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9.1.0

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

9.1.1

Tato pravidla jsou součástí technických pravidel ISSF a jsou určena pro všechny
brokové discipliny

9.1.2

Všichni střelci, vedoucí družstev a činovníci musí být dobře obeznámeni s pravidly
ISSF a musí zajistit jejich dodržování. Povinností každého střelce je pravidla dodržovat.

9.1.3

V případech, kdy se pravidla odkazují na pravoruké střelce, platí obdobně v opačném
smyslu pro střelce levoruké.

9.1.4

Pokud nejsou pravidla platná speciálně pro mužské nebo pro ženské discipliny, musí
být použita stejně pro muže i ženy.

9.2.0

BEZPEČNOST

9.2.0.1

BEZPEČNOST JE MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÁ.

9.2.1

SMĚRNICE PRO BEZPEČNOST

9.2.1.1

Pravidla ISSF definují pouze ty specifické požadavky na bezpečnost, které ISSF
vyžaduje na mistrovstvích pořádaných pod záštitou ISSF. Bezpečnost na střelnicích
závisí ve velké míře na místních podmínkách, proto jsou další pravidla týkající se
bezpečnosti vydávána organizačním výborem. Organizační výbor musí znát zásady
bezpečnosti na střelištích a učinit nezbytné kroky k jejich zajištění. Za bezpečnost na
střelnici nese odpovědnost organizační výbor. Členové jury, činovníci závodu a
činovníci družstev a střelci musí být informováni o místních opatřeních a směrnicích.

9.2.1.2

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. Tam, kde kázeň chybí, je
povinností všech činovníků závodu ji zjednat; střelci a činovníci družstev jim v tom musí
pomáhat.

9.2.1.3

V zájmu bezpečnosti může člen jury nebo vedoucí střeliště kdykoli zastavit střelbu.
Střelci a činovníci družstev mají povinnost upozornit rozhodčí nebo členy jury na
jakoukoli skutečnost, která by mohla být nebezpečná nebo by mohla zavinit nehodu či
neštěstí.

9.2.1.4

S výjimkou rozhodčího, vedoucího střeliště nebo člena jury se nikdo nesmí dotknout
střelcova vybavení včetně zbraně bez jeho svolení; i ti však pouze v jeho přítomnosti a
s jeho vědomím.

9.2.1.5

Rozhodčí a pomocní rozhodčí pod kontrolou jury jsou v průběhu položky odpovědni za
uplatňování pravidel bezpečnosti a korektní řízení položek.

-2-

Pravidla sportovní střelby 2005 (druhý tisk, 01/2006)
český překlad: Ing. Václav Novák a MVDr. Jan Rybář

BROKOVÁ PRAVIDLA

TRAP, AUTOMATICKÝ TRAP, DOUBLE TRAP a SKEET

9.2.2

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

9.2.2.1

Přenášení zbraní

9.2.2.1.1

Pro zajištění bezpečnosti musí být zacházeno se zbraněmi vždy s největší opatrností:

9.2.2.1.2

dvouhlavňové zbraně musí být nošeny nenabité s viditelně otevřeným závěrem;

9.2.2.1.3

poloautomatické zbraně musí být vybité, s táhlem závěru v zadní otevřené poloze a
konec hlavní musí směřovat bezpečným směrem nahoru nebo do země.

9.2.2.2

Odložené zbraně

9.2.2.2.1

Zbraně, které nejsou používány (odložené zbraně), musí být umístěny ve stojanu na
zbraně, v uzamykatelné skříni na zbraně, v trezoru nebo na střeženém místě.

9.2.2.3

Nabíjení

9.2.2.3.1

Všechny zbraně smějí být nabíjeny jen na střeleckém stanovišti a teprve
po vydaném povelu nebo signálu „START“.

9.2.2.3.2

Náboje nesmějí být vloženy do žádné části zbraně, dokud střelec nevstoupil na
střelecké stanoviště. Nabíjení může začít až po vydání pokynu rozhodčím a zbraň musí
při zavírání směřovat do dráhy letu terčů.

9.2.2.4

Zacházení se zbraní

9.2.2.4.1

Střelec nesmí odejít ze střeleckého stanoviště, dokud jeho zbraň není vybita a
otevřena. Když je střelba přerušena, musí být zbraň otevřena a vybita.

9.2.2.4.2

Po posledním výstřelu, před umístěním zbraně do stojanu, trezoru apod. musí střelec
před opuštěním střeleckého stanoviště zajistit a rozhodčí ověřit, že nejsou žádné
náboje v komoře ani v zásobníku zbraně. Pokud nebylo umožněno provedení kontroly,
může být střelec vyloučen.

9.2.2.4.3

Manipulace s uzavřenou zbraní je zakázána, dokud je obsluha před palebnou čarou.

9.2.3

ZAMĚŘOVÁNÍ

9.2.3.1

Cvičné zaměřování

9.2.3.1.1

Cvičné zaměřování je povoleno jen na určených střeleckých stanovištích nebo na
vyhrazených místech, a to pouze se souhlasem rozhodčího.

9.2.3.2

Zakázané zaměřování

9.2.3.2.1

Zaměřování nebo střelba na terče jiného střelce je zakázána.

9.2.3.2.2

Zaměřování a střelba na živé ptáky nebo jiná zvířata je zakázána.
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9.2.3.2.3

Zaměřování na jiných místech než jsou uvedeny v P 9.2.3.1.1 je zakázáno.

9.2.4

VOLBA SPOUŠTĚ

9.2.4.1

Použití zbraně s volitelnou spouští je zakázáno. Závodník, který zamýšlí použít zbraň
opatřenou jakýmkoliv typem volitelného spoušťového mechanismu musí:

9.2.4.1.1

o tom informovat organizační výbor při přihlašování (prezenci);

9.2.4.1.2

o tom informovat rozhodčího před zahájením každé položky;

9.2.4.1.3

připomenout rozhodčímu, že je zbraň opatřena tímto typem mechaniky, před předáním
nabité zbraně ke kontrole;

9.2.4.1.4

označit zbraň viditelnou nálepkou vyjadřující skutečnost, že je opatřena volitelnou
spouští, pokud by to při přejímce zbraně požadovala jury.

9.2.5

STŘELBA

9.2.5.1

Výstřel může být proveden jen když je střelec na řadě a byl vypuštěn terč.

9.2.5.2

Zkušební výstřel (rána na odmaštění)

9.2.5.2.1

Se souhlasem rozhodčího je možné povolit každému střelci každý den závodu těsně
před zahájením jeho první položky a ukázkou terčů zkušební výstřel ze zbraně a to
maximálně dvě (2) rány.

9.2.5.2.2

Zkušební výstřel ze zbraně je také povolen každému střelci před zahájením finálové
položky nebo rozstřelu před nebo po finálové položce, a to před ukázkou terčů.

9.2.5.2.3

Zkušební výstřely nesmějí být vystřeleny do země uvnitř střeliště.

9.2.5.3

Zkušební výstřel po opravě zbraně

9.2.5.3.1

Zkušební výstřel z opravené zbraně musí být dohodnut s rozhodčím nebo vedoucím
střeliště.

9.2.6

POVEL „STOP“

9.2.6.1

Když je dán povel nebo signál „STOP“, musí být střelba okamžitě zastavena. Všichni
střelci musí své zbraně vybít a uvést je do bezpečného stavu.

9.2.6.2

Žádná zbraň nesmí být uzavřena před vydáním pokynu k pokračování.

9.2.6.3

Střelba může pokračovat až po vydání příslušného povelu nebo signálu.

9.2.6.4

Každý střelec, který manipuluje bez souhlasu rozhodčího se zavřenou zbraní po
vydaném povelu „STOP“, může být diskvalifikován.
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9.2.7

JINÉ POVELY

9.2.7.1

Všechny povely na závodech pořádaných pod záštitou ISSF musí být vydávány
v anglickém jazyce.

9.2.7.2

Rozhodčí nebo jiní příslušní činovníci na střelišti jsou odpovědni za vydávání povelů
„START“, „STOP“ a dalších nezbytných povelů. Rozhodčí se musí přesvědčit, že
povelů bylo uposlechnuto a že se všemi zbraněmi je zacházeno bezpečně.

9.2.8

OCHRANA SLUCHU

9.2.8.1

Všem střelcům a osobám v blízkosti palebné čáry je důrazně doporučeno, aby během
střelby používali tlumící zátky, mušlové chrániče nebo jinou ochranu sluchu. Střelcům
není dovoleno používat chrániče sluchu, obsahující jakýkoli typ přijímacího zařízení.

9.2.9

OCHRANA ZRAKU

9.2.9.1

Všem střelcům je rovněž naléhavě doporučeno, aby k ochraně zraku během střelby
používali střelecké brýle s netříštivým sklem nebo jinou podobnou ochranu očí.

9.3.0

USTANOVENÍ PRO STŘELNICE A TERČE

9.3.1

Podrobné údaje pro brokové střelnice (Trap, Double trap, Automatický trap a Skeet) a
asfaltové terče jsou uvedeny v P 6.3.2.8, P 6.3.2.9 a P 6.3.19.1 až P 6.3.22.8.

9.4.0

ZBRANĚ, VYBAVENÍ A STŘELIVO

9.4.1

VŠEOBECNĚ

9.4.1.1

Všechna zařízení, náboje nebo vybavení, která nejsou uvedena v těchto pravidlech a
neodpovídají duchu ustanoveni a pravidel ISSF, nejsou dovolena.

9.4.1.2

Kontrola vybavení
Jury musí provést kontrolu vybavení, spočívající v prohlídce zbraní a oblečení.

9.4.1.3

Jury má právo kdykoli přezkoušet střelcovo vybavení včetně oblečení.

9.4.1.4

Vedoucí družstev jsou spoluzodpovědni za členy družstva, že používají vybavení, které
je v souladu s těmito pravidly.

9.4.2

ZBRANĚ

9.4.2.1

Mohou být používány všechny typy brokovnic s hladkým vývrtem hlavně včetně
samonabíjecích s podmínkou, že jejich ráže není větší než 12. Zbraně menší ráže
používány být mohou.

9.4.2.2

Řemeny

9.4.2.2.1

Řemeny nebo popruhy na zbraních jsou zakázány.
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9.4.2.3

Zbraně se zásobníky

9.4.2.3.1

Zbraně se zásobníky musí být upraveny tak, aby se do zásobníku dal nabít
pouze jeden (1) náboj.

9.4.2.4

Výměna zbraní

9.4.2.4.1

Výměna dobře fungujících zbraní nebo jejich
výměnného zahrdlení, není v téže položce povolena.

9.4.2.5

Kompenzátory

9.4.2.5.1

Kompenzátory nebo podobná zařízení na hlavních jsou povolena pro skeet, ale
zakázána na trapu, double trapu a automatickém trapu.

9.4.2.6

Otvory na hlavních

9.4.2.6.1

Otvory na hlavních jsou přípustné jen za předpokladu, že byly zkontrolovány
jury před začátkem závodu a splňují požadavky dané ISSF.

9.4.2.7

Optická mířidla

9.4.2.7.1

Veškeré vybavení upevněné na zbrani, které opticky zvětšuje terč, vydává světlo,
ovlivňuje předsazení nebo vizuálně zvýrazňuje terč, je zakázáno.

9.4.3

STŘELIVO

9.4.3.1

Specifikace nábojů

9.4.3.1.1

Na závodech pořádaných pod záštitou ISSF jsou přípustné náboje, které musí splňovat
následující parametry:

9.4.3.1.1.1

délka nábojnice po vystřelení nesmí přesáhnout 70 mm;

9.4.3.1.1.2

náplň broků nesmí přesáhnout 24,5 g;

9.4.3.1.1.3

broky musí být sférického tvaru;

9.4.3.1.1.4

broky musí být zhotoveny z olova, slitin olova nebo jiného materiálu schváleného ISSF;

9.4.3.1.1.5

broky nesmí mít větší průměr než 2,6 mm;

9.4.3.1.1.6

broky mohou být pokoveny;

9.4.3.1.1.7

náboje s černým prachem, stopovkami, zápalné nebo jiné speciální náboje jsou
zakázány.

9.4.3.2

Změny v rozptylu

9.4.3.2.1

Náboje nesmí být uvnitř upraveny takovým způsobem, kterým by bylo dosaženo
mimořádného nebo speciálního rozptylu (např. obrácené nabití složek, křížové vložky
apod.)
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9.4.3.3

Kontrola střeliva

9.4.3.3.1

Rozhodčí nebo člen jury může ze střelcovy pušky vyjmout nevystřelený náboj pro
kontrolu.

9.4.3.3.2

Jury musí mít program kontroly nábojů, který musí být realizován tak, aby docházelo
k minimálnímu rušení střelby nebo střelců v průběhu závodu. Člen jury nebo rozhodčí
může střelcům kdykoli v prostoru střelby odebrat náboje ke kontrole.

9.4.3.3.3

Pokud střelec použije zbraň nebo střelivo, které nejsou v souladu s P 9.4.2 a P 9.4.3,
může jury rozhodnout, že všechny terče zasažené touto zbraní či střelivem mohou být
posuzovány jako chybené.

9.4.3.3.4

Jestliže jury uzná, že se střelec tohoto přestupku dopustil úmyslně, může jej vyloučit ze
závodu. Jestliže však jury shledá, že si střelec nemohl být vědom chyby a že touto
chybou nezískal podstatnou výhodu, může výsledek schválit.

9.5.0

ČINOVNÍCI ZÁVODU

9.5.1

VŠEOBECNĚ

9.5.1.1

Všechny osoby, které jsou určeny jako činovníci závodu pořádaných pod záštitou ISSF,
musí mít platnou kvalifikaci (způsobilost) odpovídající úrovni závodu.

9.5.2

JURY

9.5.2.1

Před zahájením závodu

9.5.2.1.1

Jury musí zajistit dodržení následujících předpisů ISSF pro:

9.5.2.1.1.1

střeliště;

9.5.2.1.1.2

přesné nastavení terčů;

9.5.2.1.1.3

organizační zajištění závodu.

9.5.2.2

V průběhu závodu

9.5.2.2.1

Činnost jury je zaměřena na:

9.5.2.2.1.1

dohled nad závodem;

9.5.2.2.1.2

rady a pomoc organizačnímu výboru;

9.5.2.2.1.3

zajištění správného výkladu a uplatňování pravidel střelby;

9.5.2.2.1.4

ověření zbraní, střeliva a vybavení střelců;

9.5.2.2.1.5

ověření správného seřízení a nastavení vrhaček po odstranění poruchy;

9.5.2.2.1.6

projednávání protestů, které jsou oprávněně podány;
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9.5.2.2.1.7

dodržení pravidel týkajících se sponzorství a reklamy, obchodních značek na oblečení
střelců a na jejich vybavení a speciálních pravidel pro obchodní značky na oblečení
střelců a jejich výstroji (viz. oddíly 4.2.0, 4.3.0 a 4.4.0);

9.5.2.2.1.8

učinění rozhodnutí pokud jde o tresty;

9.5.2.2.1.9

plnění příslušných trestů;

9.5.2.2.1.10

učinění rozhodnutí ve všech případech, se kterými není v pravidlech počítáno nebo
které nejsou v souladu s duchem pravidel.

9.5.3

ŘEDITEL ZÁVODU

9.5.3.1

Ředitel závodu je jmenován organizačním výborem. Měl by být držitelem platné licence
brokového rozhodčího ISSF nebo rozhodčího obecně. Měl by mít široké zkušenosti
s brokovou střelbou a důkladné znalosti brokových zbraní a vybavení střelnice. Je
odpovědný za všechny technické a zásobovací činnosti (procesy), které se týkají
přípravy a správného chodu závodu.

9.5.3.1.1

Ředitel závodu plní všechny povinnosti uvedené v P 9.5.3.2 v úzké spolupráci
s technickým delegátem, jury a organizačním výborem, s hlavním rozhodčím, hodnotící
komisí a s ostatními členy pořadatelského sboru.

9.5.3.2

Povinnosti ředitele závodu jsou obvykle následující:

9.5.3.2.1

dávat pokyny a dohlížet na přípravu střelnice v souladu s technickými a
bezpečnostními požadavky na mistrovské soutěže v brokových disciplínách, které jsou
popsány v technických pravidlech ISSF;

9.5.3.2.2

kontrolovat a dohlížet na přípravu výstavby pomocných zařízení jako skladovacích
prostor pro zbraně a střelivo, technický servis, spojovací prostředky mezi střelišti, pro
technický personál atd.;

9.5.3.2.3

řídit a dohlížet na připravu asfaltových terčů pro trénink a závod;

9.5.3.2.4

opatřit pro finálové položky a pro rozstřely po finálových položkách speciální (flashové)
terče plněné barevným práškem;

9.5.3.2.5

zajistit seřízení vrhaček podle tabulek daných pro příslušný den;

9.5.3.2.6

zajistit, aby potřebná zařízení na střelištích řádně fungovala;

9.5.3.2.7

zajistit, aby byla všechna zařízení na každém střelišti správně umístěna (velká
výsledková tabule, sezení pro pomocné rozhodčí, příslušenství pro střelce, evidence
výsledků apod.);
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9.5.3.2.8

zajistit váhy s přesností na desetinu gramu pro vážení náplně broků a asfaltových
terčů;

9.5.3.2.9

zajistit měřidla na kontrolu rozměru broků a terčů;

9.5.3.2.10

napomáhat organizačnímu výboru v přípravě položkových listů a časového rozpisu
(programu) závodu;

9.5.3.2.11

spolupracovat s organizačním výborem na přípravě technické porady pro činovníky
závodu a vedoucí družstev;

9.5.3.2.12

se souhlasem jury rozhodovat ve věci změn v časovém rozpisu závodu a přidělování
střelišť a přerušování střelby na střelištích z důvodu bezpečnosti nebo jiných důvodů;

9.5.3.2.13

instruovat (proškolit) obsluhu vrhaček, vypouštěcího zařízení apod. především
s ohledem na bezpečnost práce.

9.5.4

HLAVNÍ ROZHODČÍ

9.5.4.1

Hlavní rozhodčí musí být jmenován organizačním výborem. Musí vlastnit platnou
licenci brokového rozhodčího ISSF nebo platnou licenci rozhodčího ISSF a musí mít
široké zkušenosti s brokovou střelbou, důkladné znalosti brokových zbraní a
schopnosti uplatňovat pravidla ISSF při závodě.

9.5.4.2

Základní povinnosti hlavního rozhodčího jsou následující:

9.5.4.2.1

napomáhat organizačnímu výboru při výběru a jmenování rozhodčích;

9.5.4.2.2

dohlížet na rozhodčí a pomocné rozhodčí;

9.5.4.2.3

dávat instrukce a informace rozhodčím a pomocným rozhodčím;

9.5.4.2.4

připravit rozpis a rozvržení střelišť rozhodčím;

9.5.4.2.5

rozhodnout společně s jury, kdy a na kterém střelišti smí závodník, který musel opustit
svou skupinu pro opravu závady zbraně nebo nepřítomný (opožděný) závodník
(„ABSENT“), dostřílet svou položku (viz. P 9.8.6.3.1 – P 9.8.6.3.5);

9.5.4.2.6

vždy informovat ředitele závodu o jakýchkoli potížích, poruchách apod. na střelnici.

9.5.5

ROZHODČÍ

9.5.5.1

Rozhodčí musí být jmenován organizačním výborem ve spolupráci s hlavním
rozhodčím.
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9.5.5.2

Všichni rozhodčí musí vlastnit platnou licenci brokového rozhodčího ISSF, musí mít
široké zkušenosti s brokovou střelbou, důkladné znalosti brokových zbraní a
schopnosti uplatňovat pravidla ISSF při závodě. Všichni rozhodčí musí mít požadované
osvědčení o přezkoušení zraku (viz. sekce 6.0 direktivy pro udělení licence brokových
rozhodčích).

9.5.5.2.1

Jejich hlavní činností je dělat okamžitá rozhodnutí týkající se:

9.5.5.2.1.1

zasažení terčů („HIT“ nebo „ZÁSAH“);

9.5.5.2.1.2

chybení terčů („LOST“ nebo „NULA“), (rozhodčí musí dát zřetelný zvukový a vizuální
signál u všech chybených terčů);

9.5.5.2.1.3

rozhodnutí o neplatném terči („NO BIRDS“ nebo „NOVÝ TERČ“);

9.5.5.2.1.4

opakování terčů;

9.5.5.2.1.5

nepravidelných terčů;

9.5.5.2.1.6

závad zbraně či střeliva;

9.5.5.2.1.7

ostatních odchylek od pravidel.

9.5.5.3

Je-li to možné, musí dát rozhodčí povel „neplatný terč“ („NO BIRDS“) nebo jiný signál
téhož významu než střelec vystřelí. Nepravidelné terče vyžadují, aby rozhodčí
okamžitě a velice přesně rozhodl.

9.5.5.3.1

Rozhodčí jsou také odpovědni za dodržování bezpečnostních pravidel a za správné
řízení závodu na střelištích.

9.5.5.4

Ve všech nejasných případech se musí rozhodčí poradit s pomocnými rozhodčími před
vyslovením konečného rozhodnutí.

9.5.5.5

Varování

9.5.5.5.1

Rozhodčí musí udělit varování (žlutou kartou) při porušení pravidel a musí o tom
provést záznam do položkového listu (viz. P 9.13.3.4.1.1 – P 9.13.3.4.1.5).

9.5.5.6

Tresty

9.5.5.6.1

Rozhodčí nemohou stanovit tresty nebo diskvalifikaci, které spadají do odpovědnosti
jury.

9.5.6

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ ROZHODČÍHO

9.5.6.1

Proti rozhodnutí rozhodčího je možno se odvolat pouze v případech týkajících se
výkladu a aplikace pravidel.

9.5.6.2

Rozhodnutí rozhodčího o zasaženém, chybeném nebo nepravidelném terči jsou
konečná a není možno se proti nim odvolat.
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9.5.7

POMOCNÍ ROZHODČÍ

9.5.7.1

Rozhodčímu musí být k dispozici dva (2) nebo tři (3) pomocní rozhodčí (viz.
P 9.11.3.1.1.1; P 9.11.3.3.1 a P 9.11.3.4), kteří jsou obvykle popořadě jmenováni ze
střelců většinou té skupiny, která právě dostřílela položku.

9.5.7.2

Všichni střelci musí tuto funkci vykonávat, pokud do ní byli určeni (viz P 9.5.7.7.1).

9.5.7.3

Organizační výbor může na žádost hlavního rozhodčího zajistit kvalifikované pomocné
rozhodčí.

9.5.7.4

Rozhodčí může přijmout způsobilého náhradníka.

9.5.7.5

Povinnosti (úkoly)

9.5.7.5.1

Hlavní úkoly pomocného rozhodčího jsou:

9.5.7.5.1.1

sledovat každý vržený terč;

9.5.7.5.1.2

pozorně sledovat, zda vržený terč není rozbitý dříve, než na něj bylo vystřeleno;

9.5.7.5.1.3

dát okamžitě po výstřelu znamení, pokud posoudí terč jako chybený;

9.5.7.5.1.4

je-li to od něj požadováno, zaznamenat do oficiální výsledkové listiny rozhodnutí
rozhodčího o výsledku každé rány;

9.5.7.5.1.5

je-li o to požádán, být ve sporných případech nápomocen rozhodčímu informací;

9.5.7.6

Pomocný rozhodčí musí zaujmout takové stanoviště, aby mohl sledovat celé střeliště.

9.5.7.7

Absence (nepřítomnost)

9.5.7.7.1

Byl-li střelec určen jako pomocný rozhodčí a sám se nedostaví nebo neudá věrohodný
důvod pro odmítnutí nebo nezajistí vhodného náhradníka, bude potrestán ztrátou
jednoho (1) terče z celkového výsledku za každé takové odmítnutí.

9.5.7.7.2

Opakované odmítnutí může mít za následek vyloučení ze závodu (viz P 9.13.5.2.7).

9.5.7.8

Informování rozhodčího o nesouhlasu

9.5.7.8.1

Rozhodčí musí udělat sám konečné rozhodnutí. Když pomocný rozhodčí nesouhlasí
s rozhodnutím rozhodčího, je jeho povinností zvednutím ruky nebo jinak na to
upozornit. Rozhodčí musí pak dospět ke konečnému rozhodnutí.
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9.6.0

STŘELECKÉ DISCIPLÍNY A POSTUPY

9.6.1

SEZNAM

9.6.1.1

Disciplíny

9.6.1.1.1

Brokové disciplíny na významných závodech jsou:

9.6.1.1.2

Trap, Double trap a Skeet (Automatický trap může být střílen jako samostatný závod
nebo společně s ostatními brokovými disciplínami).

9.6.2

TRÉNINK

9.6.2.1

Oficiální trénink

9.6.2.1.1

Den před zahájením závodu musí být vyhrazen oficiálnímu tréninku každé disciplíny,
který je pořádán na stejných střelištích a na terče stejného provedení a barvy jako při
závodě. Pro oficiální trénink je vypracován rozpis, který je spravedlivý ke všem
zúčastněným národům (nevytváří žádné výhody pro kohokoliv).

9.6.2.2

Neoficiální trénink

9.6.2.2.1

Zpřístupnění všech použitelných střelišť za účelem neoficiálního tréninku (pořádaného
před dnem věnovaným oficiálnímu tréninku) je v kompetenci organizačního výboru,
který musí rozhodnout, zda takový trénink nezasáhne do programu jednotlivých
disciplín závodu. Pro neoficiální trénink je vypracován rozpis, který je spravedlivý ke
všem zúčastněným národům (nevytváří žádné výhody pro kohokoliv).

9.6.3

PROGRAMY STŘELBY

9.6.3.1

Program pro každou disciplínu je:
Disciplína
Trap
(položka 25 terčů)
Automatický trap
(položka 25 terčů)
Skeet
(položka 25 terčů)
Double trap
(položka 50 terčů)
Double trap
(položka 40 terčů)
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Počet terčů
Jednotlivci muži
Jednotlivci ženy
125 + finále

75 + finále

125

75

125 + finále

75 + finále

150 + finále

---

---

120
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9.6.4

PROGRAMY ZÁVODŮ

9.6.4.1

Trap, automatický trap a skeet
Jednotlivci muži a junioři
75 + 50
50 + 75
2 dny
nebo
terčů
50 + 50 + 25
50 + 25 +50
3 dny
nebo
nebo
Jednotlivci ženy a juniorky
75
1 den
--terčů
50 + 25
25 + 50
2 dny
nebo
terčů

9.6.4.2

--25 + 50 + 50
terčů
-----

Double trap
1 den
2 dny
1 den
2 dny

Jednotlivci muži a junioři
150
--terčů
100 + 50
50 + 100
nebo
terčů
Jednotlivci ženy a juniorky
120
--terčů
80 + 40
40 + 80
nebo
terčů

---------

9.6.4.3

Nicméně jsou preferovány následující programy uvedené v P 9.6.4.4 a P 9.6.4.5.

9.6.4.4

Trap, Automatický trap a Skeet
Jednotlivci muži a junioři
75 + 50
50 + 75
2 dny
nebo
terčů
Jednotlivci ženy a juniorky
75
1 den
--terčů

9.6.4.5

-----

Double trap
1 den
1 den

Jednotlivci muži a junioři
150
--terčů
Jednotlivci ženy a juniorky
120
--terčů

-----

9.6.5

SPRAVEDLIVOST PŘI ZÁVODĚ

9.6.5.1

Pro zajištění spravedlivosti při závodě musí organizační výbor společně s jury provést
rozpis skupin tak, aby každá skupina během závodu měla stejné podmínky střelby:

9.6.5.1.1

střílela na každém střelišti se stejnou četností;

9.6.5.1.2

střílela na stejné nastavení se stejnou četností.
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9.6.6

JINÉ PROGRAMY ZÁVODU

9.6.6.1

Pokud žádný z výše uvedených programů není uznán jako vhodný pro příslušný závod
pro značný rozsah nebo jiný důvod, pak musí organizační výbor podat na ISSF
v potřebném předstihu před termínem závodu žádost o schválení navrhovaného
alternativního programu.

9.7.0

ŘÍZENÍ ZÁVODU

9.7.1

ROZPISY STŘELEB

9.7.1.1

Střelci a činovníci družstva musí být informováni o přesné době zahájení střelby,
složení (rozvržení) skupin, rozvrhu střelišť a o přidělení pořadí pro skupiny nejpozději
dvě (2) hodiny po technické poradě v den předcházející závodu.

9.7.1.2

Střelci a činovníci družstva musí být informováni o rozpisu střelišť pro trénink do 18:00
hodin předchozího dne.

9.7.1.3

Dojde-li z jakéhokoli důvodu k nezbytné změně kteréhokoli údaje v programu závodu,
musí o tom být ihned informováni vedoucí družstev.

9.7.2

Výměna střelce

9.7.2.1

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

9.7.3

PŘERUŠENÍ PROGRAMU

9.7.3.1

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 závodu, pokračovat
bez přerušení a v souladu s programem.

9.7.3.2

Pouze ředitel závodu smí se souhlasem jury přerušit střelbu z důvodu prudkého deště
a bouřky s blesky.

9.7.4

SKUPINY

9.7.4.1

Složení skupin

9.7.4.1.1

Skupina musí být složena ze šesti (6) členů s výjimkou, kdy rozvržení nedovolí stejné
rozdělení (viz P 9.7.4.2.1).

9.7.4.1.2

Na závodech 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.

9.7.4.2

Výpomocní střelci

9.7.4.2.1

Pokud se na závodech 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.

9.7.4.2.2

Výsledky pomocných 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.

9.7.4.3

Losování skupin
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9.7.4.3.1

Na závodech 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).

9.7.4.3.2

Rozdělení střelců do skupin a pořadí ve skupině musí být stanoveno losováním pod
dohledem technického delegáta (delegátů). Může se to provést pomocí počítačového
programu vhodného pro tento účel.

9.7.4.3.3

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

9.7.4.4

Rozdělení (uspořádání) skupin

9.7.4.4.1

Jury ve shodě s organizačním výborem a po souhlase technického delegáta (delegátů)
smí upravit vylosování, ale pouze pro zajištění požadavků vyplývajících z P 9.7.4.3.1 a
P 9.7.4.5.1.

9.7.4.5

Pořadí střelby

9.7.4.5.1

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).

9.8.0

ZÁVADY

9.8.1

VOLBA HLAVNĚ

9.8.1.1

Používá-li střelec dvouhlavňovou brokovnici a neoznámí-li před započetím každé
položky rozhodčímu jiné pořadí, předpokládá se, že střílí první ránu spodní hlavní
(nebo pravou hlavní v případě dvojky).

9.8.2

POSTUP PŘI ZÁVADĚ ZBRANĚ ČI STŘELIVA V ZÁVODĚ

9.8.2.1

V případě závadě z jakéhokoli důvodu musí střelec:

9.8.2.1.1

držet zbraň ve směru letu terčů;

9.8.2.1.2

neotevřít zbraň;

9.8.2.1.3

nedotknout se pojistky;

9.8.2.1.4

má-li zbraň volitelnou spoušť, informovat o tom rozhodčího;

9.8.2.1.4

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

9.8.2.1.5

odpoví na jakýkoli dotaz daný rozhodčím.

9.8.3

PORUCHY ZBRANÍ S VOLBOU HLAVNÍ

9.8.3.1

Střelec musí v zájmu bezpečnosti před zahájením každé položky informovat
rozhodčího, že používá zbraň s volbou hlavní, a poté vždy, když rozhodčí musí
prohlédnout jeho zbraň, mu tuto skutečnost připomene (viz P 9.2.4).
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9.8.4

NEZPŮSOBILÁ ZBRAŇ A ZÁVADY

9.8.4.1

Rozhodnutí o nezpůsobilosti nebo závadě zbraně musí být učiněna rozhodčím.

9.8.4.2

Zbraň musí být prohlášena nezpůsobilou, když:

9.8.4.2.1

nemůže bezpečně vystřelit;

9.8.4.2.2

selže vyhazovač z důvodu mechanické závady;

9.8.4.2.3

nastane jiný důvod, pro který je zbraň nepoužitelná.

9.8.4.3

Následující případy nelze prohlásit za poruchy:

9.8.4.3.1

chybná manipulace ze strany střelce;

9.8.4.3.2

nabití zbraně nábojem do opačné komory.

9.8.5

ZÁVADY STŘELIVA

9.8.5.1

Rozhodnutí o závadách střeliva musí být učiněna rozhodčím.

9.8.5.2

Za závadu střeliva jsou považován stav, kdy při zřetelném vtisku úderníku:

9.8.5.2.1

není zapálena prachová náplň;

9.8.5.2.2

je vznícena jen roznětka;

9.8.5.2.3

při výrobě je vynechána prachová náplň;

9.8.5.2.4

některá složka náplně zůstala v hlavni.

9.8.5.3

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).

9.8.6

BĚŽNÉ POSTUPY PO VZNIKU PORUCHY

9.8.6.1

Když rozhodne rozhodčí o nezpůsobilosti zbraně nebo 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 střelec smí

9.8.6.2

se svolením rozhodčího opustit skupinu a dokončit zbývající terče položky v čase
určeném hlavním rozhodčím.
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9.8.6.3

Postupy pro dokončení položky

9.8.6.3.1

Trap

9.8.6.3.1.1

Střelcovi 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.

9.8.6.3.2

Automatický trap

9.8.6.3.2.1

Střelcovi je pro dokončení položky určen čas a přiděleno na střeliště, které má
odpovídající nastavení. Zde se střelec postaví za patřičné střelecké stanoviště a je mu
ukázán terč, 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.

9.8.6.3.3

Double trap

9.8.6.3.3.1

Střelcovi je pro dokončení položky určen čas a přiděleno na střeliště, které má
odpovídající nastavení. Zde se střelec postaví za patřičné střelecké stanoviště a je mu
ukázán dvojterč, 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.

9.8.6.3.4

Skeet

9.8.6.3.4.1

Střelcovi je pro dokončení položky určen čas a přiděleno na střeliště, které má
odpovídající nastavení. 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.

9.8.6.3.5

Dokončení položky – položkový list

9.8.6.3.5.1

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 hodnotící komisi.

9.8.7

POVOLENÝ POČET ZÁVAD

9.8.7.1

Střelci jsou v položce povoleny maximálně dvě (2) závady, bez ohledu na to, zda si
vyměnil zbraň nebo náboje.

9.8.7.2

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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9.9.0

PRAVIDLA VEDENÍ – pro vedoucí družstev, trenéry a střelce

9.9.1

VŠEOBECNĚ

9.9.1.1

Tato pravidla pojednávají o očekávaném a požadovaném chování všech činovníků
družstev, trenérů a střelců, kteří se účastní závodů pořádaných pod záštitou ISSF.

9.9.2

VEDOUCÍ DRUŽSTVA

9.9.2.1

Každé družstvo musí mít svého vedoucího. Bude-li to nezbytné, může být střelec
ustanoven jako vedoucí družstva.

9.9.2.2

Vedoucí družstva musí po celou dobu spolupracovat s činovníky závodu v zájmu
bezpečnosti, musí být schopen spolupráce při závodě a musí mít sportovní chování.

9.9.2.3

Vedoucí družstev musí důkladně znát pravidla a být informováni o časovém programu
oficiálního tréninku a závodu.

9.9.2.4

Vedoucí družstva je odpovědný za:

9.9.2.4.1

udržování kázně v jeho družstvu;

9.9.2.4.2

všechny záležitosti týkající se družstva;

9.9.2.4.3

zajištění přítomnosti střelců ve správném čase na střeleckých stanovištích s vlastním
vybavením;

9.9.2.4.4

doplnění všech nezbytných vstupních údajů s přesnými informacemi a podrobení se
pokynům příslušných činovníků ve stanoveném čase;

9.9.2.4.5

kontrolu výsledků členů jeho družstva;

9.9.2.4.6

podávání písemných protestů v záležitostech jeho družstva;

9.9.2.4.7

kontrolu předběžných a oficiálních zpráv a výsledků a přejímání oficiálních informací a
požadavků, o nichž uvědomuje členy družstva.

9.9.3

KOUČOVÁNÍ (instruování trenérem)

9.9.3.1

Při závodech konaných pod záštitou ISSF není koučování střelců v prostoru střeliště
přípustné.

9.9.3.2

Trenérům a ostatním vedoucím družstev není dovoleno vstupovat do prostoru střeliště,
kromě toho, když jury pozve vedoucí týmu na místa v prostoru střeliště na finále nebo
rozstřel po finále.

9.9.3.3

Když si vedoucí družstva přeje promluvit se členem družstva nacházejícím se
v prostoru střeliště, nesmí ho kontaktovat přímo nebo s ním hovořit. Vedoucí družstva
musí dostat povolení od rozhodčího nebo člena jury, poté bude střelec zavolán mimo
prostor střeliště.

9.9.4

ZÁVODNÍCI
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9.9.4.1

Oblečení

9.9.4.1.1

Závodník je odpovědný za to, v jakém střeleckém oblečení jde na střelnici, aby
důstojně působil při svém veřejném vystoupení v disciplíně.

9.9.4.1.2

Sportovní kalhoty, tréninkové oteplovací kalhoty a saka pro muže a ženy a podobné
sportovní halenky, sukně/šaty pro ženy jsou přípustné. Pantofle, sandály a podobná
obuv bez řemínku nebo uzavřené paty je bez lékařského potvrzení nepřípustná.

9.9.4.1.3

Krátké kalhoty (šortky), které mají konec nohavic nejvýše 15 cm nad čéškou, jsou
povoleny.

9.9.4.1.4

Košile, trička (blůzy) a podobné části oděvů bez rukávu nejsou povoleny.

9.9.4.1.5

Během udílení cen nebo jiných ceremoniálů je od sportovců požadováno představit se
v jejich oficiálním jednotném národním ustrojení nebo v národní sportovní (teplákové)
soupravě. Všichni členové družstev musí být oblečeni stejně.

9.9.4.1.6

Způsobilost

9.9.4.1.6.1

Všichni střelci se musí také podrobit pravidlům ISSF o způsobilosti a sponzorství (část
4 „oficiální ustanovení pravidel a předpisů“). Tato část zahrnuje pravidla pro závody
pod záštitou ISSF a řeší záležitosti, jako jsou znaky, sponzorství, reklama, propagace a
obchodní znaky na oblečení, a to včetně způsobu kontroly a sankcí.

9.9.4.2

Startovní čísla

9.9.4.2.1

Všichni střelci musí být po celou dobu na všech závodech i při oficiálním tréninku
vybaveni startovními čísly umístěnými na zádech nad úrovní pasu. Není-li startovní
číslo čitelné, nesmí závodník nastoupit nebo pokračovat v závodě. Na startovním čísle
musí být zobrazeno přidělené číslo v takové velikosti, jak je to jen možné, přičemž
nesmí být menší než 20 mm (viz. P 6.9.3).

9.9.4.2.2

Zkratka státu a jméno střelce v latince musí být zobrazeny (ve zkratce) na zadní části
svrchního oblečení mezi rameny nad startovním číslem.
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9.9.4.3

Boční clony očí připevněné na pokrývku hlavy, střelecké brýle nebo čelenku jsou
povoleny a nesmějí být širší než 40 mm. Tyto clony nesmí být protaženy dopředu více
než do úrovně čela.

9.9.4.3.1

9.9.4.4

Připravenost ke střelbě

9.9.4.4.1

Střelec odpovídá za svou přítomnost na svém stanovišti ve stanoveném čase
s nezbytným vybavením a střelivem pro celou položku a být připraven ke střelbě.

9.9.4.5

Mobilní telefony

9.9.4.5.1

Veškeré mobilní telefony, walkmeny nebo podobná zařízení jsou pro účastníky závodu
(střelce), trenéry a vedoucí družstev na střelištích a ve slyšitelné vzdálenosti od
střeleckého prostoru zakázána. Všechny mobilní telefony musí být vypnuty.

9.9.4.6

Elektronická zařízení

9.9.4.6.1

Může být použito pouze zařízení se sníženou hlasitostí. Rádia, magnetofony nebo jiný
typ zvukové produkce nebo spojovacích prostředků jsou zakázána v doslechu prostorů,
kde probíhá závod nebo oficiální trénink.

9.9.4.7

Kouření

9.9.4.7.1

Kouření je zakázáno na střelišti a v oficiálním prostoru pro diváky.

9.10.0

TERČE – pravidelné, nepravidelné, rozbité, zasažené, chybené a neplatné

9.10.1

PRAVIDELNÝ TERČ

9.10.1.1

Pravidelný terč je jeden (1) neporušený terč vyžádaný střelcem a vypuštěný podle
pravidel.
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9.10.1.2

Pravidelný dvojterč jsou dva (2) neporušené terče vyžádané střelcem a vypuštěné
současně podle pravidel.

9.10.2

NEPRAVIDELNÝ TERČ

9.10.2.1

Nepravidelný terč je terč, který není vržen v souladu s pravidly.

9.10.2.2

Nepravidelný dvojterč nastane, když:

9.10.2.2.1

jeden (1) nebo oba terče jsou nepravidelné;

9.10.2.2.2

terče nejsou vrženy současně;

9.10.2.2.3

vyletí jen jeden (1) terč;

9.10.2.2.4

jeden ze dvou terčů je rozbitý.

9.10.3

ROZBITÝ TERČ

9.10.3.1

Rozbitý terč je takový, který není celý podle P 6.3.2.8 a P 6.3.2.9.

9.10.3.2

Rozbitý terč musí být prohlášen neplatný a musí být vždy opakován.

9.10.4

ZASAŽENÝ TERČ („HIT“ nebo „ZÁSAH“)

9.10.4.1

Terč je prohlášený za zasažený, když je vržen pravidelný terč a je zasažen podle
pravidel uvnitř hranic střelby a oddělí se od něho alespoň jeden (1) viditelný úlomek.
Když terč pouze prášil a neoddělil se od něj viditelný úlomek, není posuzován jako
zasažený.

9.10.4.2

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

9.10.4.3

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.

9.10.5

CHYBENÝ TERČ – „LOST“ nebo „NULA“

9.10.5.1

Terč musí být prohlášen za chybený, když:

9.10.5.1.1

není zasažen po dobu letu v hranicích střelby;

9.10.5.1.2

pouze prášil a neoddělil se od něho viditelný úlomek;

9.10.5.1.3

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

9.10.5.1.4

střelec nemůže vystřelit ze zbraně z důvodu spočívajícího v jeho zavinění (chybě);
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9.10.5.1.5

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

9.10.5.1.6

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

9.10.5.1.7

po vzniku poruchy střelec otevřel zbraň nebo manipuloval s pojistkou dříve než
rozhodčí prohlédl zbraň;

9.10.5.1.8

jedná se o třetí nebo další poruchu v téže položce.

9.10.5.2

Další pravidla týkající se chybených terčů

9.10.5.2.1

Trap: viz. P 9.14.9 a P 9.14.8.3;

9.10.5.2.2

Automatický trap: viz. P 9.15.8 a P 9.15.7.3;

9.10.5.2.3

Double trap: viz. P 9.16.10 a P 9.16.9.3;

9.10.5.2.4

Skeet: viz. P 9.17.15 a P 9.17.14.3.

9.10.6

NEPLATNÝ TERČ „NO BIRD“ nebo „NOVÝ TERČ“

9.10.6.1

Neplatný terč je v závodě nepřijatelný a vždy musí být opakován.

9.10.6.2

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

9.10.6.3

Po prohlášení terče za neplatný smí střelec otevřít zbraň a přemístit se.

9.10.6.4

Další pravidla týkající se neplatného terče

9.10.6.4.1

Trap: viz. P 9.14.7, P 9.14.8.1 a P 9.14.8.2;

9.10.6.4.2

Automatický trap: viz. P 9.15.6, P 9.15.7.1 a P 9.15.7.2;

9.10.6.4.3

Double trap: viz. P 9.16.8, P 9.16.9.1 a P 9.16.9.2;

9.10.6.4.4

Skeet: viz. P 9.17.3, P 9.17.14.1 a P 9.17.14.3.

9.11.0

HODNOCENÍ A POSTUPY PŘI STANOVENÍ VÝSLEDKŮ

9.11.1

HODNOTÍCÍ KOMISE

9.11.1.1

Povinností hodnotící komise před závodem je:

9.11.1.1.1

připravit položkové listy pro každou skupinu;

9.11.1.1.2

zajistit, aby správné položkové listy byly pro příslušná družstva na příslušném střelišti.

9.11.1.2

Povinností hodnotící komise po každé položce je:

9.11.1.2.1

přijmout a překontrolovat celkový počet zasažených terčů a ověřit výsledky;

9.11.1.2.2

zapsat výsledky do tabulek;
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9.11.1.2.3

ihned zveřejnit předběžné výsledky na veřejně přístupné tabuli;

9.11.1.2.4

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

9.11.1.3

Každodenní povinností hodnotící komise při ukončení střelby je:

9.11.1.3.1

sečíst oficiální výsledky v nejkratším možném čase;

9.11.1.3.2

připravit a vytisknout zprávu o předběžných výsledcích pro potřeby tisku, vedoucích
družstev, členů jury a technického delegáta;

9.11.1.3.3

připravit a bezodkladně vytisknout správné konečné výsledky;

9.11.1.3.4

co nejdříve po ukončení každého podaného protestu zveřejnit přehled správných
konečných výsledků s pořadím (který by měl obsahovat celé příjmení a celé jméno
účastníka bez zkratek, jeho startovní číslo (Bib) a zkratku státní příslušnosti střelce
podle MOV. Viz. P 6.7.2.9.1).

9.11.1.4

Povinností organizačního výboru a technického delegáta v posledním dni každé
disciplíny je zaslat na sekretariát ISSF faxem nebo e-mailem jednu (1) kopii oficiální
výsledkové listiny, a to ihned po její kontrole (viz. P 6.7.3).

9.11.1.5

Povinností organizačního výboru a technického delegáta je do tří (3) dnů po ukončení
závodu zajistit zaslání na sekretariát ISSF tři (3) kopie ověřených oficiálních
výsledkových listin pro každou disciplinu (viz. P 6.7.4).
Poznámka: Organizační výbor zajistí uložení výsledkových listin a položkových listů,
které dokladují výsledky každého terče, nejméně po dobu 12 měsíců od ukončení
závodu.

9.11.2

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ VÝSLEDKŮ

9.11.2.1

Zajištění výsledků se provádí oficiálně na každém střelišti pro každou položku 25 terčů
(u double trapu 25 dvojterčů pro muže nebo 20 dvojterčů pro ženy).

9.11.2.2

Pro závody pořádané pod záštitou ISSF musí být jednotlivé výsledky zaznamenány na
každém střelišti dvěma (2) samostatnými osobami, většinou z řad pomocných
rozhodčí.

9.11.2.2.1

Jedna osoba musí trvale vést záznam do položkového listu.

9.11.2.2.2

Druhá osoba musí zaznamenávat výsledky ručně na viditelné (sledovatelné)
výsledkové tabuli. Kromě toho, je-li k dispozici elektronická viditelná
výsledková tabule, musí být obsluhována rozhodčím (viz. P 9.11.3.1 a P 9.11.3.2).
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9.11.3

VEŘEJNÁ VÝSLEDKOVÁ TABULE

9.11.3.1

Střelnice s elektronickou veřejnou výsledkovou tabulí

9.11.3.1.1

Rozhodčí musí kontrolovat záznamy elektronické veřejné výsledkové tabule:

9.11.3.1.1.1

dvě (2) nebo tři (3) další osoby musí být určeny jako pomocní rozhodčí následovně:

9.11.3.1.1.2

první osoba, obvykle určená z pomocných rozhodčí, musí zaujmout stanoviště za
hranicí palebné čáry a průběžně zaznamenávat výsledky do oficiálních položkových
listů;

9.11.3.1.1.3

druhá osoba, obvykle opět určená z pomocných rozhodčí, musí zaujmout takovou
pozici blízko elektronické výsledkové tabule, aby mohla dělat pomocného rozhodčího a
zajistit, aby vykazované výsledky byly správné, a ihned upozornit rozhodčího, když je
výsledek nesprávně zaznamenán.

9.11.3.2

Chyby na elektronické veřejné výsledkové tabuli

9.11.3.2.1

Jestliže se na elektronické veřejné výsledkové tabuli objeví nesprávný údaj, musí
rozhodčí ihned zastavit střelbu a s minimálním odkladem požadovat opravu chybného
záznamu.

9.11.3.2.2

V případě, že není možné opravit údaj na obrazovce, budou se provádět následující
úkony:

9.11.3.2.2.1

musí být prohlédnut a zkontrolován oficiální položkový list až k údaji, kde má
elektronická veřejná výsledková tabule chybu;

9.11.3.2.2.2

pak, je-li to možné, rychle nahradit elektronickou tabuli ruční veřejnou výsledkovou
tabulí, přenést na ni výsledky až po chybný záznam a poté pokračovat v položce (viz.
P 9.14.3.2, P 9.15.3.2, P 9.16.6.3 nebo P 9.17.6.3).

9.11.3.2.3

Když nebude možné nahradit ruční veřejnou výsledkovou tabulí, pak musí být zaveden
druhý položkový list, zkontrolovány údaje dosavadních výsledků a položka pak musí
pokračovat s druhým položkovým listem pod dohledem kompetentní osoby, určené
hlavním rozhodčím.

9.11.3.2.4

V případě rozdílu ve vykazovaných výsledcích mezi dvěma (2) položkovými listy, pak
ten který je pod kontrolou osoby, určené hlavním rozhodčím, musí být rozhodující.

9.11.3.3

Střelnice s ruční veřejnou výsledkovou tabulí

9.11.3.3.1

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

9.11.3.3.1.1

první osoba musí zaujmout stanoviště za hranicí palebné čáry a trvale udržovat
záznamy na položkovém listě;

9.11.3.3.1.2

druhá osoba musí působit jako pomocný rozhodčí a rovněž udržovat záznamy na ruční
výsledkové tabuli;
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9.11.3.3.1.3

třetí osoba musí působit jako pomocný rozhodčí na protější straně než je umístěna
sledovatelná ruční výsledková tabule a také kontrolovat, zda zaznamenávané výsledky
na tabuli jsou správné.

9.11.3.4

Každý zapisovatel musí zaznamenávat údaje v návaznosti na rozhodnutí učiněná
rozhodčím.

9.11.3.4.1

Po ukončení každé položky musí být výsledky překontrolovány a položkový list se
správnými údaji doručen hodnotící komisi.

9.11.3.5

Když vzniknou nevysvětlitelné rozdíly ve výsledcích, je rozhodující výsledek
zaznamenaný na veřejné výsledkové tabuli.

9.11.4

OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ

9.11.4.1

Když byla položka dokončena a výsledky byly porovnány hlasitým přečtením, musí
rozhodčí a každý střelec podepsat položkový list dříve, než bude urychleně zaslán
hodnotící komisi.

9.11.4.2

Když střelec opomene podepsat položkový list před jeho odesláním ze střeliště, ztrácí
veškerá práva protestovat s výjimkou chybného přepisu výsledku z položkového listu.

9.11.5

VÝSLEDKY

9.11.5.1

Závod jednotlivců

9.11.5.1.1

Výsledky každého střelce z každé položky musí být čitelně zapsány na oficiální
položkové listině.

9.11.5.1.2

Na konci závodu musí být celkový počet zasažených terčů každého jednotlivého
střelce v kvalifikaci, ve finále a v rozstřelech zapsán a výsledky musí být seřazeny
v sestupném pořadí (pro nerozhodný výsledek viz P 9.12.1 – P 9.12.3).

9.11.5.2

Závod družstev

9.11.5.2.1

Výsledky každého člena družstva v kvalifikaci musí být zapsány, počet zásahů všech
členů každého družstva musí být sečten a výsledky družstva musí být seřazeny
v sestupném pořadí (pro nerozhodný výsledek viz P 9.12.4).

9.11.5.3

Oficiální výsledková listina musí obsahovat následující:

9.11.5.3.1

výsledek každé kvalifikační položky;

9.11.5.3.2

celkový výsledek kvalifikace (součet výsledků všech kvalifikačních položek);

9.11.5.3.3

výsledek finálové položky (u účastníků finále);

9.11.5.3.4

celkový výsledek daný součtem celkového výsledku kvalifikace a výsledku finálové
položky;

9.11.5.3.5

výsledky dosažené v rozstřelech, které se však nenačítají do celkového výsledku.
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9.12.0

NEROZHODNÉ VÝSLEDKY A ROZSTŘELY

9.12.1

ZÁVODY S FINÁLOVOU POLOŽKOU

9.12.1.1

Nerozhodné výsledky olympijských disciplín pro muže a ženy (specifikované v kapitole
3.2 Všeobecných pravidel) a ostatní závody s finálovými položkami se budou řídit
podle následujících pravidel.

9.12.1.2

Shoda před finálovou položkou

9.12.1.2.1

Jestliže jsou nerozhodné výsledky u prvních šesti (6) střelců po kvalifikačních
položkách, pak k určení pořadí, ve kterém budou střelci střílet finále, bude aplikováno
pravidlo „Count Back“ (viz P 9.12.2).

9.12.1.3

Jestliže nelze shodu vyřešit podle pravidla „Count Back“ (viz P 9.12.2), případně majíli dva nebo více střelců absolutní nástřel, musí o pořadí těchto střelců ve finále
rozhodnout jury losováním.

9.12.1.4

Přichází-li pro shodný výsledek v úvahu pro finále více než šest (6) střelců (jejich tedy
více než míst pro finále), musí být o jejich postupu rozhodnuto rozstřelem podle
P 9.12.5 a P 9.12.6 (trap), P 9.12.7 (automatický trap), P 9.12.8 (double trap) nebo
P 9.12.9 (skeet).

9.12.1.5

Když je to možné, pak by střelba o postup před finále měla být provedena na jiném
střelišti, než které se použije pro finále.

9.12.1.6

Výsledek rozstřelu, který má určit šest (6) účastníků finále, rozhodne také o pořadí
střelců, kteří se zúčastnili tohoto rozstřelu. U střelců se stejným výsledkem po rozstřelu
(ukončili rozstřel současně – nebylo třeba v rozstřelu dále pokračovat) bude pořadí
určeno podle pravidla „Count Back“ (viz P 9.12.2).

9.12.1.7

Jednotlivci na sedmém a nižším pořadí se stejným výsledkem po rozstřelu (viz
P 9.12.1.6) musí být seřazeni podle výsledku z kvalifikace. Když mají dva (2) nebo více
střelců stejný výsledek, pak musí být o jejich pořadí rozhodnuto podle pravidla „Count
Back“.

9.12.1.8

Shoda po finálové položce

9.12.1.8.1

Všechny shody zbývající po finále pro prvních šest (6) míst budou rozhodnuty
rozstřelem podle následujícího postupu:

9.12.1.8.1.1

startovní pořadí určí jury losováním;

9.12.1.8.1.2

když má několik střelců shodu pro více než jedno pořadí např. dva (2) střelci shodu pro
druhé místo (2. a 3. místo) a dva (2) střelci shodu pro páté místo (5. a 6. místo), pak se
budou všichni rozstřelovat na témže střelišti pro určení výsledného pořadí;

9.12.1.8.1.3

první budou rozstřelovat střelci o nejnižší pořadí, následovat bude rozstřel o vyšší
pořadí, dokud nebudou všechny shody vyřízeny.
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9.12.1.8.1.3.
1

Když čtyři (4) nebo více střelců mají shodu pro jedno (1) místo pořadí (např. čtyři
(4) střelci shodu pro 2., 3., 4. a 5. místo) a dva (2) nebo více z těchto střelců chybí při
rozstřelu příslušný terč (terče), musí opustit svá stanoviště a čekat s připravenou zbraní
(bezpečně vybitou a otevřenou) v místě označeném.

9.12.1.8.1.4

Zbývající střelci musí pokračovat v rozstřelu o nejvyšší místo pořadí až do doby
porušení shody.

9.12.1.8.1.5

Teprve když je tento rozstřel dokončen, budou se zbývající střelci se shodou
rozstřelovat pro určení dalšího nejvyššího místa pořadí. Jakmile zahájen rozstřel o
následující nižší umístění, střelci se shodným nástřelem musí zaujmout svá původní
startovní místa.

9.12.1.8.1.6

Tento postup bude pak nezbytně pokračovat tak dlouho, aby byla stanovena všechna
požadovaná pořadí.

9.12.1.8.1.7

V případě, kdy jeden (1) střelec ve skupině poruší shodu, bude přidělen na nižší pořadí
a musí odejít. Zbývající střelci se shodou pokračují v rozstřelu, dokud není jejich shoda
porušena a není určeno jejich pořadí.

9.12.1.9

Každý střelec, který není na určeném stanovišti připraven ke střelbě ve stanoveném
čase, se nesmí zúčastnit rozstřelu a bude automaticky zařazen na nejnižší místo
v rozstřelu (vycházejícím z jeho výsledku po kvalifikaci a finálové položce).

9.12.1.10

Účastnická místa pro olympijské hry („Quota Places“)

9.12.1.10.1

Pokud mohou účastnická místa pro olympijské hry získat dva (2) nebo více střelců,
kteří mají stejné výsledky, bude shoda vyřešena podle P 9.12.1.6 a P 9.12.1.7.

9.12.2

PRAVIDLO „COUNT BACK“ (podle poslední položky)

9.12.2.1

Každá shoda bude vyřešena následujícím způsobem:

9.12.2.1.1

výsledky poslední položky 25 terčů (u double trapu 25 dvojterčů pro muže nebo
20 dvojterčů pro ženy) musí být porovnány. Vítězem je střelec s nejvyšším výsledkem
v položce;

9.12.2.1.2

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

9.12.2.1.3

v případě, že jsou výsledky všech položek shodné, musí být shoda rozhodnuta
porovnáním zasažených terčů od prvního terče poslední položky (bude-li to nezbytné,
bude posuzována předposlední položka atd.) až bude nalezena nula (0). Střelec
s vyšším počtem zásahů v souvislé řadě před nulou se umístí na vyšším místě.
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9.12.3

ZÁVODY BEZ FINÁLOVÉ POLOŽKY

9.12.3.1

Shoda u jednotlivců

9.12.3.1.1

Shody u neolympijských disciplin a kategorií a další závody bez finále budou
rozhodovány následovně:

9.12.3.2

Shody s absolutními výsledky

9.12.3.2.1

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

9.12.3.3

Shody pro prvních šest (6) míst

9.12.3.3.1

Shody musí být rozhodnuty rozstřelem.

9.12.3.3.1.1

Startovní pořadí bude určeno losováním jury;

9.12.3.2.1.2

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;

9.12.3.3.1.3

první se budou rozstřelovat střelci o nejnižší pořadí, následovat bude rozstřel o vyšší
pořadí, dokud nebudou všechny shody porušeny (viz P 9.12.1.8.1.3.1 až
P 9.12.1.8.1.7). Všichni střelci se shodným výsledkem po kvalifikaci budou zařazeni
podle výsledku z rozstřelu.

9.12.3.4

Shoda pro sedmé a nižší místo

9.12.3.4.1

Jednotlivé shody výsledků od 7. místa níže nebudou rozhodovány rozstřelem
nerozhodnuté při rozstřelu musí být rozhodnuty podle pravidla „Count Back“ (viz
P 9.12.2).

9.12.4

SHODA DRUŽSTEV

9.12.4.1

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

9.12.5

ROZSTŘELY

9.12.5.1

Před finále

9.12.5.1.1

Rozstřel před finále musí být proveden na standardní terče.

9.12.5.2

Po finále

9.12.5.2.1

Rozstřel po finále musí být proveden na flashové terče.
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9.12.5.3

Čas zahájení

9.12.5.3.1

Rozstřel před finále bude zahájen nejpozději do třiceti (30) minut po dokončení
regulérní střelby (kvalifikace) (viz P 9.12.5.4 a P 9.12.5.5).

9.12.5.3.2

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

9.12.5.3.3

Rozstřel po finále musí být zahájen ihned po ukončení finálové položky.

9.12.5.4

Každý střelec, který není na určeném stanovišti připraven ke střelbě v oficiálně
stanoveném čase, se nesmí zúčastnit rozstřelu a bude automaticky zařazen na nejnižší
místo v rozstřelu (vycházejícím z jeho výsledku po kvalifikaci).

9.12.5.5

Doba přípravy na rozstřel

9.12.5.5.1

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 dvaceti (20) vteřin.

9.12.5.5.2

V případě nesplnění časového limitu bude použito potrestání podle P 9.13.3.4.1.2.

9.12.6

POSTUP PŘI ROZSTŘELU NA TRAPU

9.12.6.1

Všichni střelci se shodou, jeden za druhým, budou zahajovat na stanovišti 1 a střílet na
pravidelný terč v pořadí podle vylosování jury.

9.12.6.2

Poznámka pro bezpečnost: Žádný střelec nesmí mít náboj v žádné části zbraně
dokud nestojí na střeleckém stanovišti a je připraven ke střelbě.

9.12.6.3

Prvnímu střelci musí být vždy dovoleno vidět terč, na který bude stříleno, a to na
každém stanovišti před tím, než bude střílet (terč bude z vrhačky vypuštěn rozhodčím
před tím, než střelec vstoupí na stanoviště). Každý střelec v rozstřelu musí dostat terč
ze stejné vrhačky.

9.12.6.4

Jakmile vydá rozhodčí povel „START“, musí první střelec nabít jen jeden (1) náboj a
střílet na terč. Pak musí neprodleně opustit stanoviště a postavit se alespoň jeden metr
za následující stanoviště. Zbývající střelci, kteří mají ještě střílet na tomto stanovišti,
musí stát v řadě za prvním střelcem.

9.12.6.4.1

Všichni zbývající střelci účastnící se rozstřelu musí postupovat obdobně.

9.12.6.4.2

První střelec nesmí přejít na stanoviště dokud rozhodčí nedal povel k zahájení
„START“.
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9.12.6.5

Když střelec nabije dva (2) náboje a vystřelí druhou ránu, musí být terč prohlášen za
chybený „LOST“, ať byl nebo nebyl zasažen kteroukoliv z vystřelených ran.

9.12.6.6

Střelec, který na příslušném stanovišti chybí svůj terč, je poražen a musí odejít.

9.12.6.7

Všichni, u nichž nedošlo k porušení shody, musí přejít na další stanoviště a pokračovat,
dokud nejsou shody porušeny.

9.12.7

POSTUP PŘI ROZSTŘELU NA AUTOMATICKÉM TRAPU

9.12.7.1

Všichni střelci se shodou budou střídavě jeden za druhým zahajovat na stanovišti 1 a
střílet na pravidelný terč v pořadí podle vylosování jury.

9.12.7.2

Poznámka pro bezpečnost: Žádný střelec nesmí mít náboj v žádné části zbraně,
dokud se nepostaví na stanoviště a je připraven ke střelbě.

9.12.7.3

Pouze na prvním stanovišti musí být střelcům umožněno sledovat ukázkový terč.

9.12.7.4

Po vydání povelu „START“ rozhodčím musí první střelec nabít jen jeden (1) náboj a
vystřelit na terč, pak musí opustit stanoviště a postavit se ihned nejméně jeden metr za
následující stanoviště. Ostatní střelci, kteří mají ještě střílet na tomto stanovišti, se musí
postavit do řady za prvního střelce.

9.12.7.4.1

Všichni zbývající střelci účastnící se rozstřelu musí postupovat obdobně.

9.12.7.4.2

První střelec nesmí přejít na stanoviště, dokud rozhodčí nedal povel k zahájení
„START“.

9.12.7.5

Když střelec nabije dva (2) náboje a vystřelí druhou ránu, musí být terč prohlášen za
chybený „LOST“, ať byl nebo nebyl zasažen kteroukoliv z vystřelených ran.

9.12.7.6

Střelec, který na příslušném stanovišti chybí svůj terč, je poražen a musí odejít.

9.12.7.7

Všichni, kdo zůstávají se shodou, musí přejít na další stanoviště a pokračovat, dokud
nejsou shody porušeny.

9.12.8

POSTUP PŘI ROZSTŘELU NA DOUBLE TRAPU

9.12.8.1

Všichni střelci se shodou budou střídavě jeden za druhým zahajovat na stanovišti 1,
střílet na pravidelné dvojterče v pořadí podle vylosování jury.

9.12.8.2

Poznámka pro bezpečnost: Žádný střelec nesmí mít náboj v žádné části zbraně,
dokud se nepostaví na stanoviště a připraví se ke střelbě.

9.12.8.3

Pouze na stanovišti 1 musí být střelcům vypuštěn jeden (1) zkušební dvojterč před
výstřelem prvního střelce.
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9.12.8.4

Po vydání povelu „START“ rozhodčím, musí první střelec nabít a střílet na dvojterč.
Pak musí opustit stanoviště a postavit se ihned nejméně jeden metr za následující
stanoviště. Ostatní střelci, kteří mají ještě střílet na tomto stanoviště, se musí postavit
do řady za prvního střelce.

9.12.8.4.1

Všichni zbývající střelci účastnící se rozstřelu musí postupovat obdobně.

9.12.8.4.2

První střelec nesmí přijít na stanoviště, dokud rozhodčí nedal povel k zahájení
„START“.

9.12.8.5

Střelec (střelci), který chybí největší počet terčů na příslušném stanovišti, ztrácí a musí
odejít.

9.12.8.6

Tento postup bude pokračovat, dokud nebudou všechny shody vyřešeny.

9.12.9

POSTUP PŘI ROZSTŘELU NA SKEETU

9.12.9.1

Před započetím rozstřelu musí první střelec stát hned za stanovištěm 4 a být připraven
sledovat jeden (1) pravidelný dvojterč.

9.12.9.2

Všichni střelci se shodou pak budou po řadě střílet na stanovišti 4 v pořadí podle
vylosování jury.

9.12.9.2.1

Poznámka pro bezpečnost: Žádný střelec nesmí mít náboj v žádné části zbraně,
dokud se nepostaví na stanoviště a připraví se ke střelbě.

9.12.9.3

Po vydání povelu „START“ rozhodčím, musí první střelec nastoupit na stanoviště, nabít
a vystřelit na pravidelný dvojterč (vysoký/nízký). Pak musí opustit stanoviště a zařadit
se jako poslední do řady střelců, kteří ještě budou střílet.

9.12.9.3.1

Všichni zbývající střelci účastnící se rozstřelu musí postupovat obdobně.

9.12.9.4

Střelec, který chybí větší počet terčů z dvojstřelu, je porražen a musí odejít.

9.12.9.5

Všichni střelci, kteří jsou ještě ve shodě, musí zůstat a střílet tak, že první střelec
postoupí na stanoviště, nabije a střílí na dvojterč v opačném pořadí (nízký/vysoký). Pak
musí opustit stanoviště a zařadí se na konec řady střelců, kteří ještě budou střílet.

9.12.9.5.1

Všichni zbývající střelci účastnící se rozstřelu musí postupovat obdobně.

9.12.9.6

Když zůstane ještě některá shoda neporušena, musí postup střelby na řádný a opačný
dvojterč pokračovat do doby, než dojde k porušení shody.
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9.13.0

PORUŠENÍ PRAVIDEL, TRESTY, PROTESTY A ODVOLÁNÍ

9.13.1

Porušení pravidel

9.13.1.1

Jury, hlavní rozhodčí a rozhodčí většinou určí podle tří (3) hlavních hledisek při
nedodržení nebo porušení pravidel:

9.13.1.1.1

„veřejné“- neskrývané;

9.13.1.1.2

„technické“ – méně důležité nedodržení pravidla;

9.13.1.1.3

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

9.13.1.2

Jury musí být odpovědné za posouzení a rozhodnutí o míře trestu, posoudit vše o
oznámeném porušení i jinak, než by automaticky vyplývalo z těchto pravidel.

9.13.2

KARTY PRO „VAROVÁNÍ“, „SRÁŽKU“ A „DISKVALIFIKACI“

9.13.2.1

Karty jsou různých barev (viz. níže), mají přibližně rozměry 70 x 100 mm a jsou na nich
vytištěna slova „WARNING - Varování“, nebo „DEDUCTION - Srážka“ a nebo
„DISQUALIFICATION - Diskvalifikace“.

9.13.2.2

Když je ukázána některá z těchto karet, musí být současně doprovázena příslušným
vyhlášením slova „Varování“, „Srážka“ nebo „Diskvalifikace“ vhodným způsobem tak,
aby nevznikla pochybnost o smyslu tohoto vážně míněného postupu.

9.13.2.3

Není nezbytné ukázat kartu s VAROVÁNÍM dříve, než se použije karta se
SRÁŽKOU nebo DISKVALIFIKACÍ.

9.13.3

VAROVÁNÍ (ŽLUTÁ KARTA)

9.13.3.1

„Veřejné“ porušení

9.13.3.1.1

V případě výchozího veřejného porušení pravidel jako je:

9.13.3.1.1.1

nesprávné oblečení podle předpisů;

9.13.3.1.1.2

neopodstatněné přerušení střelby;

9.13.3.1.1.3

koučování při závodě;

9.13.3.1.1.4

neoprávněné vniknutí nebo rušení v prostoru střelby;

9.13.3.1.1.5

nesportovní chování;

9.13.3.1.1.6

úmyslný pokus obcházet ducha pravidel;

9.13.3.1.1.7

každé jiné porušení nebo událost, která vyžaduje udělit varování.

9.13.3.1.2

Oficiální VAROVÁNÍ (žlutá karta) vyznačené na příslušném položkovém listě členem
jury, hlavním rozhodčím nebo rozhodčím bude nejprve dáno tak, že střelec, trenér
nebo vedoucí družstva bude mít možnost opravit chybu.
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9.13.3.2

Když střelec neopraví včas chybu, na kterou byl upozorněn varováním, bude mu
uložen trest podle P 9.13.4 nebo P 9.13.5.

9.13.3.3

Při opakovaném porušení trenérem nebo jiným činitelem družstva, bude jury žádat
provinilce, aby opustil sousedství střeliště pro zbytek položky a střelec může být
potrestán podle P 9.13.4 nebo P 9.13.5.

9.13.3.4

„Technické“ porušení pravidel

9.13.3.4.1

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

9.13.3.4.1.1

chybná pozici nohou (přešlap);

9.13.3.4.1.2

výrazné překročení dovoleného časového limitu před výstřelem;

9.13.3.4.1.3

střelcův postoj na skeetu nesouhlasí s P 9.17.10;

9.13.3.4.1.4

střelec na skeetu s výjimkou stanoviště 8 otevře zbraň mezi dvěma (2) jednotlivými
výstřely na témž stanovišti;

9.13.3.4.1.5

sledování nebo zaměřování se zbraní na předčasně nebo opožděně vypuštěný terč a
jeho úlomky bez výstřelu;

9.13.3.4.1.6

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

9.13.3.4.1.7

každý odpočet (srážka) provedený rozhodčím (ZELENÁ KARTA) pro jakýkoli druhý
nebo následující případ v položce, pro porušení pravidel, musí být vyznačen na
položkovém listě rozhodčím předtím, než bude položkový list odeslán hodnotící komisi
(do výsledkové kanceláře).

9.13.4

SRÁŽKA (ZELENÁ KARTA)

9.13.4.1

Srážka terčů pro jiný přestupek uložený nejméně 2 členy jury, musí být provedena
z položky, ve které se přestupek vyskytl.

9.13.4.2

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

9.13.4.2.1

překážení jinému střelci nesportovním chováním;

9.13.4.2.2

opomenutí vykonávat funkci pomocného rozhodčího nebo nezajištění vhodného
náhradníka;

9.13.4.2.3

případ, že byl požádán podat vysvětlení k nějaké události, střelec vědomě a úmyslně
podá klamné (chybné, nesprávné) informace.
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9.13.4.3

Nedokončená položka

9.13.4.3.1

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

9.13.4.4

Nepřítomný střelec („ABSENT“)

9.13.4.4.1

Když není některý střelec přítomen na střelišti v době, kdy je jeho jméno kontrolováno
z položkového listu, pak 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“).

9.13.4.5

Od okamžiku, kdy je střelec prohlášen za nepřítomného („ABSENT“), nesmí se připojit
ke skupině a střelba musí začít bez něho.

9.13.4.6

Náhrada zmeškané položky

9.13.4.6.1

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

9.13.4.6.2

Střelci pak bude dovoleno odstřílet zmeškanou položku v době a na střelišti, které určí
hlavní rozhodčí, a jsou mu sraženy tři (3) terče z nahrazované položky (viz
P 9.13.4.7.1).

9.13.4.7

Mimořádné okolnosti

9.13.4.7.1

Když přijde střelec pozdě do závodu a může prokázat, že jeho opožděný příchod byl
zapříčiněn okolnostmi, které nemohl ovlivnit, musí mu dát jury vždy příležitost se
závodu zúčastnit bez důsledků v celém rozsahu střeleckého programu. V tomto
případě hlavní rozhodčí určí kdy a kde bude střílet a nebude potrestán srážkou.

9.13.5

DISKVALIFIKACE (ČERVENÁ KARTA)

9.13.5.1

Diskvalifikace může být udělena většinovým rozhodnutím (usnesením) jury.

9.13.5.2

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

9.13.5.2.1

závažné porušení bezpečnosti a porušení pravidel o bezpečnosti;

9.13.5.2.2

nebezpečné zacházení se zbraní a chování (opakované náhodné výstřely mohou být
důvodem pro návrh k vyloučení);

9.13.5.2.3

manipulaci s nabitou zbraní po vydání povelu „STOP“;
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9.13.5.2.4

opakování případu, který už znamenal vystavení karty s varováním nebo srážkou;

9.13.5.2.5

úmyslné užívání nábojů, které nejsou v souladu s pravidly ISSF a poskytují výhodu;

9.13.5.2.6

úmyslné zneužívání činovníků družstva nebo střeliště;

9.13.5.2.7

pokračování v odmítnutí dělat pomocného rozhodčího střelcem;

9.13.5.2.8

úmyslné opomenutí odstřílet zmeškanou předchozí položku;

9.13.5.2.9

vědomé a úmyslné podávání klamných informací a záměrně usilovat o zatajení
skutečnosti v závažných případech;

9.13.5.2.10

případy, kdy jsou přestupky schválně zamlčeny.

9.13.6

DISKVALIFIKACE VE FINÁLE

9.13.6.1

Když je střelec diskvalifikován pro nějaký důvod v průběhu finále, bude zařazen jako
poslední mezi účastníky finále, ale ve zveřejněných výsledcích bude uveden jeho
výsledek z kvalifikace.

9.13.7

DOLOŽENÍ PROTESTU

9.13.7.1

Organizační výbor musí obstarat tištěné formuláře pro použití k podávání písemných
protestů (a odvolání) (kopie Annexu „P“, bodu 3.12.3.7).

9.13.7.2

Kopie všech usnesení jako odpověď na písemné protesty a odvolání musí být
organizačním výborem nebo technickým delegátem předloženy generálnímu sekretáři
ISSF a současně se závěrečnou zprávou a výsledkovými listinami technické komisi
ISSF ke kontrole.

9.13.7.3

POPLATKY ZA PROTESTY

9.13.7.3.1

Za podání protestu se platí 25 US $ nebo jejich místní ekvivalent.

9.13.7.3.2

Za podání odvolání se platí 50 US $ nebo jejich místní ekvivalent.

9.13.7.3.3

Poplatek za dotyčný výše zmíněný případ musí být vrácen, když protest nebo odvolání
je oprávněné nebo bude zadržen organizačním výborem, když je odvolání odepřeno.

9.13.8

PRÁVO NA PROTEST

9.13.8.1

Střelec nebo činovník družstva má právo protestovat pokud se to týká závodu,
rozhodnutí nebo jednání ihned a slovně činovníku závodu, vedoucímu střeliště,
rozhodčímu nebo členu jury. Takové protesty mohou být podány v následujících
případech:

9.13.8.1.1

když nebyly dodrženy předpisy nebo pravidla ISSF;

9.13.8.1.2

když nebyl dodržen vydaný program závodu;

9.13.8.1.3

když jde o rozdílný názor na rozhodnutí nebo jednání činovníka závodu nebo člena jury
(kromě toho, kdy se pouze střelec smí dotázat na rozhodnutí rozhodčího ohledně
zasažení nebo chybení terče, na který střílel);
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9.13.8.1.4

střelec byl ohrožen nebo vyrušen:

9.13.8.1.4.1

jiným střelcem;

9.13.8.1.4.2

některým z činovníků závodu;

9.13.8.1.4.3

diváky;

9.13.8.1.4.4

médii;

9.13.8.1.4.5

jinou osobou nebo událostí.

9.13.9

NESOUHLAS S ROZHODNUTÍM ROZHODČÍHO

9.13.9.1

Postup střelce

9.13.9.1.1

Když střelec nesouhlasí s rozhodnutím rozhodčího, pokud se to týká jednotlivého terče,
musí podat ihned protest zvednutím paže a slovním výrokem „PROTEST - Protestuji“.

9.13.9.1.2

Rozhodčí pak musí dočasně přerušit střelbu a po vyslechnutí názoru pomocných
rozhodčích sám rozhodnout.

9.13.9.2

Postup u činovníka družstva

9.13.9.2.1

Když 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 na položkovém listě, že střelec
trvá na podání protestu.

9.13.9.2.2

Protest musí rozhodnout jury.

9.13.10

POSTUP ČINOVNÍKA ZÁVODU PŘI PŘIJETÍ PROTESTU

9.13.10.1

Činovníci závodu, rozhodčí, vedoucí střeliště a členové jury musí ihned posoudit
podaný ústní protest. Mohou ihned učinit rozhodnutí, které povede ke správnému
vyřešení situace nebo odkázat protest do pravomoci k rozhodnutí jury. V takových
případech činovník na střelišti, rozhodčí nebo člen jury, bude-li to nezbytné, dočasně
zastaví střelbu.

9.13.11

PROTESTY PODANÉ K JURY

9.13.11.1

Protesty podané k jury mohou být podány ústně nebo písemně. Písemné protesty musí
být doprovázeny příslušným poplatkem za podání protestu splatným podle článků
P 9.13.7.3.1. – P 9.13.7.3.3.

9.13.11.2

Střelec nebo činovník družstva, který nesouhlasí s postupem nebo rozhodnutím daný
na ústní protest, smí podat písemný protest k jury.

9.13.11.3

Střelec nebo činovník družstva má také právo dát písemný protest bez podání ústního
protestu.
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9.13.11.4

Všechny protesty musí být uplatněny do třiceti (30) minut po ukončení položky, ve které
se dotyčná událost přihodila.

9.13.11.5

Organizační výbor musí opatřit tištěné formuláře pro použití k podání písemných
protestů (kopie přílohy „P“ uvedené pod P 3.12.3.7).

9.13.11.5

O písemných protestech musí být rozhodnuto většinou členů jury.

9.13.12

Odvolání
V případě nesouhlasu s rozhodnutím jury, může být záležitost podána na odvolací jury.
Takové odvolání musí být předloženo písemně vedoucím družstva nebo jeho
představitelem nejpozději do jedné (1) hodiny po oznámení rozhodnutí jury. Při
mimořádných okolnostech může být doba po předložení odvolání zvýšena až na 24
hodin po rozhodnutí k odvolací jury. Takové rozhodnutí může být odloženo po
slavnostním vyhlášení výsledků pro podání odvolání.

9.13.12.1

Rozhodnutí odvolací jury je konečné. Penalizace může být snížena nebo zvýšena.

9.14.0

PRAVIDLA PRO TRAP

9.14.1

PUSTUP PŘI POLOŽCE NA TRAPU

9.14.1.1

Střelci dané skupiny, vybaveni dostatkem střeliva a veškerým vybavením potřebným
k dokončení položky, musí zaujmout střelecká stanoviště v pořadí podle položkového
listu (viz. P 6.3.19.5).

9.14.1.2

Šestý střelec musí stát na označeném místě za stanovištěm č. 1 tak, aby mohl
postoupit na stanoviště č. 1, jakmile první střelec odstřílí na pravidelný terč a bude
znám výsledek.

9.14.1.3

Rozhodčí převezme řízení položky a jakmile jsou ukončeny veškeré přípravné činnosti
(jména, čísla, pomocní rozhodčí, kontrolní střelba, ukázka terčů apod.), vydá povel
„START“.

9.14.2

POSTUP

9.14.2.1

Když je první střelec připraven ke střelbě, musí založit zbraň do ramene a jasně zavolat
„PULL“, „LOS“, „GO“, nebo vydat jiný signál či povel, po kterém musí být neprodleně
vypuštěn terč. Jakmile je znám výsledek rány (ran), musí druhý střelec učinit totéž,
následně pak třetí střelec atd.

9.14.2.2

Terč musí být vypuštěn okamžitě po střelcově zavolání. Přípustné je pouze drobné
zpoždění dané časem lidské reakce potřebným ke stisknutí tlačítka při manuálním
vypouštění terčů.
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9.14.2.3

Na každý terč mohou být vystřeleny dvě (2) rány, s výjimkou finálové položky a
rozstřelů před a po finálové položce, kdy musí být nabíjen pouze jeden (1) náboj
(viz. P 9.12.6).

9.14.2.4

Jakmile první střelec vystřelil na pravidelný terč, musí se připravit na přesun na
stanoviště č. 2, který uskuteční poté, co střelec na stanovišti č. 2 odstřílí na pravidelný
terč. Ostatní střelci na svých stanovištích postupují obdobně, takže dochází k rotaci
skupiny zleva doprava.

9.14.2.4.1

Položka musí nepřerušeně probíhat, dokud každý střelec nevystřelí na 25 terčů.

9.14.2.5

Po zahájení položky může střelec zavřít zbraň pouze pokud odstřílel střelec na
předchozím stanovišti.

9.14.2.6

Střelec, který odstřílel, nesmí opustit stanoviště, dokud střelec po jeho pravici neodstřílí
na pravidelný terč a jeho výsledek nebyl zaznamenán, s výjimkou případu, kdy střelec
odstřílel na stanovišti č. 5. V tomto případě se musí okamžitě přesunout na stanoviště
č. 1, resp. č. 6, přičemž nesmí rušit ostatní střelce na střelišti (viz P 9.13.4 a P 9.13.5).

9.14.2.7

Všechny zbraně musí být mezi stanovišti č. 1 až č. 5 přenášeny otevřené. Při přesunu
mezi stanovišti č. 5 a č. 1, resp. č. 6 musí být zbraně přenášeny otevřené a nenabité
(viz P 9.13.5.2.1).

9.14.2.8

Střelec, který odstřílel na jednom stanovišti, nesmí postupovat na další stanoviště,
pokud by svým postupem rušil jiného střelce nebo činovníka závodu.

9.14.2.9

Po ukončení položky musí všichni střelci ze skupiny setrvat na svých střeleckých
stanovištích, dokud neodstřílí poslední střelec. Poté, před tím než opustí střeliště, musí
podepsat položkový list.

9.14.3

ČASOVÝ LIMIT

9.14.3.1

Střelec musí zaujmout postavení, zavřít zbraň a zavolat terč během deseti (10) sekund
od chvíle, kdy předchozí střelec odstřílel na pravidelný terč a jeho výsledek byl
zaznamenán, nebo od chvíle, kdy byl rozhodčím vydán pokyn k zahájení střelby
(„START“).

9.14.3.1.1

V případě nedodržení tohoto limitu bude postupováno podle P 9.13.3.4.

9.14.3.2

Přerušení

9.14.3.2.1

Pokud je položka pro technickou závadu, která není zaviněna střelcem, přerušena na
více než pět (5) minut, musí být před pokračováním v položce umožněno vypustit pro
ukázku po jednom (1) pravidelném terči z každé vrhačky ze skupiny, ve které k závadě
došlo.
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9.14.4

VZDÁLENOSTI, ÚHLY A VÝŠKY TERČŮ

9.14.4.1

Tabulky pro nastavení vrhaček

9.14.4.1.1

Všechny vrhačky musí být nastaveny pod dozorem technického delegáta a jury.
Nastavení se provádí každý den před zahájením závodu (střelby) podle Tabulek pro
nastavení střelišť disciplíny trap I – IX, přičemž tabulky se určují losem.

9.14.5

UPŘEDNOSTŇOVANÍ SPECIÁLNÍ POSTUPY PRO NASTAVENÍ STŘELIŠŤ PRO
DISCIPLÍNU TRAP

9.14.5.1

ZÁVOD VE DVOU (2) DNECH - (75+50)
První den závodu
75 terčů
3
Tři tabulky rozdílné
střeliště
pro každé střeliště
4
Jedna tabulka
střeliště
pro všechna střeliště

9.14.5.1.1

9.14.5.2

NEBO ZÁVOD VE DVOU (2) DNECH – (50+75)
První den závodu
50 terčů
3
střeliště

Jedna tabulka
pro všechna střeliště

4
střeliště

Jiná tabulka
pro střeliště 1 a 3
a jiná tabulka
pro střeliště 2 a 4

Druhý den závodu
50 terčů
Změněná tabulka - ale
shodná pro všechna střeliště
Změněná tabulka - ale
shodná pro všechna střeliště

Druhý den závodu
75 terčů
Změněná tabulky vždy jiná tabulka pro každé
střeliště
Změněná tabulka - ale
shodná pro všechna střeliště

ZÁVOD VE TŘECH (3) DNECH – (50+50+25)
První den závodu Druhý den závodu
Třetí den závodu
50 terčů
50 terčů
25 terčů
3
Jedna tabulka
3 rozdílné tabulky střeliště
pro všechna
vždy jiná tabulka pro každé střeliště
NEBO
střeliště
3
Jedna tabulka
Změněná tabulka Změněná tabulka střeliště
pro všechna
ale shodná pro
ale shodná pro
NEBO
střeliště
všechna střeliště
všechna střeliště
Jedna tabulka
4
shodně pro střeliště Změněná tabulka Změněná tabulka 1 a 3 – jiná tabulka
střeliště
ale shodná pro
ale shodná pro
NEBO shodně pro střeliště všechna střeliště
všechna střeliště
2a4
Změněná tabulka 4
Rozdílné tabulky pro každé střeliště
ale shodná pro
střeliště
všechna střeliště
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9.14.5.2.1

NEBO ZÁVOD VE TŘECH (3) DNECH – (50+25+50)
První den závodu Druhý den závodu
50 terčů
25 terčů
3
střeliště
4
střeliště

3 rozdílné tabulky vždy jiná pro každé střeliště
Jedna tabulka
shodně pro střeliště
1 a 3 – jiná tabulka
shodně pro střeliště
2a4

Změněná tabulka –
ale shodná pro
všechna střeliště

Třetí den závodu
50 terčů
Změněná tabulka ale shodná pro
všechna střeliště
Změněné tabulky jiná tabulka shodně
pro střeliště 1 a 3,
jiná tabulka shodně
pro střeliště 2 a 4

9.14.5.2.2

NEBO ZÁVOD VE TŘECH (3) DNECH – (25+50+50)
První den závodu Druhý den závodu Třetí den závodu
25 terčů
50 terčů
50 terčů
3
3 rozdílné tabulky
Změněná tabulka – ale shodná pro
střeliště
pro každé střeliště
všechna střeliště
Změněné tabulky - Změněné tabulky jiná tabulka shodně jiná tabulka shodně
4
Jedna tabulka
pro střeliště 1 a 3,
pro střeliště 1 a 3,
střeliště
pro všechna střeliště
jiná tabulka shodně jiná tabulka shodně
pro střeliště 2 a 4
pro střeliště 2 a 4

9.14.5.3

ZÁVOD VE DVOU (2) NEBO TŘECH (3) DNECH
5
5 tabulek, pro každé střeliště jiná tabulka
střelišť

9.14.5.3.1

Poznámka: Pokud jsou výše uvedené speciální postupy pro nastavení střelišť pro
disciplínu trap uplatňovány, tak musí dojít k uspořádání skupin v tak, že všechny
skupiny musí střílet:

9.14.5.3.1.1

na každém střelišti se stejnou četností;

9.14.5.3.1.2

na stejné nastavení (stejnou tabulku) se stejnou četností (viz P 9.6.5).

9.14.5.4

Pokud organizační výbor ve spolupráci s jury rozhodne, že pro některé kategorie střelců
(např. muži, ženy nebo junioři) bude závod uspořádán na jednom (1) samostatném
střelišti, musí být nastavení střelišť měněno vždy poté, co všichni střelci odstřílí padesát
(50) terčů (s výjimkou závodu Finále Světového poháru).

9.14.5.5

Překontrolování střelišť jury

9.14.5.5.1

Všechna střeliště musí být seřízena před začátkem každého dne závodu. Tato
nastavení musí být zkontrolována, schválena a zapečetěna jury.

9.14.5.6

Hranice terčů
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9.14.5.6.1

Každý terč musí být vypuštěn podle vybraného schématu (Tabulek pro nastavení
střelišť disciplíny trap I – IX) a v následujících hranicích:

9.14.5.6.1.1

výška v 10 metrech je v rozmezí 1,5 metru až 3,5 metru s tolerancí 0,5 metru (tedy
v rozmezí minimálně 1 metr a maximálně 4 metry);

9.14.5.6.1.2

úhel je maximálně 45 stupňů vpravo nebo vlevo;

9.14.5.6.1.3

dolet je stanoven na 76 metrů s tolerancí +/- 1 metr (měřeno od přední hrany střechy
zákopu).

9.14.5.7

Postup nastavení vrhaček

9.14.5.7.1

Každá vrhačka musí být k vypouštění terčů nastavena následovně:

9.14.5.7.1.1

nejprve je upraven úhel na nula (0) stupňů, tj. do přímého směru;

9.14.5.7.1.2

poté je měřena výška terče v deseti (10) metrech před přední hranou střech zákopu
trapu

9.14.5.7.1.3

a nastavována tak, aby odpovídala tabulkou udávané hodnotě pro danou vrhačku při
správném doletu terče;

9.14.5.7.1.4

následně je nastaven úhel, tak aby odpovídal tabulkou udávané hodnotě pro danou
vrhačku. Úhel terče se měří na střeše zákopu nad středem každé vrhačky.

9.14.5.8

Zkušební terče

9.14.5.8.1

Zkušební terče musí být vypuštěny, po každodenním nastavení a schválení vrhaček
jury. Zkušební terče jsou vypuštěny před zahájením závodu a to po jednom (1) z každé
vrhačky.

9.14.5.8.2

Střelci mohou zkušební terče sledovat.

9.14.5.9

Všem střelcům, trenérům a činovníkům družstev je zakázáno vstupovat do zákopu
poté, co jury překontrolovala a schválila nastavení vrhaček.

9.14.5.10

Nepravidelná dráha terče

9.14.5.10.1

Každý terč, který neletěl pod jemu stanoveným úhlem, stanovenou výškou nebo neměl
stanovený dolet, musí být prohlášen za nepravidelný.

9.14.6

ODMÍTNUTÝ TERČ

9.14.6.1

Střelec může odmítnout terč pokud:

9.14.6.1.1

terč nebyl vypuštěn okamžitě po střelcově povelu (viz také poznámka);

9.14.6.1.2

střelec byl viditelně vyrušen;

9.14.6.1.3

rozhodčí rozhodl, že vypuštěný terč byl nepravidelný.

9.14.6.1.4

Poznámka: Sledování nebo míření zbraní na pozdě nebo brzy vypuštěný terč bez
výstřelu není povoleno. (Jinak bude aplikováno P 9.13.3.4.1.5).
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9.14.6.2

Postup střelce při odmítnutí

9.14.6.2.1

Odmítnutí terče musí dát střelec najevo změnou polohy (postoje), otevřením zbraně a
zdvižením ruky. Poté musí rozhodnout rozhodčí.

9.14.7

NEPLATNÝ TERČ („NOVÝ TERČ“)

9.14.7.1

Neplatný terč je ten, který není vypuštěn v souladu s těmito pravidly.

9.14.7.2

Prohlášení terče za neplatný je vždy v kompetenci rozhodčího.

9.14.7.3

Terč prohlášený rozhodčím za neplatný musí být opakovaně vypuštěn z té samé
vrhačky (ať byl zasažen nebo ne). Střelec však nemůže takový opakovaný terč
odmítnout, ačkoliv je přesvědčen, že byl vržen z jiné vrhačky stejné skupiny.

9.14.7.4

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

9.14.7.5

Povel „NOVÝ TERČ“ musí být vydán I KDYŽ STŘELEC VYSTŘELIL, když:

9.14.7.5.1

vyletěl rozbitý nebo nepravidelný terč;

9.14.7.5.2

byl vypuštěn terč zřetelně jiné barvy oproti ostatním terčům používaným při závodě
nebo oficiálním tréninku;

9.14.7.5.3

byly vypuštěny dva (2) terče;

9.14.7.5.4

byl terč vypuštěn z vrhačky jiné skupiny;

9.14.7.5.5

střelec vystřelil mimo pořadí;

9.14.7.5.6

jiný střelec vystřelil na ten samý terč;

9.14.7.5.7

je rozhodčí přesvědčen, že byl střelec, který volal na terč, viditelně vyrušen vnějším
podnětem;

9.14.7.5.8

rozhodčí zjistil první chybnou pozici nohou (přešlap) v dané položce (ŽLUTÁ KARTA)
(viz. P 9.13.3.4.1.1);

9.14.7.5.9

rozhodčí zjistil první překročení časového limitu (ŽLUTÁ KARTA) (viz. P 9.13.3.4.1.2);

9.14.7.5.10

rozhodčí nemohl z jakéhokoliv důvodu rozhodnout, zda-li byl terč zasažen nebo ne.
(V těchto případech se rozhodčí musí před oznámením rozhodnutí poradit
s pomocnými rozhodčími);

9.14.7.5.11

došlo k náhodnému výstřelu před tím, než střelec zavolal na terč (pokud však střelec
vystřelil na terč druhou ránu, její výsledek musí být započítán);
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9.14.7.5.12

střelec první ranou terč minul a druhou ránu nemohl odpálit z důvodu přípustné závady
na zbrani či střelivu. V tomto případě musí být opakovaný terč první ranou minut a
zasažen může být pouze druhou ranou. Pokud dojde k zásahu takového terče první
ranou, musí být prohlášen za chybený.

9.14.7.6

Povel „NOVÝ TERČ“ musí být vydán pokud STŘELEC NEVYSTŘELIL, když:

9.14.7.6.1

je terč vypuštěn před povelem střelce;

9.14.7.6.2

není terč vypuštěn ihned po střelcově povelu (viz. Poznámka);

9.14.7.6.3

dráha terče byla nepravidelná (neplatný terč) (viz. Poznámka);

9.14.7.6.4

došlo k přípustné závadě na zbrani či střelivu;

9.14.7.6.5

střelec nemohl vystřelit první ránu pro závadu na zbrani či střelivu a nevystřelil ani
druhou ránu. Pokud byla vystřelena druhá rána, její výsledek musí být započítán.

9.14.7.6.6

Poznámka: Pokud rozhodčí nevydal povel „NOVÝ TERČ“ před nebo ihned po
střelcově výstřelu, nejsou přípustné žádné požadavky na prohlášení terče za
nepravidelný, pokud jsou založeny pouze na tvrzení, že byl terč vypuštěn brzo nebo
pozdě po střelcově povelu, nebo na tvrzení, že došlo k vychýlení z předepsané dráhy
letu. To znamená, že pokud střelec vystřelil, výsledek musí být zaznamenán.

9.14.8

SOUČASNÝ (simultánní) VÝSTŘEL

9.14.8.1

Povel „NOVÝ TERČ“ nesmí být vydán, pokud došlo k současnému výstřelu z obou
hlavní.

9.14.8.2

Terč, na který byl vystřelen současný výstřel, musí být hodnocen jako „ZÁSAH“ nebo
„NULA“ v závislosti na výsledku.

9.14.8.3

Pokud po současném výstřelu rozhodčí souhlasí se střelcem, že zbraň potřebuje
opravu, může být postupováno podle P 9.8.6.1 nebo P 9.8.6.2.

9.14.9

CHYBENÝ TERČ („NULA“)

9.14.9.1

Terč musí být prohlášen za chybený („NULA“), když:

9.14.9.1.1

není zasažen (viz. P 9.10.4) v průběhu letu;

9.14.9.1.2

pouze „prášil“ a neoddělil se od něho žádný viditelný úlomek;

9.14.9.1.3

střelec bez zjevného důvodu nevystřelil na pravidelný terč, který si zavolal;

9.14.9.1.4

střelec po závadě na zbrani či střelivu otevřel zbraň nebo se dotkl pojistky před tím, než
rozhodčí provedl prohlídku zbraně;

9.14.9.1.5

střelce postihla v té samé položce třetí a další závada na zbrani či střelivu;
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9.14.9.1.6

střelec první ranou terč chybil a druhou ránu nemohl odpálit, protože zapomněl nabít
do zbraně druhý náboj, zapomněl uvolnit závěr u poloautomatické (samonabíjecích)
zbraně, nebo došlo k zajištění zbraně vlivem zpětného rázu po první ráně;

9.14.9.1.7

střelec není schopen vystřelit, protože zapomněl odjistit pojistku, nebo zapomněl nabít;

9.14.9.1.8

došlo k porušení časového limitu a střelec byl již jednou v průběhu položky varován
(ŽLUTÁ KARTA) (viz. P 9.13.3.4.1.2);

9.14.9.1.9

došlo k zaujmutí chybné pozice nohou (přešlap) a byl střelec byl již jednou v průběhu
položky varován (ŽLUTÁ KARTA) (viz. P 9.13.3.4.1.1)

9.15.0

PRAVIDLA PRO AUTOMATICKÝ TRAP

9.15.1

PUSTUP PŘI POLOŽCE NA AUTOMATICKÉM TRAPU

9.15.1.1

Střelci dané skupiny, vybaveni dostatkem střeliva a veškerým vybavením potřebným
k dokončení položky, musí zaujmout střelecká stanoviště v pořadí podle položkového
listu (viz. P 6.3.20.2).

9.15.1.2

Šestý střelec musí stát na označeném místě za stanovištěm č. 1 tak, aby mohl
postoupit na stanoviště č. 1, jakmile první střelec odstřílí na pravidelný terč a bude
znám výsledek.

9.15.1.3

Rozhodčí převezme řízení položky a jakmile jsou ukončeny veškeré přípravné činnosti
(jména, čísla, pomocní rozhodčí, kontrolní střelba, ukázka terčů apod.), vydá povel
„START“.

9.15.2

POSTUP

9.15.2.1

Když je první střelec připraven ke střelbě, musí založit zbraň do ramene a jasně zavolat
„PULL“, „LOS“, „GO“, nebo vydat jiný signál či povel, po kterém musí být neprodleně
vypuštěn terč. Jakmile je znám výsledek rány (ran), musí druhý střelec učinit totéž,
následně pak třetí střelec atd.

9.15.2.2

Terč musí být vypuštěn okamžitě po střelcově zavolání. Přípustné je pouze drobné
zpoždění dané časem lidské reakce potřebným ke stisknutí tlačítka při manuálním
vypouštění terčů.

9.15.2.3

Na každý terč mohou být vystřeleny dvě (2) rány, s výjimkou rozstřelů, kdy musí být
nabíjen pouze jeden (1) náboj (viz. P 9.12.7).

9.15.2.4

Jakmile první střelec vystřelil na pravidelný terč, musí se připravit na přesun na
stanoviště č. 2, který uskuteční poté, co střelec na stanovišti č. 2 odstřílí na pravidelný
terč. Ostatní střelci na svých stanovištích postupují obdobně, takže dochází k rotaci
skupiny zleva doprava.
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9.15.2.4.1

Položka musí nepřerušeně probíhat, dokud každý střelec nevystřelí na 25 terčů.

9.15.2.5

Po zahájení položky může střelec zavřít zbraň pouze pokud odstřílel střelec na
předchozím stanovišti.

9.15.2.6

Střelec, který odstřílel, nesmí opustit stanoviště, dokud střelec po jeho pravici neodstřílí
na pravidelný terč a jeho výsledek nebyl zaznamenán, s výjimkou případu, kdy střelec
odstřílel na stanovišti č. 5. V tomto případě se musí okamžitě přesunout na stanoviště
č. 1, resp. č. 6, přičemž nesmí rušit ostatní střelce na střelišti (viz. P 9.13.4 a P 9.13.5).

9.15.2.7

Všechny zbraně musí být mezi stanovišti č. 1 až č. 5 přenášeny otevřené. Při přesunu
mezi stanovišti č. 5 a č. 1, resp. č. 6 musí být zbraně přenášeny otevřené a nenabité
(viz P 9.13.5.2.1).

9.15.2.8

Střelec, který odstřílel na jednom stanovišti, nesmí postupovat na další stanoviště,
pokud by svým postupem rušil jiného střelce nebo činovníka závodu.

9.15.2.9

Po ukončení položky musí všichni střelci ze skupiny setrvat na svých střeleckých
stanovištích, dokud neodstřílí poslední střelec. Poté, před tím než opustí střeliště, musí
podepsat položkový list.

9.15.3

ČASOVÝ LIMIT

9.15.3.1

Střelec musí zaujmout postavení, nabít zbraň a zavolat terč během deseti (10) sekund
od chvíle, kdy předchozí střelec odstřílel na pravidelný terč a jeho výsledek byl
zaznamenán, nebo od chvíle, kdy byl rozhodčím vydán signál k zahájení střelby
(„START“).

9.15.3.1.1

V případě nedodržení tohoto limitu bude postupováno podle P 9.13.3.4.

9.15.3.2

Přerušení
Pokud je položka pro technickou závadu, která není zaviněna střelcem, přerušena na
více než pět (5) minut, musí být před pokračováním v položce umožněno vypustit pro
ukázku po jednom (1) pravidelném terči.

9.15.4

VZDÁLENOSTI, ÚHLY A VÝŠKY TERČŮ

9.15.4.1

Překontrolování střelišť jury

9.15.4.1.1

Všechna střeliště musí být seřízena před začátkem každého dne závodu. Tato
nastavení musí být zkontrolována, schválena a zapečetěna jury.

9.15.4.2

Nastavení musí být překontrolována každý den před zahájením střelby.

9.15.4.3

Postup nastavení vrhaček

9.15.4.3.1

Vrhačka musí být nastavena následovně:
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9.15.4.3.1.1

nejprve je upraven úhel na nula (0) stupňů, tj. do přímého směru;

9.15.4.3.1.2

poté je nastavena výška terče na na dva (2) metry (měřeno v deseti (10) metrech před
přední hranou střech zákopu trapu);

9.15.4.3.1.3

poté je nastaven dolet terče na vzdálenost 76 metrů ± 1 metr (měřeno od přední hrany
střechy zákopu) při dodržení výšky 2 metry;

9.15.4.3.1.4

následně je nastaven horizontální pohyb vrhačky v rozmezí úhlů minimálně 30° a
maximálně 45° (shodně vlevo i vpravo), a vertikální pohyb vrhačky v rozmezí výšek
od 1,5 metru do 3,5 metru (± 0,1 metru) (viz. P 9.19.1).

9.15.4.4

Zkušební terče

9.15.4.4.1

Po nastavení a schválení vrhačky jury musí být vypuštěno po jednom (1) zkušebním
terči.

9.15.4.4.2

Střelci mohou zkušební terč sledovat.

9.15.4.5

Všem střelcům, trenérům a činovníkům družstev je zakázáno vstupovat do zákopu
poté, co jury překontrolovala a schválila nastavení vrhaček.

9.15.4.6

Nepravidelná dráha terče

9.15.4.6.1

Každý terč, který neletěl pod stanoveným úhlem, stanovenou výškou nebo neměl
stanovený dolet, musí být prohlášen za nepravidelný.

9.15.5

ODMÍTNUTÝ TERČ

9.15.5.1

Střelec může odmítnout terč pokud:

9.15.5.1.1

terč nebyl vypuštěn okamžitě po střelcově povelu (viz také poznámka);

9.15.5.1.2

střelec byl viditelně vyrušen;

9.15.5.1.3

rozhodčí rozhodl, že vypuštěný terč byl nepravidelný.

9.15.5.1.4

Poznámka: Sledování nebo míření zbraní na pozdě nebo brzy vypuštěný terč bez
výstřelu není povoleno. (Při porušení bude aplikováno P 9.13.3.4.1.5.)

9.15.5.2

Postup střelce při odmítnutí

9.15.5.2.1

Odmítnutí terče musí dát střelec najevo změnou polohy (postoje), otevřením zbraně a
zdvižením ruky. Poté musí rozhodnout rozhodčí.

9.15.6

NEPLATNÝ TERČ („NOVÝ TERČ“)

9.15.6.1

Neplatný terč je ten, který není vypuštěn v souladu s těmito pravidly.

9.15.6.2

Prohlášení terče za neplatný je vždy v kompetenci rozhodčího.

9.15.6.3

Terč prohlášený rozhodčím za neplatný musí být opakovaně vypuštěn (ať byl zasažen
nebo ne).
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9.15.6.4

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

9.15.6.5

Povel „NOVÝ TERČ“ musí být vydán I KDYŽ STŘELEC VYSTŘELIL, když:

9.15.6.5.1

vyletěl rozbitý nebo nepravidelný terč;

9.15.6.5.2

byl vypuštěn terč zřetelně jiné barvy oproti ostatním terčům používaným při závodě
nebo oficiálním tréninku;

9.15.6.5.3

byly vypuštěny dva (2) terče;

9.15.6.5.4

střelec vystřelil mimo pořadí;

9.15.6.5.5

jiný střelec vystřelil na ten samý terč;

9.15.6.5.6

je rozhodčí přesvědčen, že byl střelec, který volal na terč, viditelně vyrušen vnějším
podnětem;

9.15.6.5.7

rozhodčí zjistil první chybnou pozici nohou (přešlap) v dané položce (viz.
P 9.13.3.4.1.1);

9.15.6.5.8

rozhodčí zjistil první překročení časového limitu (viz. P 9.13.3.4.1.2);

9.15.6.5.9

rozhodčí nemohl z jakéhokoliv důvodu rozhodnout, zda-li byl terč zasažen nebo ne.
(V těchto případech se rozhodčí musí před oznámením rozhodnutí poradit
s pomocnými rozhodčími);

9.15.6.5.10

došlo k náhodnému výstřelu před tím, než střelec zavolal na terč (pokud však střelec
vystřelil na terč druhou ránu, její výsledek musí být započítán);

9.15.6.5.11

střelec první ranou terč minul a druhou ránu nemohl odpálit z důvodu závady na zbrani
či střelivu. V tomto případě musí být opakovaný terč první ranou minut a zasažen může
být pouze druhou ranou. Pokud dojde k zásahu takového terče první ranou, musí být
prohlášen za chybený.

9.15.6.6

Povel „NOVÝ TERČ“ musí být vydán pokud STŘELEC NEVYSTŘELIL, když:

9.15.6.6.1

je terč vypuštěn před povelem střelce;

9.15.6.6.2

není terč vypuštěn ihned po střelcově povelu (viz. Poznámka);

9.15.6.6.3

dráha terče byla nepravidelná (neplatný terč);

9.15.6.6.4

došlo k přípustné závadě na zbrani či střelivu;

9.15.6.6.5

střelec nemohl vystřelit první ránu pro závadu na zbrani či střelivu a nevystřelil ani
druhou ránu. Pokud byla vystřelena druhá rána, její výsledek musí být započítán.
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9.15.6.6.6.

Poznámka: Pokud rozhodčí nevydal povel „NOVÝ TERČ“ před nebo ihned po
střelcově výstřelu, nejsou přípustné žádné požadavky na prohlášení terče za
nepravidelný, pokud jsou založeny pouze na tvrzení, že byl terč vypuštěn brzo nebo
pozdě po střelcově povelu, nebo na tvrzení, že došlo k vychýlení z předepsané dráhy
letu. To znamená, že pokud střelec vystřelil, výsledek musí být zaznamenán.

9.15.7

SOUČASNÝ (simultánní) VÝSTŘEL

9.15.7.1

Povel „NOVÝ TERČ“ nesmí být vydán, pokud došlo k současnému výstřelu z obou
hlavní.

9.15.7.2

Terč, na který byl vystřelen současný výstřel, musí být hodnocen jako „ZÁSAH“ nebo
„NULA“ v závislosti na výsledku.

9.15.7.3

Pokud po současném výstřelu rozhodčí souhlasí se střelcem, že zbraň potřebuje
opravu, může být postupováno podle P 9.8.6.1 nebo P 9.8.6.2.

9.15.8

CHYBENÝ TERČ („NULA“)

9.15.8.1

Terč musí být prohlášen za chybený („NULA“), když:

9.15.8.1.1

není zasažen (viz. P 9.10.4) v průběhu letu;

9.15.8.1.2

pouze „prášil“ a neoddělil se z něho žádný viditelný úlomek;

9.15.8.1.3

střelec bez zjevného důvodu nevystřelil na pravidelný terč, který si zavolal;

9.15.8.1.4

střelec po závadě na zbrani či střelivu otevřel zbraň nebo se dotkl pojistky před tím, než
rozhodčí provedl prohlídku zbraně;

9.15.8.1.5

střelce postihla v téže položce třetí a další závada na zbrani či střelivu;

9.15.8.1.6

střelec první ranou terč chybil a druhou ránu nemohl odpálit, protože zapomněl nabít
do zbraně druhý náboj, zapomněl uvolnit závěr u poloautomatické (samonabíjecích)
zbraně, nebo došlo k zajištění zbraně vlivem zpětného rázu po první ráně;

9.15.8.1.7

střelec není schopen vystřelit, protože zapomněl odjistit pojistku, nebo zapomněl nabít;

9.15.8.1.8

došlo k porušení časového limitu a střelec byl již jednou v průběhu položky varován
(viz. P 9.13.3.4.1.2);

9.15.8.1.9

došlo k zaujmutí chybné pozice nohou (přešlap) a střelec byl již jednou v průběhu
položky varován (viz. P 9.13.3.4.1.1).

9.16.0

PRAVIDLA PRO DOUBLE TRAP

9.16.1

PUSTUP PŘI POLOŽCE NA DOUBLE TRAPU
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9.16.1.1

Střelci dané skupiny, vybaveni dostatkem střeliva a veškerým vybavením potřebným
k dokončení položky, musí zaujmout střelecká stanoviště v pořadí podle položkového
listu (viz. P 6.3.21.2.6).

9.16.1.2

Šestý střelec musí stát na označeném místě za stanovištěm č. 1 tak, aby mohl
postoupit na stanoviště č. 1, jakmile první střelec odstřílí na pravidelný terč a bude
znám výsledek.

9.16.1.3

Rozhodčí převezme řízení položky a jakmile jsou ukončeny veškeré přípravné činnosti
(jména, čísla, pomocní rozhodčí, kontrolní střelba, ukázka terčů apod.), vydá povel
„START“.

9.16.2

POSTUP

9.16.2.1

Když je první střelec připraven ke střelbě, musí založit zbraň do ramene a jasně zavolat
„PULL“, „LOS“, „GO“, nebo vydat jiný signál či povel, po kterém musí být vypuštěn
dvojterč.

9.16.2.2

Jakmile vydal střelec povel, dvojterč musí být vypuštěn během předem neurčitelné
doby pohybující se v rozmezí od nuly (0) do maximálně jedné (1) sekundy.
(viz. P 9.16.4.2)

9.16.2.3

Jakmile první střelec vystřelil na pravidelný dvojterč, musí se připravit na přesun na
stanoviště č. 2, který uskuteční poté, co střelec na stanovišti č. 2 odstřílí na pravidelný
dvojterč. Ostatní střelci na svých stanovištích postupují obdobně, takže dochází k rotaci
skupiny zleva doprava.

9.16.2.3.1

Položka musí nepřerušeně probíhat, dokud každý střelec nevystřelí na požadovaný
počet dvojterčů.

9.16.2.4

Po zahájení položky může střelec zavřít zbraň pouze pokud odstřílel střelec na
předchozím stanovišti.

9.16.2.5

Střelec, který odstřílel, nesmí opustit stanoviště, dokud střelec po jeho pravici neodstřílí
na pravidelný dvojterč a jeho výsledek nebyl zaznamenán, s výjimkou případu, kdy
střelec odstřílel na stanovišti č. 5. V tomto případě se musí okamžitě přesunout na
stanoviště č. 1, resp. č. 6, přičemž nesmí rušit ostatní střelce na střelišti (viz P 9.13.4 a
P 9.13.5).

9.16.2.6

Všechny zbraně musí být mezi stanovišti č. 1 až č. 5 přenášeny otevřené. Při přesunu
mezi stanovišti č. 5 a č. 1, resp. č. 6 musí být zbraně přenášeny otevřené a nenabité
(viz P 9.13.5.2.1).

9.16.2.7

Střelec, který odstřílel na jednom stanovišti, nesmí postupovat na další stanoviště,
pokud by svým postupem rušil jiného střelce nebo činovníka závodu.
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9.16.2.8

Po ukončení položky musí všichni střelci ze skupiny setrvat na svých střeleckých
stanovištích, dokud neodstřílí poslední střelec. Poté, před tím než opustí střeliště, musí
podepsat položkový list.

9.16.3

ČASOVÝ LIMIT

9.16.3.1

Střelec musí zaujmout postavení, nabít zbraň a zavolat dvojterč během deseti (10)
sekund od chvíle, kdy předchozí střelec odstřílel na pravidelný terč a jeho výsledek byl
zaznamenán, nebo od chvíle, kdy byl rozhodčím vydán signál k zahájení střelby
(„START“).

9.16.3.1.1

V případě nedodržení tohoto limitu bude postupováno podle P 9.13.3.4.

9.16.4

ČASOVAČ („TIMER“)

9.16.4.1

Vrhačky musí být spouštěny elektricko-mechanickým nebo akusticko-mechanickým
zařízením, které je instalováno tak, aby umožňovalo operátorovi vidět a slyšet střelce.

9.16.4.2

Při všech závodech pod dohledem ISSF musí být používán automatický timer. Toto
zařízení musí umožnit vypouštění terčů v předem nedefinovatelném okamžiku
v rozmezí od okamžitého vypuštění do maximálně jedné (1) sekundy od okamžiku
vydání povelu střelce k vypuštění terče.

9.16.4.3

Vypouštěcí zařízení musí být konstruováno tak, aby bylo k vypuštění dvojterče použito
pouze jedno tlačítko, spínač nebo relé.

9.16.5

VZDÁLENOSTI, ÚHLY A VÝŠKY TERČŮ

9.16.5.1

Tabulky pro nastavení vrhaček

9.16.5.1.1

Všechny vrhačky musí být nastaveny každý den před zahájením závodu (střelby) podle
následující tabulky. Tato nastavení musí být po každém nastavení zkontrolována,
schválena a zapečetěna jury.
Výška v 10 m
Nastavení
Vrhačka č.:
Úhel [°]
Dolet
(+/- 0,1 m)

9.16.5.1.1.1

A
B
C

9.16.5.1.1.2
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7 (1)

max. 5 vlevo

3,0 m

8 (2)

0 (+/- 1)

3,5 m

8 (2)

0 (+/- 1)

3,5 m

9 (3)

max. 5 vpravo

3,0 m

7 (1)

max. 5 vlevo

3,0 m

9 (3)

max. 5 vpravo

3,0 m

55 m
+/- 1 m
měřeno od
přední hrany
střechy
zákopu

Úhly mezi vrhačkami 7 - 8 a 8 – 9 nesmí překročit pět (5) stupňů a mezi vrhačkami 7 –
9 nesmí překročit deset (10) stupňů.
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9.16.5.2

Všem střelcům, trenérům a činovníkům družstev je zakázáno vstupovat do zákopu
poté, co jury překontrolovala a schválila nastavení vrhaček.

9.16.5.3

Nepravidelná dráha terče

9.16.5.3.1

Každý terč, který neletěl pod jemu stanoveným úhlem, stanovenou výškou nebo neměl
stanovený dolet, musí být prohlášen za nepravidelný.

9.16.5.4

Nastavení střeliště double trapu pro finálovou položku

9.16.5.4.1

Pro finálovou položku a rozstřely před a po finálové položce musí být použito nastavení
„C“. Je velmi důležité, aby výška obou terčů byla naprosto shodná.

9.16.6

UKÁZKA TERČŮ

9.16.6.1

Přezkoušení jury

9.16.6.1.1

Jeden (1) zkušební dvojterč musí být vypuštěn poté, co došlo k nastavení vrhaček a
schválení jury, a to před zahájením každé položky nebo po opětovném nastavení
vrhaček.

9.16.6.1.2

Střelci mohou zkušební terče sledovat.

9.16.6.2

Nastavení musí být každý den překontrolováno.

9.16.6.3

Přerušení

9.16.6.3.1

Pokud je položka pro technickou závadu, která není zaviněna střelcem, přerušena na
více než pět (5) minut, musí být před pokračováním v položce umožněno vypustit pro
ukázku po jednom (1) pravidelném dvojterči.

9.16.7

ODMÍTNUTÝ DVOJTERČ

9.16.7.1

Střelec může odmítnout dvojterč pokud:

9.16.7.1.1

není vypuštěn v rozmezí od nuly (0) do jedné (1) sekundy po střelcově zavolání;

9.16.7.1.2

oba terče nebyly vypuštěny současně;

9.16.7.1.3

střelec byl viditelně vyrušen;

9.16.7.1.4

rozhodčí rozhodl, že kterýkoliv z terčů byl nepravidelný.

9.16.7.1.5

Poznámka: Sledování nebo míření zbraní na pozdě nebo brzy vypuštěný terč bez
výstřelu není povoleno. (Jinak bude aplikováno P 9.13.3.4.1.5.)

9.16.7.2

Postup střelce při odmítnutí

9.16.7.2.1

Odmítnutí terče musí dát střelec najevo změnou polohy (postoje), otevřením zbraně a
zdvižením ruky. Poté musí rozhodnout rozhodčí.

9.16.8

NEPLATNÝ DVOJTERČ „NOVÝ DVOJTERČ“

9.16.8.1

Neplatný dvojterč je ten, při kterém kterýkoliv z terčů anebo oba terče nejsou vypuštěny
v souladu s těmito pravidly.
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9.16.8.2

Prohlášení dvojterče za neplatný je vždy v kompetenci rozhodčího.

9.16.8.3

Dvojterč prohlášený rozhodčím za neplatný musí být opakovaně vypuštěn (ať byl
kterýkoliv z terčů zasažen nebo ne).

9.16.8.4

Rozhodčí má usilovat o to, aby vydal povel „NOVÝ DVOJTERČ“ před střelcovým
výstřelem. V případě, kdy rozhodčí vydal povel „NOVÝ DVOJTERČ“ v okamžiku, nebo
i poté, co střelec vystřelil, musí zůstat rozhodnutí nezměněno a terč musí být opakován
bez ohledu na to, jestli byl kterýkoliv z terčů zasažen nebo ne.

9.16.8.5

Povel „NOVÝ DVOJTERČ“ musí být vydán a terč vypuštěn pro zjištění výsledků
obou ran I KDYŽ STŘELEC VYSTŘELIL, když:

9.16.8.5.1

vyletěl rozbitý nebo nepravidelný terč;

9.16.8.5.2

byl vypuštěn terč zřetelně jiné barvy oproti ostatním terčům používaným při závodě
nebo oficiálním tréninku;

9.16.8.5.3

byly vypuštěn jednotlivý terč;

9.16.8.5.4

terč byl vypuštěn z nesprávné vrhačky;

9.16.8.5.5

terče nebyly vypuštěny současně;

9.16.8.5.6

úlomek z prvního terče rozbil terč druhý;

9.16.8.5.7

terče se srazily;

9.16.8.5.8

střelec vystřelil mimo pořadí;

9.16.8.5.9

jiný střelec vystřelil na ten samý dvojterč;

9.16.8.5.10

došlo k současnému výstřelu obou ran;

9.16.8.5.11

je rozhodčí přesvědčen, že byl střelec, který volal na terč, viditelně vyrušen vnějším
podnětem;

9.16.8.5.12

rozhodčí zjistil první chybnou pozici nohou (přešlap) v dané položce (ŽLUTÁ KARTA)
(viz. P 9.13.3.4.1.1);

9.16.8.5.13

rozhodčí zjistil první překročení časového limitu (ŽLUTÁ KARTA) (viz. P 9.13.3.4.1.2);

9.16.8.5.14

rozhodčí nemohl z jakéhokoliv důvodu rozhodnout, zda-li byl terč zasažen, chyben
nebo nepravidelný. (V těchto případech se rozhodčí musí před oznámením rozhodnutí
poradit s pomocnými rozhodčími);

9.16.8.5.15

došlo k náhodnému výstřelu před tím, než střelec zavolal na terč (pokud však střelec
vystřelil na terč druhou ránu, musí být započítán výsledek obou ran);

9.16.8.5.16

došlo první ranou k zasažení obou terčů. (Střelcovi jsou v dané položce povoleny
pouze dva (2) pokusy na každém jednom stanovišti. Pokud se stejná situace opakuje
potřetí, je první terč hodnocen jako zasažený a druhý jako chybený);
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9.16.8.5.17

střelce postihla povolená závada na zbrani či střelivu.

9.16.8.5.18

Poznámka: Pokud rozhodčí nevydal povel „NOVÝ DVOJTERČ“ před nebo ihned po
střelcově výstřelu, nejsou přípustné žádné požadavky na prohlášení dvojterče za
nepravidelný, pokud jsou založeny pouze na tvrzení, že byl dvojterč vypuštěn brzo
nebo pozdě po střelcově povelu, nebo na tvrzení, že došlo k vychýlení z předepsaných
drah letu. To znamená, že pokud střelec vystřelil, výsledek (-ky) musí být
zaznamenán(y).

9.16.8.6

Povel „NOVÝ DVOJTERČ“ musí být vydán pokud STŘELEC NEVYSTŘELIL, když:

9.16.8.6.1

je dvojterč vypuštěn před povelem střelce;

9.16.8.6.2

je dvojterč vypuštěn za dobu překračující jednu (1) vteřinu od střelcova povelu;

9.16.8.6.3

dráha terče (-ů) byla nepravidelná (neplatný terč);

9.16.8.6.4

při první ráně došlo k přípustné závadě na zbrani či střelivu;

9.16.9

SOUČASNÝ (simultánní) VÝSTŘEL

9.16.9.1

Dvojterč musí být prohlášen za neplatný, pokud došlo k současnému výstřelu obou ran.
To je možno pouze dvakrát (2x) v jedné položce.

9.16.9.2

Pokud dojde během jedné položky k třetímu nebo dalšímu současnému výstřelu, terče
musí být hodnoceny jako „NULA“a „NULA“ bez ohledu na to, zda byl(y) zasažen(y)
nebo ne.

9.16.9.3

Pokud po současném výstřelu rozhodčí souhlasí se střelcem, že zbraň potřebuje
opravu, může být postupováno podle P 9.8.6.1 nebo P 9.8.6.2.

9.16.10

CHYBENÝ TERČ („NULA“)

9.16.10.1

Terč(e) musí být prohlášen(y) za chybený(-é) („NULA“), když:

9.16.10.1.1

není zasažen (viz. P 9.10.4);

9.16.10.1.2

pouze „prášil“ a neoddělil se z něho žádný viditelný úlomek;

9.16.10.1.3

střelec bez zjevného důvodu nevystřelil na pravidelný dvojterč, který si zavolal. Takový
dvojterč musí být hodnocen jako „NULA“ a „NULA“;

9.16.10.1.4

po závadě na zbrani či střelivu při první ráně střelec otevřel zbraň nebo se dotkl
pojistky před tím, než rozhodčí provedl prohlídku zbraně. Takový dvojterč musí být
hodnocen jako „NULA“ a „NULA“;

9.16.10.1.5

po závadě na zbrani či střelivu při druhé ráně střelec otevřel zbraň nebo se dotkl pojistky
před tím, než rozhodčí provedl prohlídku zbraně. První terč takového dvojterče musí být
hodnocen podle výsledku první rány a druhý terč dvojterče musí být hodnocen jako
„NULA“;
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9.16.10.1.6

střelce postihla v téže položce třetí a další závada na zbrani či střelivu při první ráně a
nemohla být vystřelena druhá rána. Takový dvojterč musí být hodnocen jako „NULA“ a
„NULA“;

9.16.10.1.7

střelec nemohl vystřelit druhou ránu z důvodu zajištění zbraně vlivem zpětného rázu po
první ráně, nebo z důvodu jakékoliv okolnosti zaviněné střelcem. První terč takového
dvojterče musí být hodnocen podle výsledku první rány a druhý terč dvojterče musí být
hodnocen jako „NULA“;

9.16.10.1.8

k prvnímu výstřelu došlo náhodně poté, co vydal střelec povel k vypuštění terčů, ale
před tím, než byly terče vypuštěny a byla na ně vystřelena druhá rána. První terč
takového dvojterče musí být hodnocen jako „NULA“ a druhý terč dvojterče musí být
hodnocen podle výsledku druhé rány;

9.16.10.1.8.1 k prvnímu výstřelu došlo náhodně poté, co vydal střelec povel k vypuštění terčů, ale
před tím, než byly terče vypuštěny, přičemž druhá rána na ně nebyla vystřelena. První
terč takového dvojterče musí být hodnocen jako „NULA“ a dvojterč musí být opakován
pro určení výsledku druhé rány;
9.16.10.1.8.2 při druhém nebo dalším náhodném výstřelu. Takový dvojterč musí být hodnocen jako
„NULA“ a „NULA“;
9.16.10.1.8.3 střelec nevystřelil na druhý terč bez zjevného důvodu. První terč takového dvojterče
musí být hodnocen podle výsledku první rány a druhý terč dvojterče musí být hodnocen
jako „NULA“;
9.16.10.1.8.4 střelec vystřelil na první terč, ale povolená závada na zbrani či střelivu mu zabránila
v odpálení druhé rány. První terč takového dvojterče musí být hodnocen podle výsledku
první rány a dvojterč musí být opakován pro určení výsledku druhé rány;
9.16.10.1.8.5 došlo k porušení časového limitu a střelec byl již jednou v průběhu položky varován
(ŽLUTÁ KARTA) (viz. P 9.13.3.4.1.2);
9.16.10.1.8.6 došlo k zaujmutí chybné pozice nohou (přešlap) a byl střelec byl již jednou v průběhu
položky varován (ŽLUTÁ KARTA) (viz. P 9.13.3.4.1.1).
9.17.0

PRAVIDLA PRO SKEET

9.17.1

PUSTUP PŘI POLOŽCE NA SKEETU

9.17.1.1

Střelci dané skupiny se musí dostavit na střeliště, vybaveni dostatkem střeliva a
veškerým vybavením potřebným k dokončení položky. Rozhodčí převezme řízení
položky a jakmile jsou ukončeny veškeré přípravné činnosti (jména, čísla, pomocní
rozhodčí, kontrolní střelba, ukázka terčů apod.), vydá povel „START“.
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9.17.2

POSTUP

9.17.2.1

Střelci dané skupiny se musí shromáždit u stanoviště č. 1. První střelec postoupí na
stanoviště č. 1, nabije zbraň pouze jedním (1) nábojem, zaujme skeetový postoj
(viz. P 9.17.10) a jasně zavolá „PULL“, „LOS“, „GO“, nebo vydá jiný signál či povel,
po kterém musí být vypuštěn pravidelný terč z vysoké věže, a to během předem
neurčitelné doby pohybující se v rozmezí od nuly (0) do maximálně tří (3) sekund.
(viz. P 9.3.22.6, P 9.17.9.2.1 a P 9.17.9.2.2).

9.17.2.1.1

Poté musí první střelec setrvat na stanovišti č. 1 a jakmile je znám výsledek první rány,
nabije zbraň dvěma (2) náboji, zaujme skeetový postoj, vydá povel k vypuštění a střílí
na pravidelný dvojterč.

9.17.2.1.2

Když je znám výsledek obou ran, první střelec musí opustit stanoviště (viz. P 9.17.3).

9.17.2.2

Druhý střelec a následně i další střelci ve skupině musí jednat obdobně, dokud všichni
neodstřílí na stanovišti č. 1 danou sérii terčů.

9.17.2.3

Poté musí první střelec postoupit na stanoviště č. 2 a střílet na požadovaný počet terčů
v požadovaném pořadí. Poté je následován ostatními střelci skupiny. Tato rotace
pokračuje dokud všichni střelci skupiny neodstřílí na všech předepsaných stanovištích.

9.17.2.3.1

Série terčů v kvalifikační a finálové položce
Stanoviště
Terč
jednotlivý
1
dvojterč
jednotlivý
2
dvojterč
jednotlivý
3
dvojterč
jednotlivý
jednotlivý
4
dvojterč
dvojterč
jednotlivý
5
dvojterč
jednotlivý
6
dvojterč
7
dvojterč
jednotlivý
8
jednotlivý

9.17.2.4

Pořadí
vysoká
vysoká – nízká
vysoká
vysoká – nízká
vysoká
vysoká – nízká
vysoká
nízká
vysoká – nízká
nízká – vysoká
nízká
nízká – vysoká
nízká
nízká – vysoká
nízká – vysoká
vysoká
nízká

Na každý terč může být vystřelena pouze jedna (1) rána.
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9.17.3

POHYB NA STANOVIŠTÍCH

9.17.3.1

Střelec ve skupině nesmí postoupit na stanoviště, pokud není na řadě, pokud rozhodčí
nedal povel ke střelbě nebo pokud předchozí střelec neukončil střelbu a neopustil
stanoviště.

9.17.3.2

Střelec, který odstřílel na daném stanovišti, nesmí postoupit na další stanoviště:

9.17.3.2.1

dokud všichni střelci skupiny neukončili střelbu na daném stanovišti;

9.17.3.2.2

tak, aby tím rušil ostatní střelce;

9.17.3.2.3

tak, aby ztěžoval činovníkům závodu výkon jejich povinností.

9.17.3.3

Bezpečné zacházení se zbraní

9.17.3.3.1

Při pohybu mezi stanovišti nebo při čekání na přesun stanovišti musí být všechny
zbraně nošeny otevřené a vybité.

9.17.3.4

Poznámky ke stanovišti č. 8: ve skupině postupující na stanoviště č. 8 musí střelci
stát seřazeni podle startovního pořadí, a to za rozhodčím, který stojí zhruba pět
(5) metrů od stanoviště č. 8 na pomyslné spojnici mezi středy stanovišť č. 8 a č. 4.

9.17.3.4.1

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

9.17.3.4.1.1

zaujmout postoj vhodný ke střelbě na terč z vysoké věže;

9.17.3.4.1.2

nabít zbraň jedním (1) nábojem;

9.17.3.4.1.3

zaujmout skeetový postoj;

9.17.3.4.1.4

vydat povel k vypuštění terče;

9.17.3.4.1.5

vystřelit na terč vypuštěný z vysoké věže a poté;

9.17.3.4.1.6

se otočit ve směru hodinových ručiček (doprava směrem k bodu křížení terčů) a
teprve poté, co ukončil otočku:

9.17.3.4.1.7

zaujmout postoj vhodný ke střelbě na terč z nízké věže;

9.17.3.4.1.8

nabít zbraň jedním (1) nábojem;

9.17.3.4.1.9

zaujmout skeetový postoj;

9.17.3.4.1.10 vydat povel k vypuštění terče;
9.17.3.4.1.11 vystřelit na terč vypuštěný z nízké věže;
9.17.3.4.1.12 a když je znám výsledek střelby na druhý terč, musí opustit toto stanoviště a zařadit
se nakonec řady střelců, kteří ukončili střelbu. Každý střelec postupuje stejným
způsobem.
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9.17.3.5

Opuštění střeliště

9.17.3.5.1

Střelci nesmí opustit střeliště, dokud všichni střelci skupiny neukončili střelbu a
nepodepsali výsledkový list (položkový list), nebo pokud to výslovně nepovolil
rozhodčí.

9.17.4

POSTUP NABÍJENÍ NÁBOJŮ

9.17.4.1

Pro střelbu na každý z terčů na stanovišti č. 8 (samostatně pro terč z vysoké i nízké
věže) a pro střelbu na ostatních stanovištích, kde je vypouštěn pouze jeden (1)
jednotlivý terč, musí být zbraň nabita pouze jedním nábojem.

9.17.4.2

Na všech ostatních stanovištích, kde jsou vypouštěny dva (2) jednotlivé terče, musí
být zbraň nabita dvěma (2) náboji, a to před vydáním povelu k vypuštění prvního
terče.

9.17.4.3

V průběhu střelby na jednotlivé terče na stanovištích, kde je vyžadováno, aby byla
zbraň nabita dvěma (2) náboji, nesmí střelec otevřít zbraň po vydání povelu
k vypuštění prvního jednotlivého terče, po střelbě na první jednotlivý terč nebo před
vydáním povelu k vypuštění druhého jednotlivého terče.

9.17.4.4

Pokud střelec otevře, ať už úmyslně či neúmyslě, zbraň po vydání povelu k vypuštění
terče(-ů), musí být varován. V případě druhého nebo dalšího varování ze stejného
důvodu v téže položce musí být terč(e) hodnocen(y) jako „NULA“.

9.17.4.5

V případě, že střelec zapomene nabít náboj do druhé hlavně při střelbě na jednotlivé
terče a po vydání povelu k vypuštění prvního terče nebo po střelbě na první terč si to
uvědomí, otevře zbraň za účelem jejího nabití nebo zvedně ruku a žádá rozhodčího
povolení k nabití zbraně, musí být terč hodnocena jako „NULA“.

9.17.5

ČASOVÉ LIMITY

9.17.5.1

Poté, co rozhodčí vydal povel „START“, nebo poté, co předchozí střelec opustil
stanoviště, se musí střelec během patnácti (15) sekund:

9.17.5.1.1

postavit oběma chodidly zcela na plochu stanoviště;

9.17.5.1.2

zaujmout pozici;

9.17.5.1.3

nabít zbraň;

9.17.5.1.4

zaujmout skeetový postoj;

9.17.5.1.5

vydat povel k vypuštění prvního terče v závislosti na pořadí stanoveném pro dané
střeliště.

9.17.5.2

Pokud je na stejném stanovišti střílen další terč či dvojterč, musí být výše uvedený
postup splněn v kratším intervalu, který nepřesáhne deset (10) sekund mezi střelbou
na první a druhý jednotlivý terč, a stejně tak nepřesáhne deset (10) sekund mezi
střelbou na (druhý) jednotlivý terč a dvojterč.

Pravidla sportovní střelby 2005 (druhý tisk, 01/2006)
český překlad: Ing. Václav Novák a MVDr. Jan Rybář

- 57 -

BROKOVÁ PRAVIDLA

TRAP, AUTOMATICKÝ TRAP, DOUBLE TRAP a SKEET

9.17.6

UKÁZKA TERČŮ

9.17.6.1

Každý den závodu může první skupina na každém střelišti sledovat ze stanoviště č. 1
po jednom (1) pravidelném terči vypuštěném z každé vrhačky, a to před začátkem
(vlastní) položky.

9.17.6.2

Pokud rozhodčí vydá povel „NOVÝ TERČ“, může střelec požádat o vypuštění jednoho
(1) ukázkového terče po každém nepravidelném terči, nebo o vypuštění ukázkového
dvojterče po každém nepravidelném dvojterči; to však pouze pokud nevystřelil na
nepravidelný terč, resp. na oba terče nepravidelného dvojterče.

9.17.6.3

Přerušení
Pokud je položka pro technickou závadu, která není zaviněna střelcem, přerušena na
více než pět (5) minut, musí být před pokračováním v položce umožněno vypustit pro
ukázku po jednom (1) pravidelném terči z každé vrhačky.

9.17.7

NÁCVIK NA STŘELIŠTÍCH

9.17.7.1

NÁCVIK

9.17.7.1.1

Nácvik (suchý trénink) se zavřenou, ale nenabitou zbraní může být prováděn
bezprostředně před zahájením položky na stanovištích č. 1, 2 a 3, ale pouze se
svolením rozhodčího. Střelcům není povoleno jít před zahájením položky dále než ke
stanovišti č. 3.

9.17.7.2

Na stanovištích č. 1 a 8, po vydání povelu „START“ rozhodčím, může střelec před
vydáním povelu k vypuštění terče(-ů) nahodit zbraň do ramene a několik sekund cvičně
zaměřovat. Před vydáním povelu k vypuštění terče(-ů) musí střelec zaujmout skeetový
postoj (popsaný v P 9.17.10).

9.17.8

VZDÁLENOSTI A VÝŠKY TERČŮ

9.17.8.1

Přezkoušení jury
Vrhačky na skeetu musí být nastaveny před zahájením závodu podle podmínek
uvedených v P 6.3.22.3.4. Tato nastavení musí být zkontrolována, schválena a
zapečetěna jury před každým dnem závodu.

9.17.8.2

Nepravidelná dráha terče
Každý terč, který neletěl pod jemu stanoveným úhlem, stanovenou výškou nebo neměl
stanovený dolet, musí být prohlášen za nepravidelný.

9.17.9

TIMER (časovač)

9.17.9.1

Vrhačky musí být spouštěny elektricko-mechanickým nebo akusticko-mechanickým
zařízením, které je instalováno tak, aby umožňovalo operátorovi vidět a slyšet střelce.
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9.17.9.2

Při všech závodech pod dohledem ISSF musí být používán automatický timer
(viz. P 6.3.22.6).

9.17.9.2.1

Toto zařízení musí umožnit vypouštění terčů v předem nedefinovatelném okamžiku
v rozmezí od okamžitého vypuštění do maximálně tří (3) sekund od okamžiku vydání
povelu střelce k vypuštění terče.

9.17.9.2.2

Poznámka: Pokud je používáno akustické (mikrofonové) vypouštěcí zařízení, musí být
konstruováno tak, aby k vypuštění došlo v rozmezí od 0,2 sekund (napodobuje reakční
čas rozhodčího při manuálním vypouštění) do maximálně 3 sekund od vydání povelu
střelce k vypuštění terče. (viz. P 6.3.22.6)

9.17.9.3

Vypouštěcí zařízení musí být konstruováno tak, aby bylo k vypuštění dvojterče použito
pouze jedno tlačítko či spínač.

9.17.10

SKEETOVÝ POSTOJ

9.17.10.1

Střelec musí stát ve skeetovém postoji od okamžiku, kdy vydal povel k vypuštění terče,
do okamžiku, kdy se terč objeví. Při skeetovém postoji musí:

9.17.10.1.1

střelec stát oběma chodidly na střeleckém stanovišti vymezeném hranicemi;

9.17.10.1.2

střelec držet zbraň oběma rukama (viz. nákres);

9.17.10.1.3

být pažba v kontaktu s tělem střelce;

9.17.10.1.4

být špička pažby na nebo pod páskou, což může rozhodčí jasně vidět.
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9.17.10.1.5

Skeetový postoj

9.17.11

OFICIÁLNÍ PÁSKA DLE ISSF (páska)

9.17.11.1

Na pomoc rozhodčímu při kontrole polohy zbraně musí být nošena páska, která:

9.17.11.1.1

je 250 mm dlouhá, 30 mm široká, žluté barvy s černými okraji.

9.17.11.1.2

musí být trvale přichycena na příslušné straně svrchního oděvu.

9.17.11.2

Kontrola umístění pásky

9.17.11.2.1

Jury musí v průběhu oficiálního tréninku zajistit kontrolu umístění pásek u všech
střelců.

9.17.11.2.2

Správné umístění pásky musí být kontrolováno následovně:

9.17.11.2.2.1 všechny kapsy střelecké vesty musí být prázdné;
9.17.11.2.2.2 paže, spuštěná podél těla, je poté v lokti ohnuta vzhůru, není však zdvižena až
k rameni;
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9.17.11.2.2.3 páska je trvale přichycena v horizontální poloze pod hrotem lokte (viz. P 9.17.10.1.5).
Na střelecké vestě pod páskou je poté umístěna nesmazatelná značka.
9.17.11.2.3

U všech pásek odporujících pravidlům bude požadováno jejich správné umístění
a následné podrobení opakované kontrole.

9.17.12

ODMÍTNUTÝ TERČ

9.17.12.1

Střelec může odmítnout terč pokud:

9.17.12.1.1

není vypuštěn ve správném čase po střelcově zavolání;

9.17.12.1.2

U dvojterče nebyly oba terče vypuštěny současně;

9.17.12.1.3

střelec byl viditelně vyrušen;

9.17.12.1.4

rozhodčí rozhodl, že terč byl nepravidelný z důvodu nedodržení dráhy letu.

9.17.12.1.5

Poznámka: Sledování nebo míření zbraní na pozdě nebo brzy vypuštěný terč bez
výstřelu není povoleno. (Jinak bude aplikováno P 9.13.3.4.1.5.)

9.17.12.2

Postup střelce při odmítnutí

9.17.12.2.1

Odmítnutí terče musí dát střelec najevo ukončením skeetového postoje, otevřením
zbraně a zdvižením ruky. Poté musí rozhodnout rozhodčí.

9.17.13

NEPLATNÝ TERČ („NOVÝ TERČ“)

9.17.13.1

Neplatný terč je ten, který není vypuštěn v souladu s těmito pravidly.

9.17.13.2

Prohlášení terče za neplatný je vždy v kompetenci rozhodčího.

9.17.13.2

Terč prohlášený rozhodčím za neplatný musí být opakovaně vypuštěn, ať byl zasažen
nebo ne.

9.17.13.4

Rozhodčí má usilovat o to, aby vydal povel „NOVÝ TERČ“ před střelcovým výstřelem.
V případě, kdy rozhodčí vydal povel „NOVÝ TERČ“ v okamžiku, nebo jakmile to bylo
možné poté, co střelec vystřelil, musí zůstat rozhodnutí nezměněno a terč(e) musí být
opakován(y) bez ohledu na to, jestli byl(y) zasažen(y) nebo ne.

9.17.13.5

Povel „NOVÝ TERČ“ nebo „NOVÝ DVOJTERČ“ musí být vydán I KDYŽ STŘELEC
VYSTŘELIL, když:

9.17.13.5.1

vyletěl rozbitý terč;

9.17.13.5.2

byl vypuštěn terč zřetelně jiné barvy oproti ostatním terčům používaným při závodě
nebo oficiálním tréninku;

9.17.13.5.3

byly vypuštěny dva (2) terče místo jednotlivého terče;

9.17.13.5.4

byl terč vypuštěn ze špatné věže;

9.17.13.5.5

střelec vystřelil mimo pořadí;

Pravidla sportovní střelby 2005 (druhý tisk, 01/2006)
český překlad: Ing. Václav Novák a MVDr. Jan Rybář

- 61 -

BROKOVÁ PRAVIDLA

TRAP, AUTOMATICKÝ TRAP, DOUBLE TRAP a SKEET

9.17.13.5.6

střelce postihl současný výstřel, ne však více než podruhé v průběhu položky;

9.17.13.5.7

skeetový postoj střelce není správný, ale střelec v průběhu položky dosud neobdržel
varování (viz. P 9.13.3.4.1.3);

9.17.13.5.8

rozhodčí zjistil první překročení časového limitu (viz. P 9.13.3.4.1.2);

9.17.13.5.9

je rozhodčí přesvědčen, že byl střelec, který volal na terč, viditelně vyrušen vnějším
podnětem po zavolání na terč;

9.17.13.5.10

rozhodčí nemohl z jakéhokoliv důvodu rozhodnout, zda-li byl terč zasažen, chyben
nebo nepravidelný. (V tomto případě se rozhodčí musí před oznámením rozhodnutí
poradit s pomocnými rozhodčími);

9.17.13.5.11

rozhodčí zjistil první chybnou pozici nohou (přešlap) v dané položce (viz.
P 9.13.3.4.1.1);

9.17.13.5.12

střelce postihla povolená závada na zbrani či střelivu.

9.17.13.6

Povel „NOVÝ TERČ“ musí být vydán pokud STŘELEC NEVYSTŘELIL, když:

9.17.13.6.1

je terč vypuštěn před povelem střelce;

9.17.13.6.2

je terč vypuštěn za dobu překračující tři (3) vteřiny od střelcova povelu;

9.17.13.6.3

dráha terče byla nepravidelná (neplatný terč);

9.17.13.6.4

došlo k přípustné závadě na zbrani či střelivu.

9.17.13.7

Další pravidla pro neplatné terče týkající se dvojterčů

9.17.13.7.1

Oba terč musí být prohlášeny za neplatné a opakovaně vypuštěny pro zjištění obou
výsledku ran, když:

9.17.13.7.1.1 kterýkoliv z terčů je nepravidelný (viz. Poznámka);
9.17.13.7.1.2 je vypuštěn jednotlivý terč místo dvojterče;
9.17.13.7.1.3 došlo první ranou k zasažení obou terčů. (Střelcovi jsou v dané položce povoleny
pouze dva (2) pokusy na každém jednom stanovišti. Pokud se stejná situace opakuje
potřetí, je první terč hodnocen jako zasažený a druhý jako chybený);
9.17.13.7.1.4 úlomek z prvního terče rozbil terč druhý;
9.17.13.7.1.5 terče se srazily;
9.17.13.7.1.6 střelce postihla povolená závada zbraně či střeliva a nebyl schopen odpálit první ránu;
9.17.13.7.1.7 obě rány vyšly současně (viz. P 9.17.14).
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9.17.13.7.1.8 Poznámka: Pokud rozhodčí nevydal povel „NOVÝ DVOJTERČ“ před nebo ihned po
střelcově výstřelu, nejsou přípustné žádné požadavky na prohlášení dvojterče za
nepravidelný, pokud jsou založeny pouze na tvrzení, že byl dvojterč vypuštěn brzo
nebo pozdě po střelcově povelu, nebo na tvrzení, že došlo k vychýlení z předepsaných
drah letu. To znamená, že pokud střelec vystřelil, výsledek (-ky) musí být
zaznamenán(y).
9.17.14

SOUČASNÝ (simultánní) VÝSTŘEL

9.17.14.1

Jednotlivý terč nebo dvojterč musí být prohlášen za neplatný, pokud došlo
k současnému výstřelu obou ran. To je možno pouze dvakrát (2x) v jedné položce.

9.17.14.2

Pokud dojde během jedné položky k třetímu nebo dalšímu současnému výstřelu při
střelbě na jednotlivý terč, terč musí být hodnocen jako „NULA“.

9.17.14.3

Pokud dojde během jedné položky k třetímu nebo dalšímu současnému výstřelu při
střelbě na dvojterč, terče musí být hodnoceny jako „NULA“a „NULA“.

9.17.14.4

Pokud po současném výstřelu rozhodčí souhlasí se střelcem, že zbraň potřebuje
opravu, může být postupováno podle P 9.8.6.1 nebo P 9.8.6.2.

9.17.15

CHYBENÝ TERČ („NULA“)

9.17.15.1

Terč musí být prohlášen za chybený („NULA“), když:

9.17.15.1.1

není zasažen (viz. P 9.10.4);

9.17.15.1.2

je zasažen za hranicí střelby;

9.17.15.1.3

pouze „prášil“ a neoddělil se z něho žádný viditelný úlomek;

9.17.15.1.4

střelec bez zjevného důvodu nevystřelil na pravidelný terč, který si zavolal;

9.17.15.1.5

střelec není schopen vystřelit, protože zapomněl odjistit pojistku, nebo zapomněl nabít;

9.17.15.1.6

střelec po závadě na zbrani či střelivu otevřel zbraň nebo se dotkl pojistky před tím, než
rozhodčí provedl prohlídku zbraně;

9.17.15.1.7

střelce postihla v téže položce třetí a další závada na zbrani či střelivu;

9.17.15.1.8

skeetový postoj střelce není v souladu s P 9.17.10 a střelec již byl během položky
jednou varován (ŽLUTÁ KARTA) (viz. P 9.13.3.4.1.3 a P 9.13.3.4.1.7);

9.17.15.1.9

došlo k porušení časového limitu a střelec byl již jednou v průběhu položky varován
(ŽLUTÁ KARTA) (viz. P 9.13.3.4.1.2 a P 9.13.3.4.1.7);

9.17.15.1.10

při střelbě na jednotlivý terč byla první rána neúmyslně vystřelena poté, co střelec
zavolal na terč, ale před tím, než byl terč vypuštěn;
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9.17.15.1.11

došlo k zaujmutí chybné pozice nohou (přešlap) a střelec byl již jednou v průběhu
položky varován (ŽLUTÁ KARTA) (viz. P 9.13.3.4.1.1 a P 9.13.3.4.1.7);

9.17.15.1.12

střelec otevřel zbraň mezi střelbou na jednotlivé terče (s výjimkou stanoviště č. 8) byl
již jednou v průběhu položky varován (ŽLUTÁ KARTA) (viz. P 9.13.3.4.1.4 a
P 9.13.3.4.1.7).

9.17.15.2

Další pravidla pro chybené terče týkající se dvojterčů
Kromě ustanovení P 9.17.15.1 (viz. výše) musí být pro dvojterče použita také
následující pravidla:

9.17.15.2.1

Pokud střelec chybil první terč dvojterče a povolená závada na zbrani či střelivu mu
zabránila v odpálení druhé rány, musí být první terč hodnocen jako „NULA“ a dvojstřel
musí být opakován pro zjištění výsledku druhé rány. Podobně pak pokud střelec první
terč dvojterče zasáhl první ranou, musí být první terč hodnocen jako zasažený a
dvojstřel musí být opakován pro zjištění výsledku druhé rány. V obou případech musí
střelec střílet na oba terče z opakovaného dvojterče.

9.17.15.2.2

Oba terče dvojterče musí být hodnoceny jako „NULA“, když:

9.17.15.2.2.1 střelec bez zjevného důvodu nevystřelil na první terč pravidelného dvojterče, který si
zavolal;
9.17.15.2.2.2 střelec střelil oba terče v opačném pořadí;
9.17.15.2.2.3 střelec chybil první terč dvojstřelu první ranou a na druhý terč nemohl vystřelit z důvodu
třetí nebo další závady na zbrani či střelivu během položky.
9.17.15.2.3

Pokud střelec chybil první terč dvojterče a nedopatřením zasáhnul tou samou ranou
druhý terč, první terč musí být hodnocen jako „NULA“ a dvojterč musí být opakován
pro zjištění výsledku druhé rány. Střelec musí vždy střílet na oba terče z opakovaného
dvojterče.Střelec má povoleny pouze dva (2) pokusy na každém stanovišti. Pokud se
stejná situace bude opakovat potřetí, dvojterč musí být hodnocen jako „NULA“ a
„NULA“;

9.17.15.2.4

Pokud k prvnímu výstřelu došlo neúmyslně poté, co vydal střelec povel k vypuštění
terčů, ale před tím, než byly terče vypuštěny. První terč takového dvojterče musí být
hodnocen jako „NULA“ a dvojterč musí být opakován pro zjištění výsledku druhé rány.
Pokud střelec nastřelí i druhou ránu, bude první terč hodnocen jako „NULA“ a
zaznamenán bude i výsledek střelby na druhý terč.

9.17.15.2.4.1 střelec musí střílet na oba terče opakovaného dvojterče.
9.17.15.2.4.2 při druhém a dalším neúmyslném výstřelu během položky musí být terče hodnoceny
jako „NULA“ a „NULA“.
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9.18.0

FINÁLOVÁ POLOŽKA (FINÁLE)

9.18.1

Sportovní disciplíny v programu Olympijských her
Disciplína

MEN
kvalifikace + finále

WOMEN
kvalifikace + finále

TRAP

125 (5x25) + finále (25)

75 (3x25) + finále (25)

DOUBLE TRAP

150 (3x50) + finále (50)

---

SKEET

125 (5x25) + finále (25)

75 (3x25) + finále (25)

9.18.1.1

Obecná technická pravidla pro všechny disciplíny musí být použita i při olympijských
disciplínách s výjimkami zde uvedenými.

9.18.2

POČET FINALISTŮ VE VŠECH DISCIPLÍNÁCH

9.18.2.1

Finále se účastní šest (6) střelců.

9.18.3

POŘADÍ STŘELCŮ VE FINÁLE

9.18.3.1

Finalisté budou střílet v pořadí daném jejich nástřelem v kvalifikaci. Finalista
s nejvyšším nástřelem po kvalifikaci bude střílet jako šestý, finalista s druhým
nejvyšším nástřelem jako pátý a tak dále (6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1).

9.18.3.2

Střelci vstupující do finále se shodným nástřelem budou seřazení podle pravidla
„Count Back“ (viz. P 9.12.2).

9.18.3.3

Pořadí střelců s absolutním nástřelem po kvalifikaci stanoví jury losem.

9.18.4

POVELY NA STŘELIŠTI

9.18.4.1

Všechny povely na střelišti jsou vydávány v anglickém jazyce.

9.18.5

NAHLÁŠENÍ SE NA STŘELIŠTI PŘED FINÁLE

9.18.5.1

Vedoucí družstev jsou odpovědní za to, že se jejich střelci oficiálně nahlásí jury v místě
určeném k oficiální přípravě nejpozději deset (10) minut před plánovaným začátkem
finále, a to řádně ustrojeni a vybaveni vším, co je třeba ke střelbě finálové položky..

9.18.6

ZAHÁJENÍ

9.18.6.1

Zahájení probíhá v souladu s údaji uvedenými v oficiálním programu závodu (časovém
plánu).

9.18.6.2

Všechny změny časů oproti oficiálnímu programu musí být sděleny zúčastněným
vedoucím družstev tak rychle, jak jen to je možné.

9.18.6.3

Samostatné upozornění musí být vyvěšeno na finálovém střelišti a na oficiální
informační tabuli.
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9.18.6.4

Informace o změně časů musí být zveřejněny.

9.18.7

OPOŽDĚNÝ NEBO NEPŘÍTOMNÝ STŘELEC

9.18.7.1

Všem střelcům, kteří nejsou na předepsaném místě a připraveni ke střelbě v době
oficiálního zahájení finálové střelby, nesmí být umožněna účast ve finále a budou
automaticky zařazeni na poslední místo ve finálových výsledcích a budou hodnoceni
podle výsledku dosaženého v kvalifikaci.

9.18.8

POSTUP PŘI FINÁLE

9.18.8.1

Pokud není v této části určeno jinak, platí i ve finále pravidla pro TRAP,
DOUBLE TRAP a SKEET (pořadí terčů při finále disciplíny SKEET je stanoveno P 9.17.2.3.1).

9.18.8.1.1

Trap. Na stanovišti č. 1 nesmí střelec zavřít zbraň ani se připravovat ke střelbě dříve,
než rozhodčí, v čase 10 až 12 sekund po odstřílení na stanovišti č. 5, vydá povel
„READY“. Poté začíná běžet normální časový limit (viz. P 9.14.3).

9.18.8.1.2

Střelec smí nabýt a na terč vystřelit pouze jeden (1) náboj.Pokud střelec nabije dva
(2) náboje a vystřelí druhou ránu, terč bude hodnocen jako „NULA“ ať již byl zasažen
kteroukoliv ranou.

9.18.8.1.3

Double trap. Na stanovišti č. 1 nesmí střelec zavřít zbraň ani se připravovat ke střelbě
dříve, než rozhodčí, v čase 10 až 12 sekund po odstřílení na stanovišti č. 5, vydá povel
„READY“. Poté začíná běžet normální časový limit (viz. P 9.16.3).

9.18.8.1.4

Skeet. První střelec skupiny nesmí postoupit na další stanoviště dříve, než rozhodčí
v čase 20 sekund od chvíle, kdy odstřílel poslední střelec na předešlém stanovišti, vydá
povel „READY“. Poté začíná běžet normální časový limit (viz. P 9.17.5.1).

9.18.9

TERČE S PRACHOVOU NÁPLNÍ („FLASHOVÉ“ TERČE)

9.18.9.1

Při finálové položce a při případných rozstřelech po finálové položce musí být
používány „flashové“ terče obsahující barevný prášek z netoxického materiálu.

9.18.9.2

Zásah „flashového“ terče

9.18.9.2.1

Terč musí být prohlášen za zasažený, bylo-li na něj vystřeleno v souladu s těmito
pravidly a:

9.18.9.2.1.1

od terče se oddělil alespoň jeden (1) viditelný úlomek nebo se z něho po výstřelu
uvolnila prachová náplň.
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9.18.10

ZÁVADY ZBRANĚ ČI STŘELIVA

9.18.10.1

Pokud rozhodčí rozhodne, že závada zbraně či střeliva není chybou střelce, musí být
finále dočasně pozastaveno a střelec dostane pět (5) minut k opravě zbraně či
k výměně za jinou schválenou zbraň, nebo k výměně střeliva. Po vypršení pěti
(5) minut musí finále pokračovat.

9.18.10.2

Počet závad

9.18.10.2.1

Každému střelci jsou povoleny maximálně dvě (2) závady během finále, včetně
případného rozstřelu po finále, a to bez ohledu na snahu závady odstranit.

9.18.10.3

Pokud se vyskytne další závada zbraně či střeliva při střelbě na pravidelné terč, bude
tento terč hodnocen jako „NULA“, ať už se střelec pokusil vystřelit nebo ne.

9.18.11

PROTESTY

9.18.11.1

Každý obdržený protest musí být bezprostředně rozhodnut a toto rozhodnutí je
konečné. (viz. P 9.13.11 a P 9.13.12)

9.18.12

PORUCHA FINÁLOVÉHO STŘELIŠTĚ

9.18.12.1

Postup

9.18.12.1.1

Pokud se přihodí závada na zařízení finálového střeliště, všechny do doby přerušení
nastřílené výsledky budou započítány jako dílčí a bude se postupovat následovně:

9.18.12.1.1.1 pokud může být zařízení opraveno do jedné (1) hodiny, bude zbytek položky dostřílen;
9.18.12.1.1.2 pokud bude rozhodnuto, že oprava zařízení není ve stanoveném čase možná, ale ve
stanoveném čase je možno přejít na jiné střeliště se stejným nastavením, bude zbytek
položky odstřílen na tomto střelišti;
9.18.12.1.1.3 protesty na nerovnoměrné rozdělení terčů nebudou brány v úvahu.
9.18.12.2

Ukončení neúplného finále

9.18.12.2.1

Pokud není možno finále dokončit na vhodném střelišti během jedné (1) hodiny od
přerušení, jury musí finále prohlásit za ukončené.

9.18.12.3

Hodnocení po neúplném finále

9.18.12.3.1

Po neúplném finále bude při hodnocení postupováno následně:

9.18.12.3.1.1 záznam z finálové střelby do okamžiku přerušení musí být zkontrolován (terč po terči);
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9.18.12.3.1.2 dílčí výsledky budou zaznamenány do místa, kde měli všichni střelci odstříleno na
stejný počet terčů;
9.18.12.3.1.3 takovýto dílčí výsledek bude přičten k výsledku z kvalifikace a výsledný součet bude
v dané situaci považován za konečný;
9.18.12.3.1.4 pořadí střelci se shodným nástřelem bude určeno podle pravidla „Count Back“
(viz. P 9.12.2).
9.18.12.3.1.5 ceny budou poté uděleny na základě těchto výsledků.
9.18.13

SHODNÝ NÁSTŘEL

9.18.13.1

Shodný nástřel po úplném finále

9.18.13.1.1

U střelců, kteří mají i po odstřílení finále stále shodný nástřel, musí být tento shodný
nástřel řešen rozstřelem (viz. P 9.12.1.8 až P 9.12.1.10) ve smyslu pravidel pro
disciplínu:

9.18.13.1.1.1 Trap – P 9.12.6
9.18.13.1.1.2 Double trap – P 9.12.8
9.18.13.1.1.3 Skeet – P 9.12.9
9.18.14

KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA

9.18.14.1

Konečná výsledková listina musí být zveřejněna podle P 9.11.5.3.

9.19.0

OBRÁZKY A TABULKY

9.19.1

Úhly terčů při disciplíně AUTOMATICKÝ TRAP
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9.19.2

Stranové úhly při disciplíně TRAP

9.19.3

Stranové úhly při disciplíně DOUBLE TRAP
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Tabulky pro nastavení střelišť disciplíny trap (I – IX)
(viz. 9.14.4; 9.14.5.5 až 9.14.5.8)

9.19.4

Skupina
1
2
3
4
5

Skupina
1
2
3
4
5
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Vrhačka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TABULKA I
Stranový úhel terče
25 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
35 stupňů vlevo
20 stupňů vpravo
10 stupňů vpravo
35 stupňů vlevo
35 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
45 stupňů vlevo
40 stupňů vpravo
0 stupňů
25 stupňů vlevo
45 stupňů vpravo
5 stupňů vpravo
35 stupňů vlevo

Výška terče
2,00 m
3,00 m
1,50 m
2,50 m
1,80 m
3,00 m
3,20 m
1,50 m
1,60 m
1,50 m
3,30 m
2,60 m
2,40 m
1,90 m
3,50 m

Vrhačka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TABULKA II
Stranový úhel terče
25 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
40 stupňů vlevo
40 stupňů vpravo
0 stupňů
45 stupňů vlevo
45 stupňů vpravo
0 stupňů
40 stupňů vlevo
15 stupňů vpravo
5 stupňů vpravo
35 stupňů vlevo
40 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
40 stupňů vlevo

Výška terče
3,20 m
1,80 m
2,00 m
2,00 m
3,00 m
1,60 m
1,50 m
2,80 m
2,00 m
1,50 m
2,00 m
1,80 m
1,80 m
1,50 m
3,30 m
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Skupina
1
2
3
4
5

Skupina
1
2
3
4
5

Vrhačka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TABULKA III
Stranový úhel terče
30 stupňů vpravo
0 stupňů
35 stupňů vlevo
45 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
40 stupňů vlevo
30 stupňů vpravo
5 stupňů vpravo
45 stupňů vlevo
45 stupňů vpravo
0 stupňů
40 stupňů vlevo
45 stupňů vpravo
0 stupňů
35 stupňů vlevo

Výška terče
2,50 m
2,80 m
3,50 m
1,50 m
2,50 m
1,70 m
2,80 m
3,50 m
1,50 m
2,30 m
3,00 m
1,60 m
2,00 m
1,50 m
2,20 m

Vrhačka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TABULKA IV
Stranový úhel terče
40 stupňů vpravo
10 stupňů vpravo
30 stupňů vlevo
30 stupňů vpravo
10 stupňů vlevo
35 stupňů vlevo
45 stupňů vpravo
0 stupňů
20 stupňů vlevo
30 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
45 stupňů vlevo
35 stupňů vpravo
0 stupňů
30 stupňů vlevo

Výška terče
3,00 m
1,50 m
2,20 m
1,60 m
3,00 m
2,00 m
2,00 m
3,30 m
1,50 m
1,50 m
2,00 m
2,80 m
2,50 m
1,60 m
3,00 m
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Skupina
1
2
3
4
5

Skupina
1
2
3
4
5
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Vrhačka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TABULKA V
Stranový úhel terče
45 stupňů vpravo
0 stupňů
40 stupňů vlevo
40 stupňů vpravo
10 stupňů vlevo
45 stupňů vlevo
35 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
40 stupňů vlevo
25 stupňů vpravo
0 stupňů
30 stupňů vlevo
30 stupňů vpravo
10 stupňů vpravo
15 stupňů vlevo

Výška terče
1,60 m
3,00 m
2,00 m
2,80 m
1,50 m
2,00 m
3,00 m
1,80 m
1,50 m
1,80 m
1,60 m
3,40 m
2,00 m
2,40 m
1,80 m

Vrhačka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TABULKA VI
Stranový úhel terče
40 stupňů vpravo
0 stupňů
35 stupňů vlevo
35 stupňů vpravo
10 stupňů vpravo
35 stupňů vlevo
35 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
40 stupňů vlevo
45 stupňů vpravo
10 stupňů vlevo
25 stupňů vlevo
25 stupňů vpravo
5 stupňů vpravo
45 stupňů vlevo

Výška terče
2,00 m
3,30 m
1,50 m
2,50 m
1,50 m
2,00 m
2,00 m
1,50 m
3,30 m
1,50 m
3,00 m
2,60 m
2,40 m
1,50 m
2,00 m
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Dolet

76 m +/- 1 m

Dolet

76 m +/- 1 m
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Skupina
1
2
3
4
5

Skupina
1
2
3
4
5

Vrhačka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TABULKA VII
Stranový úhel terče
35 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
20 stupňů vlevo
40 stupňů vpravo
0 stupňů
45 stupňů vlevo
20 stupňů vpravo
0 stupňů
40 stupňů vlevo
45 stupňů vpravo
5 stupňů vpravo
35 stupňů vlevo
40 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
45 stupňů vlevo

Výška terče
2,20 m
3,00 m
3,10 m
2,00 m
3,50 m
2,80 m
3,00 m
2,00 m
2,20 m
1,50 m
2,00 m
1,80 m
1,80 m
1,50 m
2,00 m

Vrhačka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TABULKA VIII
Stranový úhel terče
25 stupňů vpravo
5 stupňů vpravo
45 stupňů vlevo
40 stupňů vpravo
0 stupňů
45 stupňů vlevo
35 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
20 stupňů vlevo
45 stupňů vpravo
0 stupňů
30 stupňů vlevo
30 stupňů vpravo
10 stupňů vpravo
15 stupňů vlevo

Výška terče
3,00 m
1,50 m
2,00 m
1,50 m
3,00 m
2,80 m
3,20 m
2,50 m
2,00 m
1,80 m
1,50 m
3,40 m
2,00 m
3,40 m
2,20 m
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Dolet

76 m +/- 1 m

Dolet

76 m +/- 1 m
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1
2
3
4
5
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Vrhačka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TABULKA IX
Stranový úhel terče
40 stupňů vpravo
0 stupňů
20 stupňů vlevo
15 stupňů vpravo
10 stupňů vlevo
35 stupňů vlevo
45 stupňů vpravo
0 stupňů
30 stupňů vlevo
30 stupňů vpravo
5 stupňů vlevo
15 stupňů vlevo
35 stupňů vpravo
0 stupňů
45 stupňů vlevo

Výška terče
3,50 m
1,80 m
3,00 m
3,20 m
1,50 m
2,00 m
1,60 m
2,80 m
3,00 m
2,00 m
2,00 m
3,00 m
2,90 m
1,60 m
2,20 m
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9.20.0
REJSTŘÍK
Automatický trap – časový limit
Automatický trap – chybený terč
Automatický trap – nastavení terčů
Automatický trap – nepravidelný terč
Automatický trap – nový terč, i když střelec vystřelil
Automatický trap – nový terč, pokus střelec nevystřelil
Automatický trap – odmítnutý terč
Automatický trap – přerušení
Automatický trap – současný výstřel
Automatický trap – ukázkové terče
BEZPEČNOST
Bezpečnost – dobře viditelné oblečení
Bezpečnost – manipulace se střelcovým vybavením
Bezpečnost – nabíjení
Bezpečnost – odložené zbraně
Bezpečnost – ochrana sluchu
Bezpečnost – ochrana zraku
Bezpečnost – organizační výbor
Bezpečnost – povel „STOP“
Bezpečnost – přenášení zbraně
Bezpečnost – rozhodčí a pomocní rozhodčí
Bezpečnost – volba hlavně
Bezpečnost – zaměřování
Bezpečnost – zastavení střelby
Bezpečnost – zkušební výstřely
Boční clony očí
Count Back (podle poslední položky) – postup
Časový limit – kvalifikace, Automatický trap
Časový limit – kvalifikace, Double trap
Časový limit – kvalifikace, Skeet
Časový limit – kvalifikace, Trap
Časový limit – rozstřely, příprava
Časový rozpis
Časový rozpis – poskytnutí
ČINOVNÍCI ZÁVODU
Činovníci závodu – hlavní rozhodčí
Činovníci závodu – jury, před a v průběhu soutěží (disciplín)
Činovníci závodu – kvalifikace (způsobilost)
Činovníci závodu – pomocný rozhodčí
Činovníci závodu – rozhodčí
Činovníci závodu – ředitel závodu
Diskvalifikace
Diskvalifikace – ve finále
Dokončení položky – postup
Dokončení položky – postup při Double trapu
Dokončení položky – postup při Skeetu

9.15.3
9.15.8.1 – 9
9.15.4.3
9.10.2.1 – 4
9.15.6.5.1 – 11
9.15.6.6.1 – 6
9.15.5
9.15.3.2
9.15.7
9.15.4.4
9.2.0
9.2.1.2
9.2.1.4
9.2.2.3.1 – 2
9.2.2.2.1
9.2.8.1
9.2.9.1
9.2.1.1
9.2.6.1 – 4
9.2.2.1.1 - 3
9.2.1.5
9.2.4.1 – 9.2.4.1.4
9.2.3
9.2.1.3
9.2.5.2.3
9.9.4.3
9.12.2.1 – 3
9.15.3
9.16.3
9.17.5
9.14.3
9.12.5.5
9.7.1
9.7.1.1 - 3
9.5.0
9.5.4.1 – 9.5.4.2.6
9.5.2.1 – 9.5.2.2.1.10
9.5.1.1
9.5.7.1 – 9.5.7.8.1
9.5.5.1 – 9.5.6.2
9.5.3.1 – 9.5.3.2.13
9.13.5
9.13.6.3
9.8.6.3.1 – 9.8.6.3.3.1
9.8.6.3.2.1
9.8.6.3.3.1
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Dokončení položky – postup při Trapu a Automatickém trapu
Double trap – časový limit
Double trap – chybený terč
Double trap – nepravidelný terč
Double trap – nový terč, i když střelec vystřelil
Double trap – nový terč, pokud střelec nevastřelil
Double trap – odmítnutý terč
Double trap – přerušení
Double trap – současný výstřel
Double trap – timer
Double trap – ukázkové terče
Elektronické zařízení – omezení
FINÁLE
Finále – čas zahájení
Finále – nahlášení finalistů na střelišti
Finále – nepřítomný střelec
Finále – neúplné finále
Finále – počet střelců
Finále – pořadí střelců
Finále – postup (Trap, Double trap, Skeet)
Finále – povely na střelišti
Finále – protesty
Finále – terče
Finále – zásah flashového terče
Hlavní rozhodčí – povinnosti
HODNOCENÍ A POSTUPY PŘI STANOVENÍ VÝSLEDKU
Hodnotící komise - povinnosti
Chybený terč – Trap
Jury – povinnosti při závodě
Kontrola vybavení
Koučování (instruování trenérem)
Kouření – místa, kde je zakázáno
Mířidla - optická
Mobilní telefony
Nastavení terčů – Automatický trap
Nastavení terčů – Double trap
Nastavení terčů – Skeet
Nastavení terčů – Trap (preferované programy)
Nekompletní finále
Nepravidelný terč
Nepřítomný střelec – finále
Nepřítomný střelec – mimořádné okolnosti
Nepřítomný střelec – postup
Nerozhodné výsledky – Count Back postup
Nerozhodné výsledky – při závodech o Quota Places na olympijské hry
Nerozhodné výsledky (závody bez finále) – místo sedmé a následující
Nerozhodné výsledky (závody bez finále) – prvních šest (6) míst
Nerozhodné výsledky (závody bez finále) – při absolutních nástřelech
- 76 -

9.8.6.3.1.1
9.16.3
9.16.10.1 – 9.16.10.1.8.4
9.16.5.3
9.16.8.5.1 – 18
9.16.8.6.1 – 4
9.16.7
9.16.6.3
9.16.9
9.16.4
9.16.6.1.2
9.9.4.6.1
9.18.0
9.18.6.1 – 4
9.18.5
9.18.7.1
9.18.12.2 – 9.18.12.3.1.5
9.18.2.1
9.18.3.1 – 3
9.18.8.1 – 4
9.18.4
9.18.11.1
9.18.9
9.18.9.2
9.5.4.1 – 9.5.4.2.6
9.11.0
9.11.1.1 – 5
9.14.9.1 – 9
9.5.2.1 – 9.5.2.2.1.10
9.4.1.2 – 4
9.9.3.1 – 3
9.9.4.7.1
9.4.2.7
9.9.4.5
9.15.4.3
9.16.5
6.3.22.3.1 – 4
9.14.5.1 – 9.14.5.4
9.18.12.2 – 9.18.12.3.1.5
9.10.2.1 – 4
9.18.7.1
9.13.4.7
9.13.4.4.1 – 2
9.12.2.1 – 3
9.12.1.10
9.12.3.4.1
9.12.3.3
9.12.3.2.1
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Nerozhodné výsledky (závody s finále) – místo sedmé a následující
Nerozhodné výsledky (závody s finále) – po finále
Nerozhodné výsledky (závody s finále) – před finále
NEROZHODNÉ VÝSLEDKY A ROZSTŘELY
Nerozhodné výsledky a rozstřely (závody s finále) – před finále
Nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího
Nezpůsobilá zbraň
Nový terč – Automatický trap, i když střelec vystřelil
Nový terč – Automatický trap, pokud střelec nevystřelil
Nový terč – Double trap, pokud střelec nevystřelil
Nový terč – Double trap, i když střelec vystřelil
Nový terč – Skeet, další pravidla pro dvojterče
Nový terč – Skeet, i když střelec vystřelil
Nový terč – Skeet, pokud střelec nevystřelil
Nový terč – Trap, i když střelec vystřelil
Nový terč – Trap, pokud střelec nevystřelil
Nový terč – základní ustanovení
Oblečení – nařízení
Oči – boční clony
Odmítnutý terč – Automatický trap
Odmítnutý terč – Double trap
Odmítnutý terč – Skeet
Odmítnutý terč – Trap
Odvolací jury
Odvolání – časový limit
Odvolání – dokumentace
Odvolání – k odvolací jury
Odvolání – nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího
Odvolání – poplatky
Ochrana sluchu
Ochrana zraku
Opakovaní terče
Patrony
Pomocný rozhodčí – nepřítomný
Pomocný rozhodčí – povinnosti
Pomocný střelec – výsledky
Porucha finálového střeliště
Porušení pravidel – kategorie
Porušení pravidel - skryté
Porušení pravidel – technické
Porušení pravidel – tresty
Porušení pravidel – veřejné
PORUŠENÍ PRAVIDEL, TRESTY, PROTESTY A ODVOLÁNÍ
Pořadí střelby
Povely
PRAVIDLA PRO AUTOMATICKÝ TRAP
PRAVIDLA PRO DOUBLE TRAP
PRAVIDLA PRO SKEET

9.12.1.7
9.12.1.8 – 9
9.12.1.2 – 7
9.12.0
9.12.1.2.1 – 9.12.1.7
9.13.9
9.8.4.1 – 9.8.4.2.3
9.15.6.5.1 – 11
9.15.6.6.1 – 6
9.16.8.6.1 – 4
9.16.8.5.1 – 8
9.17.13.7.1 – 9.17.13.7.1.8
9.17.13.5.1 – 12
9.17.13.6.1 – 4
9.14.7.5.1 – 12
9.14.7.6.1 – 6
9.10.6.1 – 9.10.6.4.4
9.9.4.1.1 – 5
9.9.4.3
9.15.5
9.16.7
9.17.12
9.14.6
9.13.12
9.13.12
9.13.7.1
9.13.12
9.13.12
9.13.7.3.2 – 3
9.2.8
9.2.9
9.10.6.1
viz. střelivo
9.5.7.7.1 – 2
9.5.7.1 – 9.5.7.8.1
9.7.4.2.2
9.18.12.1.1 - 3
9.13.1.1 – 9.13.1.1.3
9.13.1.1.3
9.13.1.1.2
9.13.1.2
9.13.1.1.1
9.13.0
9.7.4.5
9.2.7.1 – 2
9.15.0
9.16.0
9.17.0
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PRAVIDLA PRO TRAP
PRAVIDLA VEDENÍ – pro vedoucí družstev, trenéry a střelce
Program střelby – další ustanovení
Program střelby – Trap, Automatický trap, Double trap, Skeet
Protesty – činnost činovníka družstva
Protesty – činnost činovníků závodu
Protesty – činnost střelce
Protesty – dokumentace
Protesty – finále
Protesty – k rozhodčímu
Protesty – poplatky
Protesty – právo na protest
Protesty –k jury
Přerušení – Automatický trap
Přerušení – bezpečnostní důvody
Přerušení – další vynucená zpoždění
Přerušení – Double trap
Přerušení – nevhodné počasí
Přerušení – Skeet
Přerušení – Trap
Přerušení – základní ustanovení
Přerušení – závada střeliště
Rozhodčí – povinnosti
Rozstřely – čas na přípravu
Rozstřely – průběh u Automatického trapu
Rozstřely – průběh u Double trapu
Rozstřely – průběh u Skeetu
Rozstřely – průběh u Trapu
Rozstřely při finále – po finále
Rozstřely při finále – před finále
Ředitel závodu – povinnosti
ŘÍZENÍ ZÁVODU
Skeet – časový limit
Skeet – chybený terč
Skeet – nácvik (sušení) na střelištích
Skeet – nastavení terčů
Skeet – nepravidelná dráha terče
Skeet – nový dvojterč, další pravidla
Skeet – nový terč, i když střelec vystřelil
Skeet – nový terč, pokud střelec nevystřelil
Skeet – odmítnutý terč(e)
Skeet – opuštění střeliště
Skeet – páska (oficiální páska dle ISSF)
Skeet – pohyb na stanovištích
Skeet – postup nabíjení
Skeet – postup střelby
Skeet – pravidla pro stanoviště č. 8
Skeet – přerušení
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9.14.0
9.9.0
9.6.6.1
9.6.3.1 – 9.6.4.2
9.13.9.2
9.13.10
9.13.9.1
9.13.7.1 – 2
9.18.11.1
9.13.9
9.13.7.3.1 a 9.13.7.3.3
9.13.8.1
9.13.11
9.15.3.2
9.7.3.1
9.7.3.1
9.16.6.3
9.7.3.2
9.17.6.3
9.14.3.2
9.7.3
9.7.3.1
9.5.5.1 – 9.5.6.2
9.12.5.5
9.12.7.1 – 7
9.12.8.1 – 6
9.12.9.1 – 6
9.12.6.1 – 7
9.12.5.2 – 4
9.12.5.1
9.5.3.1 – 9.5.3.2.13
9.7.0
9.17.5.1 - 2
9.17.15.1 – 9.17.15.2.4.2
9.17.7.1.1 - 2
6.3.22.3.1 – 4
9.17.8.2
9.17.13.7.1 – 9.17.13.7.1.8
9.17.13.5.1 – 12
9.17.13.6.1 – 4
9.17.12.1 – 9.17.12.2.1
9.17.3.5
9.17.11.1 – 9.17.11.2.2.3
9.17.3.1 – 9.17.3.2.3
9.17.4.1 – 5
9.17.2.3.1
9.17.3.4 – 9.17.3.4.1.12
9.17.6.3

Pravidla sportovní střelby 2005 (druhý tisk, 01/2006)
český překlad: Ing. Václav Novák a MVDr. Jan Rybář

BROKOVÁ PRAVIDLA

TRAP, AUTOMATICKÝ TRAP, DOUBLE TRAP a SKEET

Skeet – skeetový postoj
Skeet – současný výstřel
Skeet – timer
Skeet – ukázka terčů
Skeetový postoj
Skupiny – losování
Skupiny – pořadí střelby
Skupiny – složení
Skupiny – složení, úpravy
Skupiny – základní údaje
Současný výstřel – Automatický trap
Současný výstřel – Double trap
Současný výstřel – Skeet
Současný výstřel – Trap
Spravedlivost při závodě
Srážka
Startovní čísla – nařízení
Stop – povel
Střelec – nepřítomný
Střelec – nepřítomný při finále
Střelec – nepřítomný, mimořádné okolnosti
Střelec – pomocný
Střelec – připravený ke střelbě
Střelec – výměna
Střelivo – kontrola
Střelivo – maximální hmotnost střely
Střelivo – maximální rozměr broků
Střelivo – nesprávná ráže
Střelivo – rozptyl
Střelivo – v nesouladu s pravidly
Střelivo – základní popis
Střelivo – závady
TERČE
Terče – chybený, základní ustanovení
Terče – nepravidelný
Terče – nový terč(e)
Terče – odmítnutý, Automatický trap
Terče – odmítnutý, Double trap
Terče – odmítnutý, Skeet
Terče – odmítnutý, Trap
Terče – pravidelný
Terče – pro finále a rozstřely po finále
Terče – pro rozstřely před finále
Terče – překontrolování střelišť jury, Automatický trap
Terče – překontrolování střelišť jury, Double trap
Terče – překontrolování střelišť jury, Skeet
Terče – překontrolování střelišť jury, Trap
Terče – rozbitý

9.17.10 – 9.17.10.1.5
9.17.4.1 – 4
6.3.22.6 a 9.17.9.1 – 3
9.17.6.1 – 3
9.17.10 – 9.17.10.1.5
9.7.4.3.1 - 3
9.7.4.5.1
9.7.4.1.1
9.7.4.4.1
9.7.4
9.15.7
9.16.9
9.17.4
9.14.8
9.6.5.1 – 9.6.5.1.2
9.13.4
9.9.4.2.1 – 2
9.2.6.1 – 4
9.13.4.4.1 – 2
9.18.7.1
9.13.4.7
9.7.4.2
9.9.4.4.1
9.7.2
9.4.3.3
9.4.3.1.1.2
9.4.3.1.1.5
9.8.5.3
9.4.3.2.1
9.4.3.3.3 – 4
9.4.3.1 – 9.4.3.1.1.7
9.8.5.1 – 9.8.5.2.4
9.10.0
9.10.5.1 – 9.10.5.2.4
9.10.2.1 – 4
9.10.6.1 – 9.10.6.4.4
9.15.5
9.16.7
9.17.12
9.14.6
9.10.1.1 – 2
9.12.5.2.1
9.12.5.1.1
9.15.4.1
9.16.6.1
9.17.8.1
9.14.5.5.1
9.10.3.1 – 2
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BROKOVÁ PRAVIDLA

TRAP, AUTOMATICKÝ TRAP, DOUBLE TRAP a SKEET

Terče – ukázkové, Double trap
Terče – ukázkové, Skeet
Terče – ukázkové, Trap
Terče – ukázkový, Automatický trap
Terče – zasažený
Trap – časový limit
Trap – chybený terč
Trap – nastavení terčů
Trap – nepravidelná dráha terče
Trap – nový terč, i když střelec vystřelil
Trap – nový terč, pokud střelec nevystřelil
Trap – odmítnutý terč
Trap – přerušení
Trap – současný výstřel
Trap – ukázkové terče
TRÉNINK
Trénink – neoficiální
Trénink – oficiální
Tresty – uložení trestu
Ukázkové terče – Automatický trap
Ukázkové terče – Double trap
Ukázkové terče – Skeet
Ukázkové terče – Trap
USTANOVENÍ PRO STŘELNICE A TERČE
Varování – technické porušení pravidel
Varování – veřejné porušení pravidel
Varování, srážka a diskvalifikace – karty, barvy a rozměry
Vedení – trenéři
Vedení – vedoucí družstva
Vedení – základní ustanovení
Vedení – závodníci
Vedení – způsobilost, vhodnost, sponzorství
Vedoucí družstva – povinnosti
Veřejná výsledková tabule – elektronická
Veřejná výsledková tabule – postupy a nařízení
Veřejná výsledková tabule – ruční
Veřejná výsledková tabule elektronická - omyly
Volba hlavně
Volitelná spoušť
Výsledky
Výsledky – družstva
Výsledky – individuální
Výsledky – jednotlivci a družstva
Výsledky – postupy stanovení
Výsledky – při rozstřelech
Výsledky a jejich zápis – ověření
Výsledky a jejich zápis – rozdíly mezi tabulí a položkovým listem
ZÁVADY
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9.16.6.1.2
9.17.6
9.14.5.8
9.15.4.4
9.10.4.1 – 3
9.14.3
9.14.9.1 – 9
9.14.5.7
9.14.5.10
9.14.7.5.1 – 12
9.14.7.6.1 – 6
9.14.6
9.14.3.2
9.14.8
9.14.5.8
9.6.0
9.6.2.2.1
9.6.2.1.1
9.13.1.2
9.15.4.4
9.16.6.1.2
9.17.6.2
9.14.5.8
9.3.0
9.13.3.4.1 – 9.13.3.4.1.6
9.13.3.1 – 9.13.3.1.2
9.13.2.1
9.9.3.1 – 3
9.9.2.1 – 9.9.2.4.7
9.9.1
9.9.4.1 – 9.9.4.1.5
9.9.4.1.6.1
9.9.2.1 – 9.9.2.4.7
9.11.3.1 – 9.11.3.2.4
9.11.3
9.11.3.3.1 - 5
9.11.3.2.1 – 4
9.8.1
9.2.4 a 9.8.3
9.11.5
9.11.5.2.1 – 9.11.5.3.5
9.11.5.1.1 – 2
9.11.5.1 – 9.11.5.3.5
9.11.2.1 – 9.11.2.2.2
9.12.1.8
9.11.4.1 - 2
9.11.3.2.4 a 9.11.3.5
9.8.0
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BROKOVÁ PRAVIDLA

TRAP, AUTOMATICKÝ TRAP, DOUBLE TRAP a SKEET

Závady – činnost po uznání závady
Závady – finále
Závady – počet povolených závad
Závady – postup
Závady – střelivo
Závady – volba hlavně
Závady – zbraně s volbou hlavně
Závodníci – oblečení
Zbraně – kompenzátory a příslušenství hlavní
Zbraně – nezpůsobilost
Zbraně – optické mířidla a pomůcky
Zbraně – otvory na hlavních
Zbraně – povolené typy
Zbraně – řemeny, popruhy
Zbraně – volba hlavní
Zbraně – výměna
Zbraně – zásobník
ZBRANĚ, VYBAVENÍ A STŘELIVO
Zkušební výstřel – po opravě zbraně
Zkušební výstřel – základní ustanovení
Způsobilost – nařízení
Zvýhodnění – v neoficiálním tréninku

9.8.6.1 – 2
9.18.10.1
9.8.7.1 – 2
9.8.2.1 – 6
9.8.5.1 – 9.8.5.2.4
9.8.1.1
9.8.3.1
9.9.4.1 – 5
9.4.2.5.1
9.8.4.1 – 9.8.4.3.2
9.4.2.7.1
9.4.2.6.1
9.4.2.1
9.4.2.2.1
9.2.4 a 9.8.3
9.4.2.4.1
9.4.2.3.1
9.4.0
9.2.5.3
9.2.5.2.1 – 3
9.9.4.1.6.1
9.6.2.2.1 a 9.6.5
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