na stanoviště v disciplíně Trap a 
Double Trap nebo během patnácti (15) sekund při disciplíně Skeet. Ke 
kontrole času přípravy musí být použita elektronická časomíra. 
Nedodržení časového limitu bude penalizováno. 

9.15.5 Postup při rozstřelu před Finále (Trap, Double Trap, Skeet) 

9.15.5.1 Poznámka k bezpečnosti: Žádný střelec nesmí mít náboj v žádné 
části zbraně, dokud nestojí na střeleckém stanovišti a není připraven 
ke střelbě. 

9.15.5.2 Trap 

a) Před zahájením rozstřelu bude na každém stanovišti vypuštěno po 
jednom pravém a jednom levém terči. Všichni střelci se shodou se 
jeden za druhým v pořadí podle předběžných výsledků (nejvyšší 
pořadí bude střílet první) seřadí za Stanovištěm 1, kde bude 
rozstřel zahájen. Rozstřel bude probíhat do porušení schody podle 
následující sekvence terčů: Stanoviště 1 – levý terč, Stanoviště 2 – 
pravý terč, Stanoviště 3 – levý terč, Stanoviště 4 – pravý terč, 
Stanoviště 5 – levý terč, poté Stanoviště 1 – tentokrát pravý terč, 
atd.; 

b) První střelec musí na povel postoupit na stanoviště, nabít zbraň 
a zavolat o terč, který bude vypuštěn v souladu s bodem a); 

c) Na každý terč je povoleno vystřelit pouze jeden (1) náboj; zbraň 
musí být nabita pouze jedním (1) nábojem; druhá hlaveň nesmí být 
nabita nábojem, prázdnou nábojnicí ani maketou náboje; při 



 

 48 
1. vydání 2017  – autorská práva ČSS, z.s. (ISSF) 

prvním porušením tohoto pravidla bude střelec napomenut (žlutá 
karta), při druhém a dalším porušení bude terč prohlášen za 
chybený („LOST“). 

d) Po odstřílení se musí střelec přesunout na konec řady střelců 
čekajících na střelbu; 

e) Všichni zbývající střelci účastnící se rozstřelu musí postupovat 
obdobně; 

f) Pokud po odstřílení všech střelců na stanovišti 1 shoda přetrvává, 
všichni střelci se shodnými výsledky se přesunou ke stanovišti 2 
a postup opakují; 

g) Tento postup střelby (stanoviště po stanovišti) musí pokračovat tak 
dlouho, dokud nedojde k porušení shody; 

h) Pokud střelec neúmyslně vystřelí mimo pořadí, výsledek jeho 
střelby bude zaznamenán a střelec obdrží napomenutí (žlutá 
karta). V případě opakované střelby mimo pořadí musí být terč, na 
který je stříleno, prohlášen za chybený („LOST“). 

9.15.5.3 Double Trap 

a) Všichni střelci se shodou se jeden za druhým v pořadí podle 
předběžných výsledků (nejvyšší pořadí bude střílet první) seřadí za 
Stanovištěm 1, kde bude rozstřel zahájen. Rozstřel bude probíhat 
do porušení schody na pravidelná dvojterč podle schématu C; 

b) Před zahájením rozstřelu rozhodčí ukáže jeden (1) pravidelný 
dvojterč (schéma C); 

c) První střelec musí na povel nastoupit na stanoviště, nabít zbraň a 
vydat povel k vypuštění dvojterče; 

d) Po odstřílení střelec musí opustit stanoviště a postavit se nejméně 
1 metr za stanoviště 2; 

e) Všichni střelci se shodným výsledkem musí učinit totéž; 

f) První střelec nesmí nastoupit na stanoviště, dokud rozhodčí 
nevydá povel „START“; 

g) Střelci, kteří minou větší počet terčů na daném stanovišti jsou horší 
a musí odejít; 

h) Tímto způsobem bude postupováno do vyřešení shody; 

i) Pokud střelec neúmyslně vystřelí mimo pořadí, výsledek jeho 
střelby bude zaznamenán a střelec obdrží napomenutí (žlutá 
karta). V případě opakované střelby mimo pořadí musí být terče, 
na které je stříleno, prohlášeny za chybené („LOST“). 

9.15.5.4 Skeet 

a) Před zahájením rozstřelu musí první střelec stát bezprostředně za 
stanovištěm 4  a musí mu být umožněno sledovat jeden (1) 
pravidelný dvojterč; 

b) Všichni střelci se shodou budou opakovaně střílet na stanovišti 4 
v pořadí, které bude stanoveno podle předběžných výsledků 
kvalifikace (nejvyšší pořadí bude střílet první); 
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c) Poté, co rozhodčí vydá povel „START“, postaví se první střelec na 
stanoviště 4, nabije zbraň a bude střílet na řádný dvojterč (vysoká 
– nízká). Po odstřílení střelec musí opustit stanoviště a zařadit se na 
konec skupiny čekajících střelců; 

d) Všichni střelci se shodným výsledkem musí učinit totéž; 

e) Střelci, kteří minou větší počet terčů z daného dvojterče jsou horší 
a musí odejít; 

f) Všichni střelci, jejichž výsledky se stále shodují, musí zůstat a první 
z nich se postaví na stanoviště 4, nabije zbraň a bude střílet na 
opačný dvojterč (nízká – vysoká). Po odstřílení střelec musí 
opustit stanoviště a zařadit se na konec skupiny čekajících střelců; 

g) Všichni střelci, kteří mají i nadále shodné výsledky musí učinit totéž; 

h) Pokud shody zůstávají nerozhodnuty, tento postup střelby na řádný 
a opačný dvojterč musí pokračovat, dokud nebudou shody 
rozhodnuty; 

i) Pokud střelec neúmyslně vystřelí mimo pořadí, výsledek jeho střelby 
bude zaznamenán a střelec obdrží napomenutí (žlutá karta). 
V případě opakované střelby mimo pořadí musí být terče, na které 
je stříleno, prohlášeny za chybené („LOST“). 

 

9.16 PORUŠENÍ PRAVIDEL 

Jury, hlavní rozhodčí a rozhodčí rozhodují o porušení pravidel na 
základě tří (3) skupin nedodržení nebo porušení pravidel: 

a) „veřejné“ – neskrývané; 

b) „technické“ – méně důležité nedodržení pravidla; 

c) „skryté“ (zamlčené) – úmyslné nebo velmi vážné porušení pravidel 
nebo bezpečnosti. 

9.16.1 Jury je odpovědná za posouzení míry porušení pravidel a stanovení 
výše trestu ve všech případech, jejichž řešení nelze automaticky uložit 
podle těchto pravidel. 

9.16.2 Když je ukázána některá z trestných karet, musí být současně 
doprovázena příslušným vyhlášením slova „VAROVÁNÍ“, „SRÁŽKA“ 
nebo „DISKVALIFIKACE“, a to vhodným způsobem tak, aby nevznikla 
pochybnost o smyslu tohoto vážně míněného postupu. Není nezbytné 
ukázat kartu s VAROVÁNÍM dříve, než se použije karta se SRÁŽKOU 
nebo DISKVALIFIKACÍ. 

9.16.3 Varování (žlutá karta) 

9.16.3.1 „Veřejné“ porušení pravidel 

V případě výchozího veřejného porušení pravidel jako je: 

a) porušení pravidel o oblečení; 

b) neopodstatněné přerušení střelby; 

c) přijímání nedovoleného koučování při soutěži; 

d) neoprávněné vniknutí do prostoru střelby; 
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e) nesportovní chování; 

f) úmyslný pokus obcházet ducha pravidel; 

g) každé jiné porušení nebo událost, která vyžaduje udělit varování. 

9.16.3.2 Nejprve bude členem Jury, hlavním rozhodčím nebo rozhodčím 
uloženo a na příslušném položkovém listě vyznačeno VAROVÁNÍ 
(žlutá karta), aby střelec, trenér nebo vedoucí družstva měli možnost 
opravit chybu. 

9.16.3.3 Když střelec neopraví včas chybu, na kterou byl upozorněn varováním, 
bude mu uložen trest. 

9.16.3.4 Při opakovaném porušení trenérem nebo jiným činitelem družstva, 
vyzve Jury provinilce, aby opustil sousedství střeliště pro zbytek 
položky, a střelec může být potrestán. 

9.16.3.5 „Technické“ porušení pravidel 

V případě počátečního „technického“ porušení pravidel během soutěžní 
položky zejména: 

a) chybná pozici nohou (přešlap); 

b) překročení dovoleného časového limitu před výstřelem; 

c) pohotovostní postoj na Skeetu není v souladu s pravidly; 

d) střelec na Skeetu s výjimkou stanoviště 8 otevře zbraň mezi dvěma 
(2) jednotlivými výstřely na témže stanovišti; 

e) sledování nebo zaměřování se zbraní na předčasně nebo 
opožděně vypuštěný terč a jeho úlomky bez výstřelu. 

9.16.3.6 VAROVÁNÍ (žlutá karta) vyznačené na příslušném položkovém listě 
bude ukázáno rozhodčím střelci, který se provinil. 

V případě druhého nebo následujícího výskytu výše uvedených 
porušení pravidel rozhodčí musí střelce penalizovat v souladu se 
speciálními technickými pravidly pro každou disciplínu (Trap: 9.8.8.4, 
Double Trap: 9.9.8.3, Skeet: 9.10.3.13). Taková penalizace musí být 
rozhodčím vyznačena na položkovém listě předtím, než bude položkový 
list odeslán do výsledkové kanceláře. 

Postup rozhodčího: Rozhodčí vydá povel „STOP“, seznámí střelce 
s penalizací a ukáže zelenou kartu, upraví výsledkovou tabuli (učiní 
zápis do položkového listu) a vyzve dalšího střelce k pokračování. 

9.16.4 Srážka (zelená karta) 

9.16.4.1 Srážka terčů pro jiný přestupek uložená nejméně 2 členy Jury, musí být 
provedena z položky, ve které se přestupek vyskytl.  

Srážka jednoho (1) terče musí být udělena v každém případě za: 

a) překážení jinému střelci nesportovním chováním; 

b) opomenutí vykonávat funkci pomocného rozhodčího nebo 
nezajištění vhodného náhradníka; 

c) případ, že na žádost o podání vysvětlení k nějaké události, střelec 
vědomě a úmyslně podá klamné (chybné, nesprávné) informace; 
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d) opožděnou prezenci na semifinálovém střelišti; 

e) narušování vybavení střelnice po prvotním porušení. 

9.19.4.2 Nedokončená položka 

Odpočet zbývajících terčů v položce musí být dán většinovým 
rozhodnutím Jury v případech, kdy střelec opustí střeliště před 
dokončením položky bez souhlasu rozhodčího. 

9.16.4.3 Nepřítomný střelec („ABSENT“) 

Pokud není střelec přítomen na střelišti v době, kdy je jeho jméno 
kontrolováno z položkového listu, musí rozhodčí střelcovo startovní číslo 
(Bib) a jméno nahlas vyhlásit třikrát (3x) během jedné (1) minuty. Jestliže 
se střelec do konce této minuty nedostaví, musí ho rozhodčí nahlas 
prohlásit za nepřítomného („ABSENT“). Od okamžiku, kdy je střelec 
prohlášen za nepřítomného („ABSENT“), se nesmí připojit ke skupině 
a střelba musí začít bez něho. 

9.16.4.4 Náhrada zmeškané položky 

a) Závodník, který je prohlášen za nepřítomného, se musí sám 
přihlásit u hlavního rozhodčího dříve, než skupina dokončí 
zmeškanou položku, a požádat ho o povolení zmeškanou položku 
odstřílet. Opomenutí to udělat, může mít za následek diskvalifikaci 
ze soutěže; 

b) Střelci pak bude dovoleno odstřílet zmeškanou položku v době a 
na střelišti, které určí hlavní rozhodčí, a z výsledku mu budou 
sraženy tři (3) poslední zasažené terče z nahrazované položky. 
Pokud je to možné, bude střelci umožněno odstřílet náhradní 
položku na střelišti, na které se nedostavil. 

9.16.4.5 Mimořádné okolnosti 

Pokud střelec přijde při soutěži pozdě a může prokázat, že jeho 
opožděný příchod byl zapříčiněn okolnostmi, které nemohl ovlivnit, musí 
mu dát Jury, pokud je to možné, vždy příležitost bez důsledků se 
zúčastnit soutěže v celém rozsahu střeleckého programu. V tomto 
případě hlavní rozhodčí určí, kdy a kde bude střelec střílet a střelec 
nebude potrestán srážkou. 

9.16.5 Diskvalifikace (červená karta) 

9.16.5.1 Diskvalifikace (červená karta) je ukládána při porušení ustanovení pro 
zbraně, pro umístění ISSF pásky nebo pro střelivo (9.4.1.1 nebo 
9.4.3.2 c). Diskvalifikace může být udělena většinovým rozhodnutím 
Jury. Jury uložení diskvalifikace vyjadřuje ukázáním červené karty 
a vyřknutím slova „diskvalifikace“. Pokud je střelec diskvalifikován 
v průběhu kterékoliv části soutěže (v kvalifikaci či ve Finále), všechny 
jeho výsledky (dosažené v průběhu kterékoliv části soutěže) budou 
vymazány a střelec musí být uveden na konci výsledkové listiny 
s vysvětlením, proč byl diskvalifikován. 

9.16.5.2 Diskvalifikace střelce (nebo zákaz vstupu pro vedoucího družstva nebo 
trenéra do prostoru střeliště) může být uděleno pro: 

a) závažné porušení bezpečnosti a porušení pravidel o bezpečnosti; 
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b) nebezpečné zacházení se zbraní (opakované náhodné výstřely 
mohou být důvodem k diskvalifikaci); 

c) manipulaci s nabitou zbraní po vydání povelu „STOP“; 

d) opakování porušení, které již byly předmětem varování nebo 
srážky; 

e) záměrné zneužívání činovníků družstva nebo činovníků soutěže; 

f) střelcovo opakované odmítnutí dělat pomocného rozhodčího; 

g) vědomé opomenutí odstřílení dříve zmeškané položky; 

h) neustálé a vědomé podávání klamných informací v záměrném 
pokusu o zatajení skutečností v závažných případech; 

i) případy, kdy jsou přestupky schválně zamlčeny. 

 

9.17 PROTESTY A ODVOLÁNÍ 

9.17.1 Nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího 

9.17.1.1 Postup střelce 

a) Pokud střelec nesouhlasí s rozhodnutím rozhodčího, pokud se to 
týká jednotlivého terče, musí neprodleně, než vystřelí další střelec, 
protestovat zvednutím paže a slovním výrokem „PROTEST“. 

b) Rozhodčí pak musí dočasně přerušit střelbu a po vyslechnutí 
názoru pomocných rozhodčích sám rozhodnout. Žádný protest 
nebude uznán poté, co vystřelí další střelec (viz také 9.18.6). 

9.17.1.2 Postup činovníka družstva 

a) Pokud činovník družstva není spokojen s konečným rozhodnutím 
rozhodčího (s výjimkou zasaženého, chybeného nebo 
nepravidelného terče), nesmí zpozdit střelbu, ale musí upoutat 
pozornost rozhodčího, který udělá poznámku do položkového listu, 
že střelec trvá na protestu. 

b) Protest musí rozhodnout Jury. 

9.17.2 Slovní protesty 

Střelec nebo činovník družstva má právo ihned slovně protestovat u 
člena Jury, ředitele soutěže, hlavního rozhodčího či rozhodčího, pokud 
se protest týká podmínek soutěže nebo rozhodnutí či jednání činovníků 
soutěže. 

9.17.2.1 Takové protesty mohou být podány v následujících případech: 

a) když nebyla dodržena pravidla ISSF; 

b) když nebyl dodržen aktuální program soutěže; 

c) když jde o rozdílný názor na rozhodnutí nebo jednání činovníka 
soutěže; 

d) kdy byl střelec zdržen nebo vyrušen jiným střelcem, některým 
z činovníků soutěže, diváky, médii nebo jinou osobou či událostí. 
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Poznámka: Na rozhodnutí rozhodčího ohledně zasažení, chybení nebo 
prohlášení terče, na který střelec střílel, za nepravidelný, se smí střelec 
pouze dotázat (viz 9.17.1.1). 

9.17.2.2 Činovníci soutěže musí bezodkladně posoudit přijatý ústní protest 
a učinit rozhodnutí, které povede ke správnému vyřešení situace, nebo 
postoupit protest k rozhodnutí Jury. V takových případech, je-li to zcela 
nezbytné, může být střelba dočasně zastavena. 

9.17.3 Písemné protesty 

a) Střelci nebo činovníci družstev, kteří nesouhlasí s jednáním nebo 
rozhodnutím o slovním protestu, mohou u Jury podat formální 
protest v písemné podobě. 

b) Písemný protest (protestní formulář P) může být také podán, aniž 
by mu musel předcházet slovní protest. 

9.17.3.1 Časový limit k podání protestu 

Písemný protest (na protestním formuláři P) musí být předložen členovi 
Jury do deseti (10) minut po ukončení položky, ve které se dotyčná 
událost přihodila. Písemné protesty musí být doprovázeny poplatkem 
50,00 EUR. Pokud je protest zamítnut, poplatek musí být předán 
organizačnímu výboru; pokud je protestu vyhověno, poplatek musí být 
vrácen. 

9.17.4 Odvolání 

V případě nesouhlasu s rozhodnutím Jury, může být záležitost 
postoupena Odvolací Jury. Výjimkou jsou rozhodnutí Finálové Jury, proti 
nimž není odvolání přípustné. 

9.17.4.1 Časový limit k podání odvolání 

Taková odvolání musí být předložena písemně nejpozději do dvaceti 
(20) minut po oznámení rozhodnutí Jury. Odvolání musí být 
doprovázeno poplatkem 100,00 EUR. Pokud je odvolání zamítnuto, 
poplatek musí být předán organizačnímu výboru; pokud je odvolání 
vyhověno, poplatek musí být vrácen. 

9.17.4.2 Rozhodnutí odvolací Jury 

Rozhodnutí Odvolací Jury nebo Finálové Jury je konečné. 

 

9.18 FINÁLE V OLYMPIJSKÝCH DISCIPLÍNÁCH 

Finále může být uspořádáno na samostatném střelišti určeném jako 
Finálové střeliště, které nebylo použito v kvalifikaci, nebo na jednom ze 
střelišť použitým v kvalifikaci. 

9.18.1 Rozsah Finále 

a) Ve všech olympijských disciplínách musí být odstřílena celá 
základní část (viz Všeobecná pravidla, 3.3.2.3 a 3.3.4), která je 
kvalifikací pro Finále. Šest (6) nejvýše umístěných střelců 
po kvalifikaci postupuje do Finále. 

b) V průběhu Finále finalisté střílí na řadu terčů, přičemž poté, co 
všichni odstřílí na potřebný počet terčů (25, 30 nebo 20 terčů 
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v závislosti na disciplíně), začne jejich postupné vyřazování, 
dokud nebude rozhodnuto o zlaté a stříbrné medaili. 

c) Finalisté začínají s nulou, výsledky z kvalifikace se nepřevádí; 
výsledky ze všech fází finále se sčítají. 

9.18.2 Všeobecné požadavky ve Finále 

9.18.2.1 Čas dostavení se (nahlášení se) 

a) Účastníci Finále nebo jejich trenéři či vedoucí družstva se musí 
dostavit (nahlásit) na finálové střeliště nejpozději třicet (30) minut 
před časem zahájení Finále za účelem provedení kontroly střeliva, 
(s výjimkou Olympijských her, kdy se musí dostavit 30 minut před 
tím střelci); 

b) Střelec se musí dostavit (nahlásit) na finálové střeliště nejpozději 
15:00 minut před zahájením Finále. Na finálové střeliště nemůže 
být doneseno žádné další střelivo; 

c) Pokud se střelec nedostaví (nenahlásí) včas, bude potrestán 
srážkou jednoho (1) terče, konkrétně prvního terč zasaženého ve 
Finále; 

d) Střelci se musí dostavit s vybavením, se soutěžním oblečením 
a s národním dresem vhodným k účasti na ceremoniálu vyhlášení 
výsledků. Jury musí potvrdit, že jsou přítomni všichni účastníci 
finále a že jejich jména a národnost jsou správně uvedeny ve 
výsledkovém systému a na výsledkových tabulích. Jury musí 
provést kontrolu střelcova střeliva a vybavení, a to co nejdříve po 
střelcově dostavení se (nahlášení se). 

e) Střelec, který se nedostaví (nenahlásí) do doby zahájení 
představování, nebude startovat a bude vyhodnocen jako nejhorší 
střelec Finále. 

9.18.2.2 Čas zahájení. Časem zahájení Finále je okamžik, kdy je vydán povel 
„PŘIPRAVEN“ („READY“) pro první výstřel. 

9.18.2.3 Pořadí střelců při zahájení a startovní čísla. Pro Finále musí být 
přidělena nová startovní čísla. Pořadí střelců ve Finále je určeno 
pořadím po kvalifikaci, přičemž nejlepší střelec obdrží startovní číslo 1. 
V rozstřelech o medaile musí střelci střílet v pořadí podle startovních 
čísel (nižší startovní číslo střílí první). 

9.18.2.4 Kontrolní střelba a ukázka terčů. Před zahájení Finále musí být 
ukázány terče a střelcům musí být umožněno provést kontrolní střelbu. 

9.18.2.5 Speciální vybavení. Finálová střelnice musí být vybavena 
reproduktory pro hlasatele (včetně zvukového technika), křesly pro Jury 
a trenéry všech finalistů, oficiální výsledkovou tabulí (elektronickou 
nebo manuální) a elektronickou časomírou ke kontrole časů přípravy. 

9.18.2.6 Činovníci Finále. Následující osazenstvo vedou a dohlížejí na Finále: 

a) Rozhodčí. Finále vede zkušený rozhodčí s licencí rozhodčího 
brokové střelby ISSF; 

b) Postranní rozhodčí a rozhodčí časomíry. Vedoucímu 
rozhodčímu asistují dva určení postranní rozhodčí. Další rozhodčí 
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musí být určen k obsluze elektronické časomíry. Všichni tito 
rozhodčí jsou určeni hlavním rozhodčím z rozhodčích 
jmenovaných pro soutěž; 

c) (Soutěžní) Jury. Jury dozírá na vedení Finále. Jeden (1) člen Jury 
musí být určen jako vedoucí člen Jury (Jury-Member-in-Charge); 

d) Finálová Jury. K řešení protestů v průběhu Finále je ustavena 
Finálová Jury, která je tvořena jedním (1) členem Odvolací Jury, 
vedoucím členem Jury (Jury-Member-in-Charge) a jedním (1) 
dalším členem Jury, který je určen Technickým delegátem 
a předsedou Jury; 

e) Technický činovník. Poskytovatel oficiálních výsledků určí 
technického činovníka, který připravuje a obsluhuje výsledkový 
systém a grafické zobrazení výsledků. V případě technických 
problémů, které mohou ovlivnit Finále, neprodleně upozorní 
vedoucího člena Jury (Jury-Member-in_Charge) a vedoucího 
rozhodčího, aby mohla být urychleně provedena příslušná 
opatření; 

f) Hlasatel. Je jmenován ISSF nebo organizačním výborem za 
účelem představení finalistů, oznamování výsledků a předávání 
informací divákům; 

g) Zvukový technik. Činovník odpovědný za ovládání zvukového 
a hudebního systému v průběhu soutěží. 

9.18.2.7 Produkce Finále a hudba. Při vedení Finále musí být využíváno 
barev, hudby, oznámení, komentářů, apod. za účelem celkové 
sportovní prezentace, která divákům vypodobňuje soutěžící a jejich 
sportovní výkony co nejvíce přitažlivým a poutavým způsobem. 

9.18.3 Postupy ve Finále. Finále je vedeno v souladu s těmito finálovými 
postupy. Technická pravidla pro jednotlivé disciplíny jsou také 
používána, avšak s výjimkou rozdílů vyplývajících těchto pravidel 
(tzn. z kapitoly 9.18). 

9.18.3.1 Trap. Finalisté na každý terč střílí pouze jednu ránu (viz 9.15.5.2 c). 
Finalisté obsadí stanoviště 1-2-3-4-5-6 v pořadí podle startovních čísel 
(9.18.2.3, nejnižší startovní číslo na stanovišti 1). Poté, co střelec 
odstřílí na stanovišti, musí se přesunout na další stanoviště, aby zde 
mohl odstřílet, až bude na řadě. Ke kontrole času přípravy (12 sekund) 
musí být použita časomíra. Každé Finále sestává ze sérií terčů, 
přičemž střelba na ně je doprovázena postupným vyřazováním 
finalistů, dokud nebude rozhodnuto o zlaté a stříbrné medaili, a to 
následovně: 

a) Poté, co šest finalistů dokončí normální položku 25 terčů, bude 
šestý (nejhorší) střelec vyřazen; v případě shody bude vyřazen 
střelec s nejhorším výsledkem v kvalifikaci (tj. střelec s nejvyšším 
startovním číslem);  

b) Poté, co pět zbývajících střelců odstřílí na dalších 5 terčů (dokončí 
střelbu na 30 terčů), bude pátý (aktuálně nejhorší) střelec vyřazen; 
v případě shody bude vyřazen střelec s nejhorším výsledkem 
v kvalifikaci (tj. střelec s nejvyšším startovním číslem); 
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c) Poté, co čtyři zbývající střelci odstřílí na dalších 5 terčů (dokončí 
střelbu na 35 terčů), bude čtvrtý (aktuálně nejhorší) střelec vyřazen; 
v případě shody bude vyřazen střelec s nejhorším výsledkem 
v kvalifikaci (tj. střelec s nejvyšším startovním číslem); 

d) Poté, co tři zbývající střelci odstřílí na dalších 5 terčů (dokončí 
střelbu na 40 terčů), bude třetí (aktuálně nejhorší) střelec vyřazen; 
v případě shody bude vyřazen střelec s nejhorším výsledkem 
v kvalifikaci (tj. střelec s nejvyšším startovním číslem); 

e) Každá pětiterčová série uvedená výše v bodech b), c) a d) musí 
sestávat z 2 levých, 2 pravých a 1 rovného terče, které jsou 
každému střelci vypouštěny v náhodném pořadí; 

f) Poté co zbylí dva finalisté odstřílí na dalších 10 terčů (dokončí 
střelbu na 50 terčů), bude rozhodnuto o prvním a druhém místě 
(o zlaté a stříbrné medaili); v případě shody bude o pořadí 
neprodleně rozhodnuto rozstřelem; 

g) Desetiterčová série uvedená výše v bodu f) musí sestávat ze 
4 levých, 4 pravých a 2 rovných terčů, které jsou každému střelci 
vypouštěny v náhodném pořadí. Všech 25 terčů popsaných výše 
v bodech b), c), d) a f) musí u obou finalistů sestávat z 2 levých, 
2 pravých a 1 rovného terče vypuštěných na každém stanovišti; 

h) Po každé eliminační sérii si střelci ponechají své původní pozice. 

9.18.3.2 Double Trap. Finalisté na každý dvojterč střílí dvě rány. Finalisté 
obsadí stanoviště 1-2-3-4-5-6 v pořadí podle startovních čísel 
(9.18.2.3, nejnižší startovní číslo na stanovišti 1). Poté, co střelec 
odstřílí na stanovišti, musí se přesunout na další stanoviště, aby zde 
mohl odstřílet, až bude na řadě. Ke kontrole času přípravy (12 sekund) 
musí být použita časomíra. Každé Finále sestává ze sérií dvojterčů, 
přičemž střelba na ně je doprovázena postupným vyřazováním 
finalistů, dokud nebude rozhodnuto o zlaté a stříbrné medaili, a to 
následovně: 

a) Poté, co šest finalistů dokončí normální položku 30 terčů 
(15 dvojterčů), bude šestý (nejhorší) střelec vyřazen; v případě 
shody bude vyřazen střelec s nejhorším výsledkem v kvalifikaci 
(tj. střelec s nejvyšším startovním číslem);  

b) Poté, co pět zbývajících střelců odstřílí na dalších 10 terčů (5 
dvojterčů) a dokončí tak střelbu na 40 terčů, bude pátý (aktuálně 
nejhorší) střelec vyřazen; v případě shody bude vyřazen střelec 
s nejhorším výsledkem v kvalifikaci (tj. střelec s nejvyšším 
startovním číslem); 

c) Poté, co čtyři zbývající střelci odstřílí na dalších 10 terčů (5 
dvojterčů) a dokončí tak střelbu na 50 terčů, bude čtvrtý (aktuálně 
nejhorší) střelec vyřazen; v případě shody bude vyřazen střelec 
s nejhorším výsledkem v kvalifikaci (tj. střelec s nejvyšším 
startovním číslem); 

d) Poté, co tři zbývající střelci odstřílí na dalších 10 terčů (5 dvojterčů) 
a dokončí tak střelbu na 60 terčů, bude třetí (aktuálně nejhorší) 
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střelec vyřazen; v případě shody bude vyřazen střelec s nejhorším 
výsledkem v kvalifikaci (tj. střelec s nejvyšším startovním číslem); 

e) Poté co zbylí dva finalisté odstřílí na dalších 20 terčů (10 dvojterčů) 
a dokončí tak střelbu na 80 terčů, bude rozhodnuto o prvním a 
druhém místě (o zlaté a stříbrné medaili); v případě shody bude o 
pořadí neprodleně rozhodnuto rozstřelem; 

f) Každá desetiterčová série (série 5 dvojterčů) uvedená výše 
v bodech b), c) a d) musí sestávat z 2 dvojterčů podle schématu A, 
2 dvojterčů podle schématu B a 1 dvojterče podle schématu C, 
které jsou každému střelci vypouštěny v náhodném pořadí. Všech 
30 terčů (15 dvojterčů) popsaných výše v bodech b), c) a d) musí 
sestávat z 1 dvojterče podle schématu A, 1 dvojterče podle 
schématu B a 1 dvojterče podle schématu C vypuštěných na 
každém z pěti stanovišť; 

g) Dvacetiterčová  série (série 10 dvojterčů) uvedená výše v bodu e) 
musí sestávat ze 4 dvojterčů podle schématu A, 4 dvojterčů podle 
schématu B a 2 dvojterčů podle schématu C, které jsou oběma 
střelcům vypouštěny v náhodném pořadí. Dvojterče vypuštěné 
střelci musí být v rámci každého stanoviště odlišného schématu; 

h) Po každé eliminační sérii si střelci ponechají své původní pozice. 

9.18.3.3 Skeet. Finalisté budou střílet v pořadí daném jejich startovními čísly. 
Ke kontrole času přípravy (30 sekund) musí být použita časomíra. 
Každé Finále sestává ze sérií terčů, přičemž střelba na ně je 
doprovázena postupným vyřazováním finalistů, dokud nebude 
rozhodnuto o zlaté a stříbrné medaili, a to následovně: 

a) Šest finalistů bude střílet na položku 20 terčů tvořenou jedním 
řádným a jedním opačným dvojterčem na stanovišti 3, jedním 
řádným dvojterčem na stanovišti 4, jedním řádným a jedním 
opačným dvojterčem na stanovišti 5, jedním řádným a jedním 
opačným dvojterčem na stanovišti 3, jedním opačným dvojterčem 
na stanovišti 4 a jedním řádným a jedním opačným dvojterčem na 
stanovišti 5. Poté, co šest finalistů dokončí tuto položku 20 terčů, 
bude šestý (nejhorší) střelec vyřazen; v případě shody bude 
vyřazen střelec s nejhorším výsledkem v kvalifikaci (tj. střelec 
s nejvyšším startovním číslem);  

b) Zbylých pět finalistů bude střílet na sérii dalších 10 terčů tvořenou 
jedním řádným a jedním opačným dvojterčem na stanovišti 3, 
jedním řádným dvojterčem na stanovišti 4, jedním řádným a jedním 
opačným dvojterčem na stanovišti 5. Poté, co těchto pět finalistů 
odstřílí na celkem 30 terčů, bude pátý (aktuálně nejhorší) střelec 
vyřazen; v případě shody bude vyřazen střelec s nejhorším 
výsledkem v kvalifikaci (tj. střelec s nejvyšším startovním číslem); 

c) Zbylí čtyři finalisté bude střílet na sérii dalších 10 terčů tvořenou 
jedním řádným a jedním opačným dvojterčem na stanovišti 3, 
jedním opačným dvojterčem na stanovišti 4, jedním řádným a 
jedním opačným dvojterčem na stanovišti 5. Poté, co tito čtyři 
finalisté odstřílí na celkem 40 terčů, bude čtvrtý (aktuálně nejhorší) 
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střelec vyřazen; v případě shody bude vyřazen střelec s nejhorším 
výsledkem v kvalifikaci (tj. střelec s nejvyšším startovním číslem); 

d) Zbylí tři finalisté bude střílet na sérii dalších 10 terčů tvořenou 
jedním řádným a jedním opačným dvojterčem na stanovišti 3, 
jedním řádným dvojterčem na stanovišti 4, jedním řádným a jedním 
opačným dvojterčem na stanovišti 5. Poté, co tito tři finalisté odstřílí 
na celkem 50 terčů, bude třetí (aktuálně nejhorší) střelec vyřazen; 
v případě shody bude vyřazen střelec s nejhorším výsledkem 
v kvalifikaci (tj. střelec s nejvyšším startovním číslem); 

e) Zbylí dva finalisté bude střílet na sérii dalších 10 terčů tvořenou 
jedním řádným a jedním opačným dvojterčem na stanovišti 3, 
jedním opačným dvojterčem na stanovišti 4, jedním řádným 
a jedním opačným dvojterčem na stanovišti 5. Poté, co tito dva 
finalisté odstřílí na celkem 60 terčů, bude rozhodnuto o prvním 
a druhém místě (o zlaté a stříbrné medaili); v případě shody bude 
o pořadí neprodleně rozhodnuto rozstřelem; 

f) Na stanovišti 4 musí rozhodčí informovat prvního finalistu, zda 
bude stříleno na řádný nebo opačný dvojterč. 

9.18.3.4 Nerozhodné výsledky a postupy při rozstřelech. Shody při 
rozhodování o umístění na třetím až šestém místě budou rozhodnuty 
podle pořadí startovního čísla (tj. podle výsledku v kvalifikaci). Shoda 
při rozhodování o umístění na prvním a druhém místě bude rozhodnuta 
rozstřelem zahájeným bez ukázky terčů a bez zkušební střelby 
bezprostředně po ukončení poslední finálové série. Rozstřel bude 
veden podle následujících postupů. 

a) Trap. Střelci se seřadí za stanovištěm 1 v pořadí podle startovních 
čísel. Střelci musí, počínaje stanovištěm 1, střílet na pravidelné 
terče vypouštěné následovně, a to dokud nedojde k porušení 
shody: stanoviště 1 – levý, stanoviště 2 – pravý, stanoviště 3 – 
levý, stanoviště 4 – pravý, stanoviště 5 – levý, poté opět 
stanoviště 1 – tentokrát pravý, atd. Na každý terč smí být 
vystřelena pouze jedna (1) rána. Po odstřílení se střelec musí 
zařadit za střelce, který má ještě střílet. 

Poznámka: Čas přípravy je 12 sekund. 

b) Double Trap. Střelci se seřadí za stanovištěm 1 v pořadí podle 
startovních čísel. V průběhu rozstřelu bude použito pouze 
schéma C. První střelec na povel postoupí na stanoviště, nabije 
zbraň a vydá povel k vypuštění dvojterče. Po odstřílení se střelec 
opustí stanoviště a postaví se nejméně jeden (1) metr za 
následující stanoviště. První střelec se nesmí na stanoviště 
přesunout, dokud rozhodčí nevydá povel „START“. Střelec, který 
mine více terčů na daném stanovišti je horší. Tento postup bude 
dále pokračovat na stanovištích 2-3-4-5, dokud nebude shoda 
porušena 

.Poznámka: Čas přípravy je 12 sekund. 

c) Skeet. Střelci se seřadí za stanovištěm 3 v pořadí podle 
startovních čísel. Střelci budou střílet na jeden řádný dvojterč; 
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pokud nebude shoda porušena, budou na témže stanovišti střílet 
na opačný dvojterč; pokud shoda nebude porušena, postoupí na 
stanoviště 4, kde budou střílet na řádný dvojterč; pokud nebude 
shoda porušena, budou na témže stanovišti střílet na opačný 
dvojterč; pokud nebude shoda porušena, budou obdobně 
pokračovat na stanovišti 5 a poté opět na stanovišti 3 atd., dokud 
nedojde k porušení shody. 

Poznámka: Čas přípravy je 15 sekund. 

9.18.3.5 Pokud v průběhu rozstřelu střelec neúmyslně vystřelí mimo pořadí, 
výsledek střelby bude zaznamenán a střelec bude oficiálně 
napomenut (žlutá karta). V případě opakování střelby mimo pořadí 
musí být terče, na které střelec vystřelí, prohlášeny za chybené 
(„LOST“). 

9.18.4 Postup pro vedení Finále 

Čas Fáze Postup 

a) 

30:00 a 

15:00 minut 

před 

Nahlášení 

finalistů ke 

kontrole 

střeliva 

Fináloví střelci nebo jejich trenéři či činovníci týmů se 

musí včas nahlásit na finálovém střelišti (9.18.2.1). Jury 

vyzve střelce nebo jejich trenéry či činovníky týmů 

k vložení veškerého střeliva do očíslovaných boxů (které 

svým číslem odpovídají startovním číslům). Jury vybere 

náboje pro kontrolu střeliva a provede kontrolu vybavení. 

Kontrola střeliva musí být provedena před představením. 

Střelci mohou opustit střeliště, ale musí se vrátit 

nejpozději 15:00 minut před zahájením Finále. Žádné 

další střelivo nesmí být doneseno na střeliště. 

b) 

10:00 minut 

před 

Kontrolní 

střelba, 

ukázka terčů 

Rozhodčí povolí střelcům dokončit rozcvičení a provést 

kontrolní střelbu a provede ukázku terčů v souladu 

s pravidly pro danou disciplínu. 

c) 

5:00 minut 

před 

Shromáždění 

k představení 

Šest (6) finalistů, vedoucí rozhodčí, vedoucí člen Jury 

(Jury-Member-in-Charge) se musí dostavit na místo 

představení uprostřed střeliště. 

d) 

4:00 minuty 

před 

Představení  

Hlasatel představí v pořadí podle startovních čísel (s 

číslem jedna napravo z pohledu proti publiku) finalisty 

uvedením jména, státní příslušnosti a stručných údajů 

o každém z nich. 

Hlasatel musí také představit vedoucího rozhodčího a 

vedoucího člena Jury (Jury-Member-in-Charge). 

e) 

1:00 minuta 

před 

Příprava 
Rozhodčí vyzve střelce, aby se odebrali na svá 

stanoviště. 

f) 

Střelba 

začíná 

v čase 0:00 

Zahájení 

Finále 

Rozhodčí povelem „PŘIPRAVEN“ („READY“) vyzve 

prvního střelce k zahájení střelby. 

Každý střelec disciplíny Trap nebo Double Trap má 

12 sekund na vydání povelu k vypuštění terče/dvojterče. 

Každý střelec disciplíny Skeet má na každém stanovišti 

(od nástupu na něj) 30 sekund na vydání povelů a 
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odstřílení na dva dvojterče – s výjimkou rozstřelu, kde je 

čas přípravy 15 sekund. 

g) 

Pauzy pro kontrolu 

výsledkové tabule 

Při disciplínách Trap a Double Trap dojde k pozastavení 

střelby poté, co všichni střelci odstřílí na 10 a 20 terčů, 

resp. 5 a 10 dvojterčů a následně poté co střelci odstřílí 

po dalších 5 terčích, resp. dvojterčích. 

Při disciplíně Skeet dojde k pozastavení střelby poté, co 

všichni střelci ukončí střelbu na jednotlivých 

stanovištích. 

Televize tyto pauzy využije k zobrazení aktuálního skóre 

a pořadí. Hlasatel krátce okomentuje výsledky 

jednotlivých střelců, případně sdělí, který střelec je 

vyřazen nebo kteří střelci se budou účastnit rozstřelu. 

Po 5 až 25 sekundách bude pauza ukončena, a rozhodčí 

povelem „PŘIPRAVEN“ („READY“) vyzve prvního 

střelce k pokračování střelby. 

h)  

Ukončení Finále 

Pokud nedojde ke shodě na prvním místě, vedoucí člen 

Jury (Jury-Member-in-Charge) bezodkladně prohlásí 

„Výsledky jsou konečné“. Pokud dojde ke shodě, 

vedoucí člen Jury (Jury-Member-in-Charge) vyzve 

vedoucího rozhodčího k provedení rozstřelu. 

poté, co bude rozstřelem porušena shoda, vedoucí člen 

Jury (Jury-Member-in-Charge) bezodkladně prohlásí 

„Výsledky jsou konečné“. 

i) 

Jakmile je rozhodnuto o 

medailích 

Poté, co vedoucí člen Jury (Jury-Member-in-Charge) 

bezodkladně prohlásí „Výsledky jsou konečné“, musí 

shromáždit všechny tři medailisty na střelišti a hlasatel je 

musí vyhlásit oznámením: 

„Bronzovou medaili získal(a) (jméno) reprezentující 

(státní příslušnost).“ 

„Stříbrnou medaili získal(a) (jméno) reprezentující 

(státní příslušnost).“ 

„Bronzovou medaili získal(a) (jméno) reprezentující 

(státní příslušnost).“ 

 

9.18.5 Závady v průběhu Finále 

a) Pokud rozhodčí rozhodne, že zbraň nebo střelivo jsou nezpůsobilé 
a není to chybou střelce, střelci musí být dány maximálně tři (3) 
minuty na odstranění závad nebo výměnu zbraně či střeliva. Pokud 
to nelze v uvedeném čase uskutečnit, střelec musí odstoupit. 

b) Poté, co je závada odstraněna, nebo poté, co střelec odstoupil, 
finálový stupeň musí pokračovat. Umístění odstoupivšího střelce 
bude stanoveno na základě celkového počtu terčů zasažených 
před závadou. 

c) Střelci jsou povoleny maximálně dvě (2) závady v průběhu celého 
Finále, včetně rozstřelu, a to bez ohledu na to, zda se snažil závadu 
odstranit. 
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d) Všechny pravidelné terče, na které nebylo vystřeleno v důsledku 
další závady, budou prohlášeny za chybené („LOST“), bez ohledu 
na to, zda se na ně střelec pokusil vystřelit či nikoliv. 

9.18.6 Protesty v průběhu Finále 

a) Pokud střelec nesouhlasí s rozhodnutím rozhodčího o zasaženém, 
chybeném, novém a nepravidelném terči, musí nejpozději do 
chvíle, než odstřílí další střelec, zvednout ruku a říci „PROTEST“. 

b) Rozhodčí poté musí neprodleně přerušit střelbu, poradit se 
s pomocnými rozhodčími a rozhodnout. Žádný protest nebude 
akceptován, pokud další střelec vystřelí. 

c) Všechny ostatní protesty budou bezodkladně rozhodnuty 
Finálovou Jury (9.18.2.6). Rozhodnutí Finálové Jury je konečné a 
nelze se proti němu odvolat. 

d) Pokud je protest ve Finále, který se netýká rozhodnutí rozhodčího 
o zasaženém, chybeném, novém a nepravidelném terči, zamítnut, 
bude uplatněna srážka posledních dvou (2) zasažených terčů. 

e) Ve Finále nejsou stanoveny žádné protestní poplatky. 

 

9.19 NÁKRESY A TABULKY 

9.19.1 Stranové úhly pro TRAP 

 
Maximální horizontální (stranové) úhly pro první, druhou a třetí vrhačku 
každé skupiny: 

Terče z vrhačky č. 1 musí padat do prostoru A-B-C 

Terče z vrhačky č. 2 musí padat do prostoru D-E-F 

Terče z vrhačky č. 3 musí padat do prostoru G-H-I 
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9.19.2 Stranové úhly pro Double Trap 

 

  

„Maximální přípustná tolerance jeden 
(1) stupeň vlevo nebo vpravo“ 
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9.19.3 Tabulky (1 – 9) nastavení vrhaček pro Trap 

 

 

Tabulka 1 

Skupina 
Číslo 

vrhačky 
Stranový 
úhel [°] 

Výška [m] ve 
vzdálenosti 10 m 

od okopu 
Dolet 

1 
1 
2 
3 

25P 
5L 
35L 

2,00 
3,00 
1,50 

76m ±1m 

2 
4 
5 
6 

45P 
10P 
35L 

2,50 
1,80 
3,00 

3 
7 
8 
9 

35P 
5L 
45L 

3,00 
1,50 
1,60 

4 
10 
11 
12 

40P 
0 

25L 

1,50 
3,00 
2,60 

5 
13 
14 
15 

20P 
5P 
35L 

2,40 
1,90 
3,00 

Tabulka 2 

Skupina 
Číslo 

vrhačky 
Stranový 

úhel 

Výška ve 
vzdálenosti 10 m 

od okopu 
Dolet 

1 
1 
2 
3 

25P 
5L 
35L 

3,00 
1,80 
2,00 

76m ±1m 

2 
4 
5 
6 

40P 
0 

45L 

2,00 
3,00 
1,60 

3 
7 
8 
9 

45P 
0 

40L 

1,50 
2,80 
2,00 

4 
10 
11 
12 

15P 
5P 
35L 

1,50 
2,00 
1,80 

5 
13 
14 
15 

35P 
5L 
40L 

1,80 
1,50 
3,00 
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Tabulka 3 

Skupina 
Číslo 

vrhačky 
Stranový 

úhel 

Výška ve 
vzdálenosti 10 m 

od okopu 
Dolet 

1 
1 
2 
3 

30P 
0 

35L 

2,50 
2,80 
3,00 

76m ±1m 

2 
4 
5 
6 

45P 
5L 
40L 

1,50 
2,50 
1,70 

3 
7 
8 
9 

30P 
5P 
45L 

2,80 
3,00 
1,50 

4 
10 
11 
12 

45P 
0 

40L 

2,30 
3,00 
1,60 

5 
13 
14 
15 

30P 
0 

35L 

2,00 
1,50 
2,20 

Tabulka 4 

Skupina 
Číslo 

vrhačky 
Stranový 

úhel 

Výška ve 
vzdálenosti 10 m 

od okopu 
Dolet 

1 
1 
2 
3 

40P 
10P 
30L 

3,00 
1,50 
2,20 

76m ±1m 

2 
4 
5 
6 

30P 
10L 
35L 

1,60 
3,00 
2,00 

3 
7 
8 
9 

45P 
0 

20L 

2,00 
3,00 
1,50 

4 
10 
11 
12 

30P 
5L 
45L 

1,50 
2,00 
2,80 

5 
13 
14 
15 

35P 
0 

30L 

2,50 
1,60 
3,00 
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Tabulka 5 

Skupina 
Číslo 

vrhačky 
Stranový 

úhel 

Výška ve 
vzdálenosti 10 m 

od okopu 
Dolet 

1 
1 
2 
3 

45P 
0 

15L 

1,60 
3,00 
2,00 

76m ±1m 

2 
4 
5 
6 

40P 
10L 
45L 

2,80 
1,50 
2,00 

3 
7 
8 
9 

35P 
5L 

40L 

3,00 
1,80 
1,50 

4 
10 
11 
12 

25P 
0 

30L 

1,80 
1,60 
3,00 

5 
13 
14 
15 

30P 
10P 
15L 

2,00 
2,40 
1,80 

Tabulka 6 

Skupina 
Číslo 

vrhačky 
Stranový 

úhel 

Výška ve 
vzdálenosti 10 m 

od okopu 
Dolet 

1 
1 
2 
3 

40P 
0 

35L 

2,00 
3,00 
1,50 

76m ±1m 

2 
4 
5 
6 

35P 
10P 
35L 

2,50 
1,50 
2,00 

3 
7 
8 
9 

35P 
5L 

40L 

2,00 
1,50 
3,00 

4 
10 
11 
12 

45P 
10L 
25L 

1,50 
3,00 
2,60 

5 
13 
14 
15 

25P 
5P 
45L 

2,40 
1,50 
2,00 

11.  
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Tabulka 7 

Skupina 
Číslo 

vrhačky 
Stranový 

úhel 

Výška ve 
vzdálenosti 10 m 

od okopu 
Dolet 

1 
1 
2 
3 

35P 
5L 
20L 

2,20 
3,00 
3,00 

76m ±1m 

2 
4 
5 
6 

40P 
0 

45L 

2,00 
3,00 
2,80 

3 
7 
8 
9 

40P 
0 

40L 

3,00 
2,00 
2,20 

4 
10 
11 
12 

45P 
5P 
35L 

1,50 
2,00 
1,80 

5 
13 
14 
15 

20P 
5L 
45L 

1,80 
1,50 
2,00 

Tabulka 8 

Skupina 
Číslo 

vrhačky 
Stranový 

úhel 

Výška ve 
vzdálenosti 10 m 

od okopu 
Dolet 

1 
1 
2 
3 

25P 
5P 
20L 

3,00 
1,50 
2,00 

76m ±1m 

2 
4 
5 
6 

40P 
0 

45L 

1,50 
3,00 
2,80 

3 
7 
8 
9 

35P 
5L 
45L 

3,00 
2,50 
2,00 

4 
10 
11 
12 

45P 
0 

30L 

1,80 
1,50 
3,00 

5 
13 
14 
15 

30P 
10P 
15L 

2,00 
3,00 
2,20 
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Tabulka 9 

Skupina 
Číslo 

vrhačky 
Stranový 

úhel 

Výška ve 
vzdálenosti 10 m 

od okopu 
Dolet 

1 
1 
2 
3 

40P 
0 

20L 

3,00 
1,80 
3,00 

76m ±1m 

2 
4 
5 
6 

15P 
10L 
35L 

3,00 
1,50 
2,00 

3 
7 
8 
9 

45P 
0 

30L 

1,60 
2,80 
3,00 

4 
10 
11 
12 

30P 
5L 

15L 

2,00 
2,00 
3,00 

5 
13 
14 
15 

35P 
0 

45L 

2,90 
1,60 
2,20 
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9.20 REJSTŘÍK 
 
 

„Absent“ (nepřítomný střelec) 9.16.4.3 

Bezpečnost  9.2 

Bezpečnost – povel STOP  9.2.5 

Bezpečnostní praporek  9.2.2.b 

Boční clony 9.13.4 

Brokovnice 9.4.2 

Clony a boční clony 9.13.4 

Cvičné zaměřování – kdy je povoleno 9.2.3 

Časový rozpis 9.11.1 

Činovníci soutěže 9.5 

Čtyři a více střelců se shodou pro více než jedno místo 9.15.2.3 

Disciplíny  9.6.1 

Diskvalifikace (červená karta) 9.16.5 

Diskvalifikace ve Finále  9.16.5.1 

Dobře viditelné oblečení – bezpečnost 9.2.1 

Dokončení položky – Double Trap 9.12.7.2 

Dokončení položky – nepřítomný střelec 9.16.4.4 

Dokončení položky – ověření výsledků 9.12.8 

Dokončení položky – postup 9.12.7 

Dokončení položky – Skeet 9.12.7.3 

Dokončení položky – Trap 9.12.7.1 

Double Trap – “Nový terč ” – rozhodnutí rozhodčího 9.9.8 / .1 

Double Trap – “Nový terč ” i když střelec vystřelil 9.9.8.1 

Double Trap – “Nový terč ” pokud střelec nevystřelil 9.9.8.2 

Double Trap – “Nový terč” – dvojterč 9.9.8 

Double Trap – čas pro přípravu, prodloužení limitu pro přesun 
ze stanoviště 5 9.9.3 

Double Trap – dolety, úhly a výšky terčů 9.9.5 

Double Trap – kontrola prováděná Jury 9.9.6 

Double Trap – náhodný výstřel 9.9.8.5 

Double Trap – nastavení pro rozstřely (9.15.5.3) 9.9.6.2 

Double Trap – nepravidelná dráha letu 9.9.6.3 

Double Trap – nula (chybený terč) 9.9.8.3 

Double Trap – odmítnutý dvojterč 9.9.7 

Double Trap – odmítnutý terč – postup ze strany střelce 9.9.7 

Double Trap – postup 9.9.2 

Double Trap – postup při Finále 9.18.3.2 
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Double Trap – přerušení – ukázka terčů 9.9.4 

Double Trap – současný výstřel 
9.9.8.1.j / 
9.12.1 

Double Trap – soutěžní pravidla 9.9 

Double Trap – stranové úhly 9.19.2 

Double Trap – střelba do země 9.9.9 

Double Trap – Střeliště (samostatné střeliště) nákres (6.4.19.4) 9.1.5 

Double Trap – tabulka nastavení vrhaček 9.9.5 

Double Trap – ukázka terčů 9.9.6.1 

Double Trap – vedení položky 9.9.1 

Double Trap – závady 9.9.8.4 

Elektronická výsledková tabule 9.14.3.1 

Elektronická výsledková tabule – zřejmé chyby na tabuli 9.14.3.3 

Finále – brokové disciplíny  9.18 

Finále – čas zahájení  9.18.2.2 

Finále – činovníci  9.18.2.6 

Finále – Double Trap  9.18.3.2 

Finále – hudba a produkce  9.18.2.7 

Finále – nahlášení se střelců na střelišti  9.18.2.1 

Finále – nerozhodné výsledky a postupy při rozstřelu 9.18.3.4 

Finále – nezpůsobilá zbraň  9.18.5 

Finále – opožděný nebo nepřítomný střelec  9.18.2.1 

Finále – počet finalistů v každé disciplíně  9.18.1 

Finále – počet závad  9.18.5.c 

Finále – pořadí střelby  9.18.2.3 

Finále – postupy  9.18.3 

Finále – postupy pro vedení Finále  9.18.4 

Finále – povely  9.18.4 

Finále – protest v průběhu Finále  9.18.6 

Finále – přestávky  9.18.4.g 

Finále – Skeet  9.18.3.3 

Finále – speciální vybavení střeliště  9.18.2.5 

Finále – stanovení pořadí při opuštění střeliště před 
dokončením položky 9.16.4.2 

Finále – Trap  9.18.3.1 

Finále – všeobecné požadavky  9.18.2 

Finále – závada zbraně či střeliva 9.18.5 

Finále – zkušební střelby  9.18.2.4 

Hlavně  9.4.2.7 
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Hlavně s otvory  9.4.2.7 

Hlavní rozhodčí – povinnosti 9.5.4.2 

Hloubka botky 9.4.2.9 

Chybený terč 9.7.5 

Identifikace státní příslušnosti (podle MOV) 9.13.3 

Jury – odpovědnost 9.16.1 

Jury – povinnosti před závodem 9.5.2.1 

Jury – povinnosti v průběhu závodu 9.5.2.2 

Jury – většinové rozhodnutí 9.16.5.1 

Kompenzátory 9.4.2.6 

Kontrola vybavení 9.4.1.1 

Kontrola vybavení – Skeet - páska  9.10.4.2 

Kontrolní střelba – po opravě zbraně  9.2.4.e 

Kontrolní střelba – střelba a kontrolní střelba  9.2.4 

Nákresy a tabulky – závažnost v porovnání s číslovanými 
pravidly (6.4.18.4) 9.1.5 

Napomenutí (žlutá karta) 9.16.3/3.2/3.6 

Napomenutí rozhodčím 9.5.5.3 

Nastavení terčů – Skeet – dolety, úhly a výšky 9.10.3.7 

Nedokončená položka – odpočet zbývajících terčů 9.16.4.2 

Neoficiální trénink –nezvýhodňování 9.6.2.2 

Nepravidelný terč 9.7.2 

Nepřítomný střelec – Mimořádné okolnosti 9.16.4.5 

Nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího 9.17.1 

Nezpůsobilé zbraně 9.12.6 

Nošení zbraní – bezpečnost 9.2.2 

Nový terč 9.7.6 

Oblečení při soutěži – obuv 9.13.1.b 

Oblečení při soutěži (6.7) a výbava 9.13 

Oblečení střelců 9.13.1 

Obrázky a tabulky  9.1.5 

Odvolání  9.17.4 

Odvolání – časový limit 9.17.4.1 

Ochrana sluchu 9.2.7 

Ochrana zraku  9.2.7 

Optická mířidla 9.4.2.8 

Ověření výsledků  9.14.4 

Pauzy ve Finále  9.18.4.g 

Písemný protest 9.17.3 
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Platnost pravidel pro brokové disciplíny 9.1.1 

Položkové listy – vedeny pomocným rozhodčím 9.14.3.4 

Pomocný rozhodčí – nepřítomný – srážka 9.5.6.3 

Pomocný rozhodčí – porada s rozhodčím 9.5.6.4 

Pomocný rozhodčí – povinnosti 9.5.6.2 

Porušení pravidel  9.16 

Pořadí hlavní 9.12.3 

Pořadí střelby 9.11.4.5 

Postupy při bodování a stanovení výsledků  9.14 

Povel „STOP“  9.2.5 

Povely  9.2.6 

Praváci – leváci 9.1.3 

Praváci – leváci  9.1.3 

Pravidelný terč  9.7.1 

Pravidlo „Countback“ před Finále 9.15.1.2 

Protest – časový limit  9.17.3.1 

Protest – k rozhodčímu  9.17.1.1 

Protest – postup činovníka družstva 9.17.1.2 

Protest – postup střelce  9.17.1.1 

Protesty a odvolání  9.17 

Protesty a odvolání – časový limit  9.17.4.1 

Protesty a odvolání s výjimkou Finále 9.17.4 

Přerušení – Double Trap 9.9.4 

Přerušení – Trap 9.8.4 

Přerušení programu 9.11.3 

Přerušení programu  9.11.3 

Rozbitý terč 9.7.3 

Rozhodčí  9.5.5 

Rozhodčí – povinnosti a činnost  9.5.5.2 

Rozstřely  9.15.4 

Rozstřely – bezpečnost  9.15.5.1 

Rozstřely – čas na přípravu 9.15.4.4 

Rozstřely – Double Trap  9.15.5.3 

Rozstřely – postupy  9.15.5 

Rozstřely – Skeet  9.15.5.4 

Rozstřely – Trap  9.15.5.2 

Rozstřely – všeobecně  9.15.4.1 

Rozstřely před Finále 9.15.4.2 
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Rozstřely ve Finále 9.15.4.3 

RTS (Results, Timing and Scoring) kancelář  9.14.1 

Ruční výsledková tabule 9.14.3.4 

Řazení (stanovení pořadí)  9.15.1.3 

Ředitel soutěže (Chief Range Officer) – povinnosti 9.5.3.3 

Ředitel soutěže (Chief Range Officer) – zodpovědnost 9.5.3.2 

Řemeny 9.4.2.3 

Shody (bez Finále) – na prvních šesti místech 9.15.2.3 

Shody (bez Finále) – při absolutním nástřelu 9.15.2.2 

Shody (bez Finále) – sedmé a nižší pořadí  9.15.2.4 

Shody a rozstřely  9.15 

Shody družstev  9.15.3 

Shody před Finále  9.15.1.1 

Shody v soutěžích bez Finále  9.15.2 

Shody v soutěžích s Finále  9.15.1 

Shody ve Finále (9.18.3.4)  9.15.4.3 

Shody výsledků jednotlivců v soutěžích bez Finále 9.15.2.1 

Skeet – “nový terč ” i když střelec vystřelil 9.10.6.1 

Skeet – “nový terč ” pokud střelec nevystřelil 9.10.6.2 

Skeet – “nový terč ” při dvojterči 9.10.6.3 

Skeet – “nový terč” – rozhodnutí rozhodčího 9.10.6 / .6.1 

Skeet – “nula“ při dvojterči 9.10.9 

Skeet – cvičné zaměřování na střelišti 9.10.3.6 

Skeet – čas k přípravě 9.10.3.1 

Skeet – dolety a výšky terčů – kontrola Jury 9.10.3.7 

Skeet – dolety, úhly a výšky terčů 9.10.3.7 

Skeet – chybený terč (nula) 9.10.8 

Skeet – kontrola umístění pásky 9.10.4.2 

Skeet – nepravidelná dráha letu 9.10.3.8 

Skeet – odmítnutý terč  9.10.5 

Skeet – odmítnutý terč – postup střelce 9.10.5 

Skeet – páska 9.10.4 

Skeet – pohotovostní postoj 9.10.3.9 

Skeet – postup 9.10.2 

Skeet – postup na stanovišti 8 9.10.3.3 

Skeet – postup nabíjení 9.10.3.4 

Skeet – postup střelby v kvalifikaci 9.10.3.2 

Skeet – přerušení 9.10.3.5.c 
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Skeet – soutěžní pravidla 9.10 

Skeet – START 9.10.1 / 9.10.2 

Skeet – střelba mimo pořadí 9.10.7 

Skeet – ukázka terčů 9.10.3.5 

Skeet – vedení položky 9.10.1 

Skupin – uspořádání  9.11.4.1 

Skupiny – losování  9.11.4.3 

Skupiny – pořadí střelby  9.11.4.5 

Skupiny – rozdělení střelců 9.11.4.4 

Slovní protest 9.17.2 

Soutěžící – výměna střelce 9.11.2 

Srážka (zelená karta) 9.16.4 

Srážka bodu 9.16.4.1 

Stanové úhly 9.19.1 

Stanovení výsledků  9.14.2 

Startovní číslo (Bib) 9.13.2 

Střelba a kontrolní výstřely 9.2.4 

Střeliště Skeet – náhled (6.4.20.4) 9.1.5 

Střeliště Skeet – plán (6.4.20.3) 9.1.5 

Střelivo – kontrola 9.4.3.2 

Střelivo – parametry 9.4.3.1 

Střelivo – v nesouladu s pravidly 9.4.3.2.b 

Střelivo – závada 9.12.4.3 

Tabulky nastavení vrhaček (Trap) (I - IX) 9.19.3 

Technické porušení pravidel  9.16.3.5 

Terče – Pravidelný / Nepravidelný / Rozbitý / Zasažený / 
Chybený 9.7 

Trap – ““nula“  9.8.8.4 

Trap – “nový terč ” – odpovědnost rozhodčího 9.8.8.1.a 

Trap – “nový terč ” i když střelec vystřelil  9.8.8.2 

Trap – “nový terč ” pokud střelec nevystřelil  9.8.8.3 

Trap – “nový terč”  9.8.8 

Trap – čas pro přípravu, prodloužení limitu pro přesun ze 
stanoviště 5 9.8.3 

Trap – dolety, úhly a výšky terčů 9.8.5 

Trap – kontrola Jury  9.8.6 

Trap – limity nastavení terčů 9.8.5.3 

Trap – nákresy a tabulky  9.19 

Trap – nepravidelná dráha letu  9.8.6.2 
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Trap – odmítnutý terč 9.8.7 

Trap – odmítnutý terč – postup ze strany střelce 9.8.7 

Trap – postup  9.8 2 

Trap – postup nastavení vrhaček 9.8.5.4 

Trap – použití pouze jednoho střeliště 9.8.5.2.d 

Trap – přerušení – ukázka terčů  9.8.4 

Trap – soutěžní pravidla  9.8 

Trap – stranové úhly  9.19.1 

Trap – tabulky nastavení vrhaček 9.19.3 

Trap – ukázka terčů 9.8.6.1 

Trap – upřednostňovaná rozvržení nastavení střelišť 9.8.5.2 

Trap – upřednostňovaná rozvržení nastavení střelišť nevyužita 9.8.5.2 

Trap – vedení položky  9.8.1 

Trap a Double Trap – okop (6.4.18.5) 9.1.5 

Trénink  9.6.2 

Trénink – neoficiální  9.6.2.2 

Trénink – před soutěží (oficiální)  9.6.2.1 

Trénink před soutěží  9.6.2.1 

Tvorba skupin  9.11.4 

Typy brokovnic 9.4.2.1 

Ustanovení pro střelnice a terče  9.3 

Vedení (řízení) soutěže 9.11 

Veřejné porušení pravidel 9.16.3.1 

Volitelná spoušť  9.4.2.2 

Výbava střelce na střelišti 9.4.1.2 

Vybavení - omezení  9.4.1 

Vybavení a střelivo 9.4 

Vybavení na střelišti 9.4.1.2 

Výhoda – v neoficiálním tréninku 9.6.2.2 

Výměna střelce  9.11.2 

Výměna zbraní 9.4.2.5 

Výpomocní střelci (Fillers) 9.11.4.2 

Výsledkové tabule  9.14.3 

Výsledkové tabule – zjevné chyby  9.14.3.3 

Výsledky  9.14.5 

Výsledky družstev  9.14.5.2 

Výsledky jednotlivců 9.14.5.1 

Zacházení s vybavením střeliště 9.3.c 
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Zasažený terč 9.7.4 

Zásobníky 9.4.2.4 

Závada střeliva 9.12.4.3 

Závady 9.12 

Závady – definice 9.12.1 

Závady – počet uznatelných závad 9.12.2 

Závady – postup po rozhodnutí o závadě 9.12.5 

Závady – postup při vzniku závady 9.12.4 

Závady – postup střelce při vzniku závady 9.12.4.1 

Závody mužů / závody žen 9.1.4 

Zbraně – hlavně s otvory  9.4.2.7 

Zbraně – kompenzátory a doplňky hlavně 9.4.2.6 

Zbraně – optická mířidla  9.4.2.8 

Zbraně – povolené typy  9.4.2.1 

Zbraně – řemeny  9.4.2.3 

Zbraně – volitelná spoušť  9.4.2.2 

Zbraně – výměna  9.4.2.5 

Zbraně – zásobníky  9.4.2.4 

Zbraně, vybavení a střelivo 9.4 

Znalost pravidel 9.1.2 

Zřejmé chyby na výsledkové tabuli 9.14.3.3 

Ženské soutěže / mužské soutěže 9.1.4 
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