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A – PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE DISCIPLÍNY 

 

KAPITOLA 1: VŠEOBECNĚ 

Compak® Sporting je sportovní disciplinou střelby na asfaltové terče. 

“Compak® Sporting” je chráněná registrovaná obchodní známka se sportovními 
pravidly registrovaná F.I.T.A.S.C. 

 

KAPITOLA 2: STŘELIŠTĚ 

Oblast je určena obdélníkovou zónou, přes kterou musí přelétávat terče a která je 
40 m široká a 25 m hluboká. 

Tato zóna musí být (kdykoliv je to možné) vyznačena 4 praporky přibl. 50 cm 
vysokými, aby byla ulehčena práce se stanovením trajektorií. Ve směru 
hodinových ručiček pak jsou strany obdélníku zleva: AB-BC-CD-DA. 

Na střelišti musí být použito minimálně 6 vrhaček. 

Umístění vrhaček je libovolné za předpokladu, že vypuštěné terče neohrožují 
střelce, rozhodčí, ostatní personál a diváky a to ani v případě “no bird”. 

V případě, že je vrhačka umístěna za střeleckými stanovišti, pak musí být 
nejméně 4 m nad úrovní střeliště. 

V případě bezvětří musí všechny terče přelétávat alespoň v jednom bodě své 
trajektorie nad obdélníkem ABCD. 

Je 5 střeleckých stanovišť. (viz čl. 2.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBLAST PŘELETU TERČŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Střel. stanoviště 
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2.1 Dráhy terčů  

Musí se lišit jak jen to je možné:  

Stoupající, padající, vzdalující se, přibližující se, vysoké, zajíc atd.  

Musí být možné na každý terč vystřelit dvě rány z jakéhokoliv střeleckého 
stanoviště při zachování plné bezpečnosti pro všechny střelce, rozhodčí, personál a 
diváky.  

Soutěž v Compak®  Sporting zahrnuje dva typy trajektorií:  

Povinné trajektorie:  

 Trajektorie zleva doprava protínající strany AB a CD.  

 Trajektorie zprava doleva protínající strany CD a AB.  

 Vzdalující se trajektorie protínající stranu BC. 

Umístění trapu může být dvojího druhu: 

1)  Buď umístění v zákopu před střelcem,  

2)  Nebo umístění na plošině za střeleckými stanovišti.  

Volné trajektorie: 

Jsou stanoveny organizátorem podle tvaru terénu. 

Trajektorie v Compak®  Sporting jsou krátké nezasahující na jiné střeliště. 
 
2.2 Vrhačky  

Na střelišti Compak® Sporting je použito nejméně 6 vrhaček.  

Vrhačky mohou být manuální, poloautomatické, nebo automatické.  

Musí být označeny písmeny (A, B, C, D, etc.) nebo čísly (1, 2, 3, 4, etc.) zleva 
doprava a každá vrhačka musí být označena tabulkou s příslušným písmenem 
nebo číslem.  

 
2.3 Vypouštění  

Vrhačky mohou být vypouštěny ručně, dálkovým ovládáním, nebo fonickým 
vypouštěcím zařízením.  

Ve všech případech musí být terče vypuštěny během časového rozmezí 0–3 vteřiny 
od povelu střelce.  

V případě použití fonického vypouštění musí být terč vypuštěn v časovém rozmezí 
do 0,5 vteřiny od povelu střelce.  

Pokud jde o Compak® v řadě, tak se při mezinárodních soutěžích používá výhradně 
fonický systém a elektronické vybavení rozhodčích, oba akreditovány FITASC. 

 
2.4 Terče  

Mohou být použity všechny typy terčů – ať standardní, nebo speciální (battue, mini, 
midi, zajíc, rocket atd.).  

Barva terčů musí být volena tak, aby byla zajištěna jejich viditelnost s ohledem na 
barvu okolí.  

Doporučuje se nepoužívat terče „battue“ na velmi krátkých trajektoriích. 
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2.5 Definice dvojstřelů  

 

2.5.1  Dvojstřel na hlášenou:  

Dva terče vypuštěné z jedné nebo dvou vrhaček, první spuštěna na povel střelce a 
druhá spuštěna po ráně vypálené na první terč, terče jsou pak vypuštěny v čase 0 
až 3 sekundy po povelu.  

 

2.5.2  Dvojstřel současný:  

Dva terče vypuštěné na povel střelce ve stejnou dobu z jedné nebo dvou vrhaček. 

 

2.5.3 V každém dvojstřelu musí být stříleno na oba terče. Je zakázáno dvakrát 
vystřelit na první terč. 

Při dvojstřelu na hlášenou pokud střelec zasáhne oba terče na jednu ránu, výsledek 
prvního se započítá a druhý terč bude „NO BIRD“. Dvojstřel se bude opakovat. 

Při současném dvojstřelu může být na terče stříleno v libovolném pořadí. Pokud 
jsou oba zasaženy jednou ranou, bude dvojstřel posouzen jako „NO BIRD“, 
výsledek nebude započítán a dvojstřel se bude opakovat. 

 

2.6 Střelecké stanoviště 

Pět střeleckých stanovišť je tvořeno čtverci 1x1 m, seřazených do přímky s odstupy 
3 až 5 m mezi středy. 

Linka procházející předními kraji stanovišť musí být rovnoběžná s a vzdálena 4 až 
8 m za čarou AD obdélníka. 

Stanoviště č. 3 musí být ve středu čáry AD obdélníka. 

 

Omezovač střeleckých úhlů - (F.A.L.) musí být umístěn na každém stanovišti pro 
zajištění větší bezpečnosti. 

Doporučený typ F.A.L. je na níže uvedeném obrázku, mohou však být I jiné 
konstrukce. 

V tom případě musí: 

 Efektivně omezovat úhel výstřelu na obou stranách,  

 Efektivně omezovat vertikální úhel výstřelu, 

 Zabránit střelci v předklonu, nebo opuštění stanoviště směrem vpřed. 
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Omezovač střel. úhlů (F.A.L.  doporučený model) (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Střelecké stanoviště vyrobené z barevných trubek PVC 50MM průměr, s 
uzamčenými spoji. Spodní elementy jsou plněny vodou či pískem nebo jsou 
zakotvené do země. 

Výška horizontálních bočních a předních tyčí tohoto omezovače střeleckých úhlů je 
v současnosti nastavena na 0,40 m z původních 0,70 až 0,80m z bezpečnostních 
důvodů. 

 

KAPITOLA 3: ZBRANĚ A MUNICE 
 

3.1 Zbraně  

Jsou povoleny všechny typy brokovnic kromě opakovacích (pump action) za 
předpokladu, že nemají větší ráži než 12 a kratší hlavně než 66 cm (26 palců).  

Střelci poloautomatických zbraní je musí vybavit zařízením zajišťujícím aby 
vyhazované prázdné náboje neobtěžovaly ostatní střelce.  

Současně mohou být nabity pouze dva náboje.  

Řemeny jsou zakázány na jakékoliv zbrani. 

Jakékoli použití mikro kamery namontované na zbrani je zakázáno. 

Výměna zbraně, její části, hlavní, nebo vyměnitelného zahrdlení je zakázána v 
průběhu položky. Mezi položkami je to povoleno. 

 

3.2 Munice  

Nálož broků (olova) v náboji nesmí přesáhnout 28 gramů s maximální tolerancí 
2%.  
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Broky musí být sférické (kulové) o průměru od 2,0 do 2,5 mm s tolerancí ± 0,1 mm.  

Je striktně zakázáno používání disperserů (rozptylovacích náloží) či jiných 
neobvyklých náloží a přebíjených nábojů. 

Je striktně zakázáno míchání náloží broku o různém průměru nebo tvaru a 
používání nábojů s černým prachem a trasovacích nábojů.  

 

3.3 Ochrana sluchu  

Střelci, rozhodčí, personál a veřejnost na střelišti a blízko střelišť Compak® Sporting 
musí používat ochranu sluchu.  

Jakýkoli střelec bez ochrany sluchu bude považován za nepřítomného a nebude ke 
střelbě připuštěn. 

 

3.4 Bezpečnostní brýle  

Střelci, rozhodčí a personál musí vždy používat ochranné brýle.  

Jakýkoli střelec bez brýlí bude považován za nepřítomného a nebude ke střelbě 
připuštěn. 

 

KAPITOLA 4: POLOŽKY 

 

4.1 Střelecká položka  

Položka se skládá z 25 terčů, tzn. 5 terčů na stanoviště podle jedné z následujících 
sestav:  

 Pět (5) jednotlivých terčů, 

 Tři (3) jednotlivé terče a jeden (1) dvojstřel, 

 Jeden (1) jednotlivý terč a dva (2) dvojstřely 

Je doporučeno používat různé sestavy závod od závodu Compak®  Sporting. V 
jedné položce však všechny dvojstřely budou jednoho typu (na hlášenou, nebo 
současné). 

 

4.2 Menu nebo pořadí střelby na terče  

Střelecké menu je umístěno na každém střeleckém stanovišti, tak, aby je střelec 
mohl snadno číst.  

Jednotlivé terče mohou být seřazeny v jakémkoliv pořadí vrhaček.  

 

První terč každého dvojstřelu musí být stejný jako poslední terč, na který se 
střílelo na předcházejícím stanovišti.  

V případě, že skupina střelců má méně než 6 střelců, musí být poslední terč 
prázdného stanoviště předveden střelci pro jeho dvojstřel.  

Vzorové tabulky menu jsou uvedeny v příloze č. 2. Je doporučeno je užívat v 
průběhu šampionátů.  
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Příklad menu pro položku (3 jednotlivé a 1 double):  

 

Stan. 1 Stan. 2 Stan. 3 Stan. 4 Stan. 5  

A B C D E   Jednotl. 

D C B E F   Jednotl. 

B F E A D   Jednotl. 

D+A A+F F+C C+B B+E   Dvojstřel 

Toto je pouze příklad. Jsou možné všechny kombinace za předpokladu splnění 
bezpečnostních zásad uvedených dříve. 

 

4.3 Skupiny  

V Compak®  Sporting po skupinách jsou skupiny tvořeny maximálně 6 střelci.  

V Compak®  Sporting v řadě (IN LINE) je skupina tvořena celkovým počtem střelců 
poděleno počtem střelišť. 

 

4.4 Pořadí střelby položky – postavení střelců (viz příloha č. 3)  

 

Střelci se postaví na stanoviště v pořadí určeném položkovým listem. 

Střelec č. 6 se postaví za stanoviště # 1 a je připraven zaujmout pozici střelce č. 1 
jakmile on vystřelí na svůj 5. terč. 

Pozice zbraně při volání o terč je libovolná (v rameni nebo ne). Na všechny 
terče musí být stříleno se zbraní v rameni. 

Střelci střílejí postupně na jednotlivé terče a poté dvojstřely podle pořadí v menu. 
Střelec musí zavolat o terč do 10 sekund po ukončení střelby předcházejícím 
střelcem. Rozhodčí musí prvnímu střelci oznámit zahájení střelby. 

Jakmile střelec na stanovišti # 5 ukončí střelbu na svůj poslední terč, pak: 

 Přesune se za stanoviště # 1 a počká za ním. 

 Ostatní střelci se přesunou na další stanoviště po své pravé straně. 

 Střelec, který dosud čekal, zaujme posici na stanovišti # 1. 

 

Po dokončení střelby na jeho pozici, střelec počká na dokončení střelby 
následujícího střelce, než zaujme jeho místo, přičemž musí dávat pozor na to, aby 
ho nevyrušil. 

Pokaždé je to střelec na stanovišti # 1 kdo zahajuje střelbu pěti terčů. 

Při výměně stanovišť musí být zbraně otevřeny a vybity. 

Při Compak®  Sporting v řadě (IN LINE) bude prvního střelce předcházet rozhodčí 
nebo střelec, který nesoutěží a bude střílet nebo pouze volat o terče celou položku. 
V případě přerušení řady střelců, rozhodčí ukáže znovu všechny terče prvnímu 
střelci nové skupiny. 

 



 

Stránka 9 z 31 
 

Stejně tak poslední střelec dne bude následován rozhodčím nebo střelcem, který 
nesoutěží a ten mu na každém stanovišti předvede první terč jeho dvojstřelu. 
 
Při Compak®  Sporting po skupinách budou předvedeny jednotlivé terče a současné 
dvojstřely pouze jednou první skupině každý den, kromě případu nepřiměřeně 
dlouhého přerušení střelby. 

 
KAPITOLA 5: ROZHODOVÁNÍ 
 
 
5.1 Terč je prohlášen jako zásah „BON”:  
 

Pokud byl vržen a střelcem na něj stříleno v souladu s pravidly a následkem střelby 
byl z něho odlomen alespoň jeden viditelný kousek, nebo byl úplně, nebo částečně 
rozbit na prach.  
 
To platí i pro terče “FLASH”.  

 
5.2 Terč je prohlášen jako nula „ZERO”:  

 
Pokud nebyl zasažen a není z něho odlomen viditelný kousek, nebo pokud pouze prášil.  

 
5.3 Případy nového terče „NO BIRD”  
 

5.3.1 Porucha zbraně nebo munice 
 

Tabulka níže se aplikuje při první poruše zbraně během položky. Tato porucha je 
rovněž důvodem pro napomenutí a ukázání žluté karty. 

Od druhého výskytu poruchy jsou všechny terče, na které není stříleno skórovány 
jako nula „ZERO” a střelci je ukázána červená karta. 

 
 

 Problém Rozhodnutí  

Obě rány vystřeleny 

současně 

Na jednotlivý terč NO BIRD vypuštěn nový terč  

Na první terč dvojstřelu  

na hlášenou 
NO BIRD vypuštěn nový dvojstřel 

 

 

 

Na současný dvojstřel 

 

 

 

 

První rána selže 
 
 

Na jednotlivý terč NO BIRD vypuštěn nový terč 
 

 

Na první terč dvojstřelu  

Na hlášenou NO BIRD vypuštěn nový dvojstřel 

 

 

 

Na současný dvojstřel 
 

 

Druhá rána selže 
 
 

Na jednotlivý terč 

NO BIRD vypuštěn nový terč. 

Může být zasažen pouze druhou 

ranou. Pokud je následně zasažen 

první ranou je to „ZERO“. 

 

 

 

 

Na dvojstřel na hlášenou 
NO BIRD vypuštěn nový 
dvojstřel. Výsledek první rány se 

započítává 

 

 

 

 

Na současný dvojstřel NO BIRD vypuštěn nový dvojstřel 
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5.3.2 Z důvodu terče 
 

Níže uvedená tabulka se aplikuje v následujících případech: 
 

o Terč je rozbitý při opuštění vrhačky,  

o Terč je vypuštěn z jiné vrhačky, 

o Terč je jiné barvy,  
o Rozhodčí posoudí trajektorii jako nepravidelnou, 
o Terč je vypuštěn později než za 3 vteřiny po střelcově povelu,  

o Střelec nedal povel k vypuštění terče,  
o Rozhodčí usoudí, že byl střelec zjevně vyrušen,  
o Rozhodčí není schopen posoudit, zda byl terč zasažen,  
o Terč byl chybně vypuštěn během střelby na jednotl. terče či současné 

dvojstřely. 
 

Problém Rozhodnutí 
 

 

Jednotlivý terč NO BIRD vypuštěn nový terč 
 

 

Zajíc, který se rozbije po minutí první 
ranou dříve, než vypálena rána druhá 

NO BIRD vypuštěn nový zajíc. 
Může být zasažen pouze druhou ranou. 

 

 

 

První terč dvojstřelu na hlášenou NO BIRD vypuštěn nový dvojstřel 
 

 

První terč dvojstřelu, nebo jeho 
fragmenty rozbijí druhý terč před tím, 
než střelec vystřelí druhou ránu 

NO BIRD vypuštěn nový dvojstřel 
Výsledek první rány se zaznamená 

 

 

 

 

Druhý terč dvojstřelu na hlášenou 
NO BIRD vypuštěn nový dvojstřel 
Výsledek první rány se zaznamená 

 

 

 

 

Terč dvojstřelu současného NO BIRD vypuštěn nový dvojstřel  

 

 

 
 

5.3.3 Špatné počasí 
 

Z důvodu špatného počasí se nikdy nedávají nové terče.. 

Ve všech ostatních případech je každý zasažený terč skórován jako 
“BON” a všechny minuté terče jako “ZERO”. 

 

KAPITOLA 6: ZÁSADY BEZPEČNOSTI 

 

Se všemi zbraněmi i nenabitými musí být zacházeno s nejvyšší opatrností. 

Zbraně musí být nošeny otevřené (nenatažené a nenabité). 

U poloautomatických zbraní musí být závěr otevřen a zbraň nošena s hlavní 
směrem vzhůru, nebo k zemi. 

Pokud střelec zbraň nepoužívá, musí ji umístit vertikálně do stojanu, nebo ji 
bezpečně uložit na jiném určeném místě. 

Je zakázáno se dotýkat cizí zbraně bez souhlasu majitele. 

Je zakázáno mířit, nebo úmyslně střílet na živá zvířata nebo ptáky.  

Střelba “na sucho” mimo střelecké stanoviště je zakázána. 
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Je zakázána střelba “na sucho” pokud jiný střelec skupiny střílí na svůj terč. 

Za žádných okolností se nesmí střelec přesunout na další stanoviště, pokud ho 
ještě neopustil předcházející střelec. 

Střelec smí nabíjet zbraň pouze na svém stanovišti a ponechat zbraň 
zlomenou (nebo závěr u poloautomatických zbraní otevřený) s hlavněmi 
směřujícími ve směru střelby v rámci omezovače střeleckých úhlů bez 
položení a smí zbraň zavřít pouze v případě, že je na něm řada. 

V případě selhání munice nebo závady zbraně musí střelec zůstat na stanovišti 
s hlavněmi směřujícími ve směru střelby, aniž by zbraň otevřel nebo se jinak 
dotkl ovládacího mechanizmu nebo pojistky až do kontroly zbraně rozhodčím. 

Střelec se nesmí otáčet na stanovišti, dokud nezlomí zbraň a nevyjme náboje, 
ať již střílel, nebo ne. 

Během předvádění terčů, nebo přestávky ve střelbě musí mít střelec zbraň 
zlomenou a nenabitou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definice 
 
 

Prostor střelnice (Range) :  Všechny střeliště. 

Střeliště (Compak):  Střeliště je tvořeno pěti střeleckými stanovišti, na kterých 
se střílí celkem 25 terčů. Oblast přeletu terčů je určena 
obdélníkovou zónou, přes kterou musí přelétávat terče a 
která je 40 m široká a 25 m hluboká. Musí být použito 
minimálně 6 vrhaček. 

Skupina (Squad): Skupina o maximálně 6 střelcích, střílejících na jednom 
střelišti (Compak by squad).  

Skupina (Group of shooter):   Skupina složená z celkového počtu střelců poděleno 
počtem střelišť (Compak in line). 

Položka (Round):    Položka sestává z 25 terčů střílených na stejném střelišti. 

Vrhačka (Trap):   Stroj nebo zařízení vrhající terče. 

Fonický systém (Sonopull): Fonické vypouštěcí zařízení obsluhující vypouštění terčů 
na střelcovo zavolání. 

Výstřel (Shot):   Odpovídá vystřelení jednoho náboje. 

Terč (Target):   Všechny druhy asfaltových terčů. 

Dráha letu (Trajektory): Dráha opsaná terčem v prostoru. 
 
 
 



 

 

 

Příloha č. 1: POLOŽKOVÝ LIST – STARÝ SYSTÉM 
 
 
 

FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR  

AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE 
 

World Championship 

 

 Sheet #: 1 Round #: 1 (Winchester)                     Referee: ___________________  
 

                                                
 

 Number Name/First Name Cat.                    Targets                    Total Signature  
 

                                            

      Stand 1     Stand 2    Stand 3   Stand 4   Stand 5            
 

   
 

1 2  3  4 5 6 7  9  9 10 11 12  13  14 15 16 17  19  19 20 21 22  23  24 25   
ČEKÁ 

    
 

                                             

                                           
 

      Stand 2     Stand 3    Stand 4   Stand 5          Stand 1     
 

   
 

1 2  3  4 5 6 7  9  9 10 11 12  13  14 15 16 17  19  19 20   
ČEKÁ 

 21 22  23  24 25    
 

                                             

                                         
 

      Stand 3     Stand 4    Stand 5          Stand 1   Stand 2     
 

    1 2  3  4 5 6 7  9  9 10 11 12  13  14 15   ČEKÁ  16 17  19  19 20 21 22  23  24 25    
 

                                         
 

      Stand 4     Stand 5           Stand 1   Stand 2   Stand 3     
 

   
 

1 2  3  4 5 6 7  9  9 10   
ČEKÁ 

 11 12  13  14 15 16 17  19  19 20 21 22  23  24 25    
 

                                             

                                       
 

      Stand 5           Stand 1   Stand 2   Stand 3   Stand 4     
 

   
 

1 2  3  4 5   
ČEKÁ   6 7  9  9 10 11 12  13  14 15 16 17  19  19 20 21 22  23  24 25    

 

                                              

                                       
 

             Stand 1    Stand 2   Stand 3   Stand 4   Stand 5     
 

      
ČEKÁ   1 2  3  4 5 6 7  9  9 10 11 12  13  14 15 16 17  19  19 20 21 22  23  24 25    

 

                                               

                                                 
 



 

 

 

 
 

Příloha č. 1: POLOŽKOVÝ LIST – NOVÝ SYSTÉM 
 

MANUÁLNÍ ZAPISOVÁNÍ 

 
                               

 Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse          

 World Compak Sporting Championship XX/XX – XX/XX 200X, Xxxxxxxxxxxx          

 From Shooter # XX Turn No. 1 Referee: _____________________   

 To shooter   # XX                             
                              

 Number Surname / First name Cat. Targets         Total 

     25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

                               

     25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

                               

     25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

                               

     25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

                               

     25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

                               

     25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

                               
                               

 
 
 



 

 

 

Příloha č.1 : KONTROLNÍ LIST – NOVÝ SYSTÉM 
 

ELECTRONICKÉ ZAPISOVÁNÍ



 

Stránka 15 z 31 

 

PŘÍLOHA Č. 2 DOPORUČENÉ TABULKY 
 
5 jednotlivých terčů na jednom stanovišti
 

 

 
Tabulka č. 1. 
 

A B C D E 

E F A B C 

C D E F A 

F A B C D 

D E F A B 
 

 
 

Tabulka č. 2. 
 

B C D E F 

F A B C D 

D E F A B 

A B C D E 

E F A B C 
 

 
 

Tabulka č. 3. 
 

C D E F A 

A B C D E 

E F A B C 

B C D E F 

F A B C D 
 

 
 

Tabulka č. 4. 
 

D E F A B 

B C D E F 

F A B C D 

C D E F A 

A B C D E 
 

 
Tabulka č. 5. 
 

E F A B C 

C D E F A 

A B C D E 

D E F A B 

B C D E F 
 

 
 

Tabulka č. 6. 
 

F A B C D 

D E F A B 

B C D E F 

E F A B Ć 

C D E F A 
 

 
 

Tabulka č. 7. 
 

A C E B D 

F A C D E 

B D F A C 

E B D F A 

C E B C F 
 

 
 

Tabulka č. 8. 
 

D B E C F 

F A D B E 

C F A D B 

E C F A D 

B E C F A 
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3 jednotlivé terče a 1dvojstřel na hlášenou na jednom stanovišti 
 
 
Tabulka č. 9. 
 

A B C D E 

F A B C D 

E F A B C 

Dvojstřel NH 

C-D 

Dvojstřel NH 

D-E 

Dvojstřel NH 

E-F 

Dvojstřel NH 

F-A 

Dvojstřel NH 

A-B 

 
 
 
Tabulka č. 10. 
 

B D A F C 

E B D A F 

C E B D A 

Dvojstřel NH 

A-F 

Dvojstřel NH 

F-C 

Dvojstřel NH 

C-E 

Dvojstřel NH 

E-B 

Dvojstřel NH 

B-D 

 
 
 
Tabulka č. 11. 
 

C E D A F 

B C E D A 

F B C E D 

Dvojstřel NH 

D-A 

Dvojstřel NH 

A-F 

Dvojstřel NH 

F-B 

Dvojstřel NH 

B-C 

Dvojstřel NH 

C-E 

 
 
 
 
Tabulka č. 12. 
 

D A F C E 

B D C F C 

E F B D A 

Dvojstřel NH 

A-C 

Dvojstřel NH 

C-E 

Dvojstřel NH 

E-A 

Dvojstřel NH 

A-B 

Dvojstřel NH 

B-F 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabulka č. 13. 
 

E B F C A 

D E B F C 

A D E B F 

Dvojstřel NH 

F-C 

Dvojstřel NH 

C-A 

Dvojstřel NH 

A-D 

Dvojstřel NH 

D-E 

Dvojstřel NH 

E-B 

 
 
 

Tabulka č. 14. 
 

F C E B D 

A F B E C 

C B D A E 

Dvojstřel NH 

E-D 

Dvojstřel NH 

D-A 

Dvojstřel NH 

A-C 

Dvojstřel NH 

C-F 

Dvojstřel NH 

F-B 

 
 

 
Tabulka č. 15. 
 

A F B E D 

B E C F A 

C B F B E 

Dvojstřel NH 

E-D 

Dvojstřel NH 

D-A 

Dvojstřel NH 

A-D 

Dvojstřel NH 

D-C 

Dvojstřel NH 

C-F 

 
 
 

 
Tabulka č. 16. 
 

B E C A F 

D A B E C 

F D A C E 

Dvojstřel NH 

E-C 

Dvojstřel NH 

C-F 

Dvojstřel NH 

F-D 

Dvojstřel NH 

D-B 

Dvojstřel NH 

B-A 
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3 jednotlivé terče a 1 současný dvojstřel na jednom stanovišti 

 
 
 

Tabulka č. 17. 
 

F E C B A 

D B F E C 

A D E A B 

Dvojst. souč. 

B-C 

Dvojst. souč. 

C-A 

Dvojst. souč. 

A-D 

Dvojst. souč. 

D-F 

Dvojst. souč. 

F-E 

 
 
 

Tabulka č. 18. 
 

E C D A D 

F E C D B 

D F B E A 

Dvojst. souč. 

A-B 

Dvojst. souč. 

B-A 

Dvojst. souč. 

A-F 

Dvojst. souč. 

F-C 

Dvojst. souč. 

C-E 

 
 
 
Tabulka č. 19. 
 

A E D B F 

C D A E B 

F A E C D 

Dvojst. souč. 

D-B 

Dvojst. souč. 

B-C 

Dvojst. souč. 

C-F 

Dvojst. souč. 

F-A 

Dvojst. souč. 

A-E 

  
 
 
Tabulka č. 20. 
 

D B A F C 

E F C B D 

A E B C F 

Dvojst. souč. 

F-C 

Dvojst. souč. 

C-D 

Dvojst. souč. 

D-E 

Dvojst. souč. 

E-A 

Dvojst. souč. 

A-B 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabulka č. 21. 
 

B F A B E 

A B F C D 

C D B E F 

Dvojst. souč. 

F-E 

Dvojst. souč. 

E-C 

Dvojst. souč. 

C-D 

Dvojst. souč. 

D-A 

Dvojst. souč. 

A-C 

 
 
 

Tabulka č. 22. 
 

C E B F A 

D F A C B 

F B D B E 

Dvojst. souč. 

E-A 

Dvojst. souč. 

A-C 

Dvojst. souč. 

C-E 

Dvojst. souč. 

E-D 

Dvojst. souč. 

D-F 

 
 
 

Tabulka č. 23. 
 

C A F D B 

E F C A D 

B E D F A 

Dvojst. souč. 

A-D 

Dvojst. souč. 

D-B 

Dvojst. souč. 

B-E 

Dvojst. souč. 

E-C 

Dvojst. souč. 

C-F 

 
 
 

Tabulka č. 24. 
 

D F A C E 

B A D F C 

F B C E A 

Dvojst. souč. 

A-C 

Dvojst. souč. 

C-E 

Dvojst. souč. 

E-B 

Dvojst. souč. 

B-D 

Dvojst. souč. 

D-F 
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1 jednotlivý terč a 2 dvojstřely na hlášenou na jednom stanovišti 

 
 
 

Tabulka č. 25. 
 

C E A F D 
Dvojstřel NH 

D-B 

Dvojstřel NH 

B-F 

Dvojstřel NH 

F-C 

Dvojstřel NH 

C-A 

Dvojstřel NH 

A-F 

Dvojstřel NH 

F-A 

Dvojstřel NH 

A-D 

Dvojstřel NH 

D-E 

Dvojstřel NH 

E-B 

Dvojstřel NH 

B-C 

 
 
 
 
Tabulka č. 26. 
 

D F B C E 
Dvojstřel NH 

E-A 

Dvojstřel NH 

A-D 

Dvojstřel NH 

D-F 

Dvojstřel NH 

F-B 

Dvojstřel NH 

B-C 

Dvojstřel NH 

C-B 

Dvojstřel NH 

B-E 

Dvojstřel NH 

E-A 

Dvojstřel NH 

A-D 

Dvojstřel NH 

D-F 

 
 
 
 
Tabulka č. 27. 
 

A B C D E 
Dvojstřel NH 

E-F 

Dvojstřel NH 

F-D 

Dvojstřel NH 

D-E 

Dvojstřel NH 

E-A 

Dvojstřel NH 

A-B 

Dvojstřel NH 

B-C 

Dvojstřel NH 

C-A 

Dvojstřel NH 

A-F 

Dvojstřel NH 

F-C 

Dvojstřel NH 

C-D 

 
 
 
 
Tabulka č. 28. 
 

B D F A C 
Dvojstřel NH 

C-E 

Dvojstřel NH 

E-A 

Dvojstřel NH 

A-C 

Dvojstřel NH 

C-D 

Dvojstřel NH 

D-A 

Dvojstřel NH 

A-F 

Dvojstřel NH 

F-B 

Dvojstřel NH 

B-E 

Dvojstřel NH 

E-F 

Dvojstřel NH 

F-B 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Tabulka č. 29. 
 

E A D B C 
Dvojstřel NH 

C-D 

Dvojstřel NH 

D-F 

Dvojstřel NH 

F-A 

Dvojstřel NH 

A-D 

Dvojstřel NH 

D-A 

Dvojstřel NH 

A-B 

Dvojstřel NH 

B-C 

Dvojstřel NH 

C-E 

Dvojstřel NH 

E-F 

Dvojstřel NH 

F-B 

 
 

 
 

Tabulka č. 30. 
 

F C E B D 
Dvojstřel NH 

D-A 

Dvojstřel NH 

A-F 

Dvojstřel NH 

F-D 

Dvojstřel NH 

D-C 

Dvojstřel NH 

C-B 

Dvojstřel NH 

B-E 

Dvojstřel NH 

E-B 

Dvojstřel NH 

B-A 

Dvojstřel NH 

A-E 

Dvojstřel NH 

E-F 

 
 
 
 
Tabulka č. 31. 
 

A F D B C 
Dvojstřel NH 

C-D 

Dvojstřel NH 

D-E 

Dvojstřel NH 

E-C 

Dvojstřel NH 

C-A 

Dvojstřel NH 

A-E 

Dvojstřel NH 

E-B 

Dvojstřel NH 

B-A 

Dvojstřel NH 

A-F 

Dvojstřel NH 

F-D 

Dvojstřel NH 

D-B 

 
 

 
 

Tabulka č. 32. 
 

F A C D B 
Dvojstřel NH 

B-D 

Dvojstřel NH 

D-F 

Dvojstřel NH 

F-A 

Dvojstřel NH 

A-C 

Dvojstřel NH 

C-E 

Dvojstřel NH 

E-C 

Dvojstřel NH 

C-B 

Dvojstřel NH 

B-E 

Dvojstřel NH 

E-F 

Dvojstřel NH 

F-D 
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1 jednotlivý terč a 2 současné dvojstřely na jednom stanovišti 

 
 
 

Tabulka č. 33. 
 

D C F A B 
Dvojst. souč. 

B-F 

Dvojst. souč. 

F-A 

Dvojst. souč. 

A-B 

Dvojst. souč. 

B-E 

Dvojst. souč. 

E-C 

Dvojst. souč. 

C-E 

Dvojst. souč. 

E-D 

Dvojst. souč. 

D-C 

Dvojst. souč. 

C-F 

Dvojst. souč. 

F-D 

 
 

 
 

Tabulka č. 34. 
 

E D C F A 
Dvojst. souč. 

A-C 

Dvojst. souč. 

C-F 

Dvojst. souč. 

F-A 

Dvojst. souč. 

A-B 

Dvojst. souč. 

B-F 

Dvojst. souč. 

F-B 

Dvojst. souč. 

B-E 

Dvojst. souč. 

E-D 

Dvojst. souč. 

D-C 

Dvojst. souč. 

C-E 

 
 
 
 

Tabulka č. 35. 
 

B F A E D 
Dvojst. souč. 

D-C 

Dvojst. souč. 

C-E 

Dvojst. souč. 

E-D 

Dvojst. souč. 

D-A 

Dvojst. souč. 

A-F 

Dvojst. souč. 

F-A 

Dvojst. souč. 

A-B 

Dvojst. souč. 

B-F 

Dvojst. souč. 

F-C 

Dvojst. souč. 

C-E 

 
 

 
 

Tabulka č. 36. 
 

C A E B F 
Dvojst. souč. 

F-E 

Dvojst. souč. 

E-B 

Dvojst. souč. 

B-F 

Dvojst. souč. 

F-D 

Dvojst. souč. 

D-B 

Dvojst. souč. 

B-D 

Dvojst. souč. 

D-C 

Dvojst. souč. 

C-A 

Dvojst. souč. 

A-E 

Dvojst. souč. 

E-C 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabulka č. 37. 
 

A D B C E 
Dvojst. souč. 

E-B 

Dvojst. souč. 

B-C 

Dvojst. souč. 

C-E 

Dvojst. souč. 

E-F 

Dvojst. souč. 

F-D 

Dvojst. souč. 

D-F 

Dvojst. souč. 

F-A 

Dvojst. souč. 

A-D 

Dvojst. souč. 

D-B 

Dvojst. souč. 

B-A 

 
 

 
 

Tabulka č. 38. 
 

B E D F C 
Dvojst. souč. 

C-D 

Dvojst. souč. 

D-F 

Dvojst. souč. 

F-C 

Dvojst. souč. 

C-A 

Dvojst. souč. 

A-F 

Dvojst. souč. 

F-A 

Dvojst. souč. 

A-B 

Dvojst. souč. 

B-E 

Dvojst. souč. 

E-D 

Dvojst. souč. 

D-B 

 
 

 
 

Tabulka č. 39. 
 

C B E A D 
Dvojst. souč. 

D-E 

Dvojst. souč. 

E-A 

Dvojst. souč. 

A-D 

Dvojst. souč. 

D-F 

Dvojst. souč. 

F-B 

Dvojst. souč. 

B-F 

Dvojst. souč. 

F-C 

Dvojst. souč. 

C-B 

Dvojst. souč. 

B-E 

Dvojst. souč. 

E-C 

 
 
 
 

Tabulka č. 40. 
 

F D B E C 
Dvojst. souč. 

C-A 

Dvojst. souč. 

A-E 

Dvojst. souč. 

E-C 

Dvojst. souč. 

C-F 

Dvojst. souč. 

F-D 

Dvojst. souč. 

D-B 

Dvojst. souč. 

B-F 

Dvojst. souč. 

F-D 

Dvojst. souč. 

D-A 

Dvojst. souč. 

A-B 
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Příloha č. 3 Postavení střelců při střelbě po skupinách 
 
 

6 střelců 

1. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Střelec # 1 

Stanoviště 2 
Střelec # 2 

Stanoviště 3 

Střelec # 3 

Stanoviště 4 

Střelec # 4 

Stanoviště 5 

Střelec # 5 
Čeká 

Střelec # 6 
 

2. 

Výměna 

Stanoviště 1 

Střelec # 6 

Stanoviště 2 

Střelec # 1 
Stanoviště 3 

Střelec # 2 

Stanoviště 4 

Střelec # 3 

Stanoviště 5 

Střelec # 4 
Čeká 

Střelec # 5 
 

3. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Střelec # 5 

Stanoviště 2 
Střelec # 6 

Stanoviště 3 
Střelec # 1 

Stanoviště 4 
Střelec # 2 

Stanoviště 5 
Střelec # 3 

Čeká 

Střelec # 4 
 

4. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Střelec # 4 

Stanoviště 2 
Střelec # 5 

Stanoviště 3 
Střelec # 6 

Stanoviště 4 
Střelec # 1 

Stanoviště 5 
Střelec # 2 

Čeká 

Střelec # 3 
 

5. 

Výměna 

Stanoviště 1 

Střelec # 3 

Stanoviště 2 

Střelec # 4 

Stanoviště 3 

Střelec # 5 

Stanoviště 4 

Střelec # 6 

Stanoviště 5 

Střelec # 1 

Čeká 

Střelec # 2 
 

6. 
Výměna 

Stanoviště 1 

Střelec # 2 

Stanoviště 2 

Střelec # 3 

Stanoviště 3 

Střelec # 4 

Stanoviště 4 

Střelec # 5 

Stanoviště 5 

Střelec # 6 
 
 
 

5 střelců 

1. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Střelec # 1 

Stanoviště 2 
Střelec # 2 

Stanoviště 3 

Střelec # 3 

Stanoviště 4 

Střelec # 4 

Stanoviště 5 

Střelec # 5 

2. 

Výměna 

Stanoviště 1 

Prázdné 

Stanoviště 2 

Střelec # 1 
Stanoviště 3 

Střelec # 2 

Stanoviště 4 

Střelec # 3 

Stanoviště 5 

Střelec # 4 
Čeká 

Střelec # 5 
 

3. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Střelec # 5 

Stanoviště 2 
Prázdné 

Stanoviště 3 
Střelec # 1 

Stanoviště 4 
Střelec # 2 

Stanoviště 5 
Střelec # 3 

Čeká 

Střelec # 4 
 

4. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Střelec # 4 

Stanoviště 2 
Střelec # 5 

Stanoviště 3 
Prázdné 

Stanoviště 4 
Střelec # 1 

Stanoviště 5 
Střelec # 2 

Čeká 

Střelec # 3 
 

5. 

Výměna 

Stanoviště 1 

Střelec # 3 

Stanoviště 2 

Střelec # 4 

Stanoviště 3 

Střelec # 5 

Stanoviště 4 

Prázdné 

Stanoviště 5 

Střelec # 1 

Čeká 

Střelec # 2 
 

6. 
Výměna 

Stanoviště 1 

Střelec # 2 

Stanoviště 2 

Střelec # 3 

Stanoviště 3 

Střelec # 4 

Stanoviště 4 

Střelec # 5 

Stanoviště 5 

Prázdné 
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4 střelci 

1. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Střelec # 1 

Stanoviště 2 
Střelec # 2 

Stanoviště 3 

Střelec # 3 

Stanoviště 4 

Střelec # 4 

Stanoviště 5 

Prázdné 

2. 

Výměna 

Stanoviště 1 

Prázdné 

Stanoviště 2 

Střelec # 1 
Stanoviště 3 

Střelec # 2 

Stanoviště 4 

Střelec # 3 

Stanoviště 5 

Střelec # 4 

3. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Prázdné 

Stanoviště 2 
Prázdné 

Stanoviště 3 
Střelec # 1 

Stanoviště 4 
Střelec # 2 

Stanoviště 5 
Střelec # 3 

Čeká 

Střelec # 4 
 

4. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Střelec # 4 

Stanoviště 2 
Prázdné 

Stanoviště 3 
Prázdné 

Stanoviště 4 
Střelec # 1 

Stanoviště 5 
Střelec # 2 

Čeká 

Střelec # 3 
 

5. 

Výměna 

Stanoviště 1 

Střelec # 3 

Stanoviště 2 

Střelec # 4 

Stanoviště 3 

Prázdné 

Stanoviště 4 

Prázdné 

Stanoviště 5 

Střelec # 1 

Čeká 

Střelec # 2 
 

6. 
Výměna 

Stanoviště 1 

Střelec # 2 

Stanoviště 2 

Střelec # 3 

Stanoviště 3 

Střelec # 4 

Stanoviště 4 

Prázdné 

Stanoviště 5 

Prázdné 

 

3 střelci 

1. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Střelec # 1 

Stanoviště 2 
Střelec # 2 

Stanoviště 3 

Střelec # 3 

Stanoviště 4 

Prázdné 

Stanoviště 5 

Prázdné 

2. 

Výměna 

Stanoviště 1 

Prázdné 

Stanoviště 2 

Střelec # 1 
Stanoviště 3 

Střelec # 2 

Stanoviště 4 

Střelec # 3 

Stanoviště 5 

Prázdné 

3. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Prázdné 

Stanoviště 2 
Prázdné 

Stanoviště 3 
Střelec # 1 

Stanoviště 4 
Střelec # 2 

Stanoviště 5 
Střelec # 3 

4. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Prázdné 

Stanoviště 2 
Prázdné 

Stanoviště 3 
Prázdné 

Stanoviště 4 
Střelec # 1 

Stanoviště 5 
Střelec # 2 

Čeká 

Střelec # 3 
 

5. 

Výměna 

Stanoviště 1 

Střelec # 3 

Stanoviště 2 

Prázdné 

Stanoviště 3 

Prázdné 

Stanoviště 4 

Prázdné 

Stanoviště 5 

Střelec # 1 

Čeká 

Střelec # 2 
 

6. 
Výměna 

Stanoviště 1 

Střelec # 2 

Stanoviště 2 

Střelec # 3 

Stanoviště 3 

Prázdné 

Stanoviště 4 

Prázdné 

Stanoviště 5 

Prázdné 

 

2 střelci 

1. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Střelec # 1 

Stanoviště 2 
Střelec # 2 

Stanoviště 3 

Prázdné 

Stanoviště 4 

Prázdné 

Stanoviště 5 

Prázdné 

2. 

Výměna 

Stanoviště 1 

Prázdné 

Stanoviště 2 

Střelec # 1 
Stanoviště 3 

Střelec # 2 

Stanoviště 4 

Prázdné 

Stanoviště 5 

Prázdné 

3. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Prázdné 

Stanoviště 2 
Prázdné 

Stanoviště 3 
Střelec # 1 

Stanoviště 4 
Střelec # 2 

Stanoviště 5 
Prázdné 

4. 

Výměna 

Stanoviště 1 
Prázdné 

Stanoviště 2 
Prázdné 

Stanoviště 3 
Prázdné 

Stanoviště 4 
Střelec # 1 

Stanoviště 5 
Střelec # 2 

5. 

Výměna 

Stanoviště 1 

Prázdné 

Stanoviště 2 

Prázdné 

Stanoviště 3 

Prázdné 

Stanoviště 4 

Prázdné 

Stanoviště 5 

Střelec # 1 

Čeká 

Střelec # 2 
 

6. 
Výměna 

Stanoviště 1 

Střelec # 2 

Stanoviště 2 

Prázdné 

Stanoviště 3 

Prázdné 

Stanoviště 4 

Prázdné 

Stanoviště 5 

Prázdné 
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Příloha č. 4 PRAVIDLA ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 
 

KAPITOLA: 1 JURY 

1.1 Sestavení jury 

Na mezinárodní soutěže dohlíží jury sestavená z: 

 Přítomných členů technické komise FITASC. 

 Zástupce každého státu, který přihlásil tým seniorů do soutěže. 

 Členů výboru FITASC, kromě těch kteří jsou členy odvolací jury. 

Jednotliví členové jury, kteří v průběhu soutěže zjistí neregulérnosti, nemohou přímo 
ovlivňovat rozhodčího, ale musí to nahlásit jury. 

Předsedou je President nebo zástupce organizující federace. 

Každý člen jury nosí identifikační štítek, aby mohl být snadno rozpoznán. Minimálně dva 
členové jury musí být vždy přítomni na střelnici. 

 

1.2 Úloha jury  

 Jury zabezpečuje, že pro soutěž jsou plně uplatněna tato pravidla a provádí kontrolu 
zbraní, munice a terčů technickými testy. 

 Jury řeší protesty. 

Za žádných okolností se protest nemůže týkat otázky, zda terč byl zasažen nebo ne, 
nebo toho zda vypuštěný terč byl pravidelný nebo ne. V těchto případech nemůže být 
podán jakýkoliv protest proti rozhodnutí rozhodčího. 

Střelec může podat protest proti jakémukoliv jinému rozhodnutí rozhodčího. 

Všechny protesty musí být podány písemně a společně s poplatkem platným v čase 
soutěže (kauce). 

Aby byl protest přijatelný, musí se týkat incidentu, který se konal ten samý den. V 
žádném případě se nemůže vztahovat na události, které se konaly předchozí dny. 

Jestliže jury shledá protest jako oprávněný, poplatek bude navrácen. 

Pokud jury shledá protest jako oprávněný, může dát rozhodčímu příslušné instrukce 
s ohledem na další rozhodování, může určit jiného rozhodčího, nebo rozhodnutí 
rozhodčího změnit. 

 Jury přijímá příslušná rozhodnutí týkající se technických problémů, pokud tato 
rozhodnutí nebyla již přijata rozhodčím. 

 Jury rozhoduje o sankcích vůči střelci, který nedodržuje pravidla, nebo se nesportovně 
chová. 

 V případě naléhavého problému (např. Nebezpečí přerušení střelby) mohou dva 
členové jury určení Presidentem, výjimečně a se souhlasem rozhodčího, přijmout 
příslušné opatření, které pak musí ratifikovat jury. 

 Jury je usnášení schopná pouze za přítomnosti Presidenta nebo jeho zmocněnce a 
jedné čtvrtiny členů. 

 Jestliže člen jury zpozoruje závažný fakt, který není v souladu s pravidly, musí 
informovat jury a upozornit rozhodčího a ten musí přijmout okamžitě opatření k 
nápravě. 

Rozhodnutí jury jsou přijímána prostou většinou přítomných členů – v případě rovnosti 
rozhoduje hlas Presidenta. 
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1.3 Odvolací jury  

Odvolací jury je vytvořena ve stejnou dobu jako jury pro všechny mezinárodní soutěže. 
Odvolací jury je tvořena:  

 Presidentem FITASC nebo jeho zástupcem,  

 Předsedou technické komise nebo jeho zástupcem,  

 Presidentem pořádající federace nebo jeho zástupcem. 

Člen jury nemůže být současně členem odvolací jury. 

V případě, že střelec nesouhlasí s rozhodnutím jury, může být problém postoupen odvolací 
jury. 

Všechny problémy týkající se discipliny budou předány disciplinární komisi FITASC. 

 

KAPITOLA 2: STŘELIŠTĚ 

Mezinárodní soutěž je organizována na základě: 

 3 střelišť se stanovišti s 3 jednotlivými terči a 1 dvojstřelem na hlášenou 

 1 střeliště se stanovišti s 3 jednotlivými terči a 1 současným dvojstřelem 

 3 střelišť se stanovišti s 1 jednotlivým terčem a 2 dvojstřely na hlášenou 

 1 střeliště se stanovišti s 1 jednotlivým terčem a 2 současnými dvojstřely  

Pro mezinárodní soutěže jsou před jejich zahájením všechna střeliště zkontrolována za 
přítomnosti jejich navrhovatele 

- a to buď přítomnými členy technické komise FITASC pro Compak Sporting podle 
vylosování tabulek menu od jury (viz Příloha č. 2). Přitom mohou být modifikovány, pokud je 
třeba (bezpečnost, vyváženost trajekorií, různorodost).  

- nebo osobou tímto úkolem pověřenou a při tom případně upraveny trajektorie (s 
ohledem na bezpečnost, variabilitu a vyváženost trajektorií) přítomnými členy technické 
komise pro Compak Sporting. 

Jestliže není přítomen žádný člen technické komise je tímto úkolem pověřena jury. 

Nemůže být více jak 40% speciálních terčů ze všech terčů soutěže. 

Trajektorie, vrhačky, menu, vzdálenosti doletu, vzdálenosti stanovišť, vzdálenost stanovišť 
od teoretické spojnice nejbližších vrhaček mohou být pozměněny po odstřílení stejné série 
terčů všech střelců na všech střelištích (tj. po 50 terčích při dvou střelištích, nebo po 100 
terčích při 4 střelištích). 

 

KAPITOLA 3: TRÉNINK 

Trénink může probíhat na stejných střelištích a trajektoriích použitých v soutěži. Nicméně 
tyto trajektorie se mohou mírně upravit během prohlídky terčů technickou komisí, nebo při 
výběru tabulek menu terčů. 

Tabulky menu terčů používané pro trénink se musí lišit od těch používaných v soutěži. 

 

KAPITOLA 4: OBLEČENÍ 

4.1 Osobní oblečení  

Střelci musí být na stanovišti oblečeni vhodně pro veřejnou událost.  

Jsou zakázány šortky – pouze tzv. bermudy max. 5 cm nad koleno jsou povoleny.  
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Košile či tričko musí mít alespoň krátký rukáv, s límečkem nebo bez, ale musí dosahovat ke 
krku.  

Svléknutí se do pasu pod střeleckou vestou je zakázáno. Sandály jsou z bezpečnostních 
důvodů zakázány.  

Na slavnostním zahájení, během průvodu národních týmů, jejich členové musí být v oděvu 
svého národního týmu, nebo mít na sobě kalhoty a sako. 

Na závěrečném ceremoniálu se všichni ocenění střelci zúčastní předání cen, a to buď v 
oděvu svého národního týmu, nebo v kalhotách a saku. 

 

4.2 Čísla  

Startovní číslo musí být střelci nošeno viditelně a vcelku.  

Jakékoliv provinění proti těmto pravidlům bude potrestáno napomenutím od rozhodčího a 
může vést k disciplinárnímu potrestání až vyloučení ze soutěže podle rozhodnutí jury.  

 

KAPITOLA 5: POZDNÍ PŘÍCHOD STŘELCE 

Střelci musí počítat s eventuální změnou časového rozpisu a být na střelišti včas pro svoji 
položku. Pokud je střelec vyvolán musí být připraven okamžitě střílet. Musí mít s sebou 
vybavení a munici pro celou položku.  

Jestliže střelec není přítomen, musí rozhodčí třikrát v průběhu jedné minuty nahlas zavolat 
jeho jméno. Pokud je po této době stále nepřítomen obdrží penalizaci 25 terčů (nuly) a za 
žádných okolností se nesmí připojit ke své skupině v průběhu dané položky. 

Jestliže se střelec domnívá, že má omluvitelný důvod pro své zpoždění, pak MUSÍ:  

 Předat písemné vysvětlení jury spolu s požadovaným poplatkem za protest.  

 Podřídit se rozhodnutí jury.  

 Jestliže jury přijme vysvětlení střelce jako oprávněné může povolit střelci střelbu 
položky s jinou skupinou (vložený poplatek se střelci vrátí).  

 Jestliže jury vysvětlení střelce nepřijme, je 25 nestřílených terčů skórováno jako nuly 
(vložený poplatek se v tomto případě nevrací).  

 

KAPITOLA 6: TESTOVÁNÍ ZBRANÍ 

Před účastí v soutěži Compak® Sporting může střelec testovat svou zbraň a to pouze na 
stanovišti k tomuto účelu určeném v blízkosti místnosti pro zbraně. V žádném případě nesmí 
být testovány zbraně na střelišti před zahájením střelby na terče. 

 

KAPITOLA 7: PUJČENÍ ZBRANĚ 

Jestliže má střelcova zbraň poruchu, může si půjčit zbraň od jiného střelce, aby mohl 
položku dokončit, a to pouze výjimečně a za předpokladu, že majitel zbraně s ním nestřílí ve 
stejné skupině a on i rozhodčí se zapůjčením zbraně souhlasí. 

 

KAPITOLA 8: POUŽITÍ ZBRANĚ NĚKOLIKA STŘELCI 

Současné používání jedné zbraně několika střelci ve skupině je přísně zakázáno. 
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KAPITOLA 9: ROZHODČÍ 

Rozhodčí, kteří rozhodují mezinárodní soutěž, čestně slibují, že: 

•  budou dodržovat pravidla a zajistí, že jsou pravidla dodržována 

•  budou rozhodovat čestně a nestranně 

• nebudou v průběhu soutěže brát v úvahu svou národnost, st. příslušnost nebo 
příslušnost k národní federaci 

• budou rozhodovat z místa, které jim co nejlépe umožní posoudit dodržování pravidel za 
optimálních okolností 

•  vyhlásí své rozhodnutí jasně a hlasitě tak, aby ho střelec slyšel 

• vyslechnou s respektem případný protest střelce, ale bez toho, aby se střelcem, nebo 
ostatními soutěžícími nechali ovlivnit 

• budou mít u sebe platnou verzi pravidel Compak Sporting v oficiální řeči FITASC. 

Rozhodčí musí být schváleni jury před zahájením soutěže. 

Každý rozhodčí musí být držitelem platného průkazu rozhodčího vystaveného jeho národní 
federací. V případě, že rozhodčí nemá dostatek mezinárodních zkušeností, musí být 
kontrolován mezinárodním rozhodčím. 

Hlavní rozhodčí musí být držitelem mezinárodního průkazu rozhodčího vystaveného 
FITASC. 

Rozhodčí musí zajistit řádné a slušné chování na střelišti. Rozhodčí musí rozhodovat o 
výsledku střelby. 

Musí ohlásit všechny “ZERO” použitím zvukového signálu. 

Rozhodčí rozhoduje samostatně. 

Jestliže střelec nesouhlasí s rozhodnutím rozhodčího, musí protestovat okamžitě na střelišti 
a to zvednutím ruky a pronesením “PROTEST” nebo “APPEAL” a musí uvést důvod 
protestu. 

Rozhodčí musí zastavit střelbu a okamžitě seznámit střelcem se svým konečným 
rozhodnutím. 

Pokud je rozhodčí ve svém svědomí přesvědčen, že jeho rozhodnutí je správné, toto 
rozhodnutí okamžitě potvrdí a to se stane platným a nezvratným. 

Jestliže má rozhodčí jakékoliv pochyby o svém rozhodnutí, může konzultovat s někým z 
níže jmenovaných před tím, než oznámí konečné rozhodnutí: 

 jiným rozhodčím přítomným na stanovišti; 

 vypouštěčem; 

 střelci náležející ke stejné skupině; 

 třemi vybranými střelci pověřenými zapisováním výsledků 

Rozhodčí nemusí s obdrženým názorem souhlasit. 

Následně po výše specifikované konsultaci rozhodčí rozhodne s definitivní platností. Toto 
rozhodnutí je pak nezvratitelné a tudíž pro střelce závazné. 

Za žádných okolností není střelci povoleno opustit stanoviště a zvednout terč, aby zjistil, 
zda byl nebo nebyl zasažen. 

Pouze rozhodčí smí posoudit, zda terč byl zasažen, zda byl poškozen nebo zda byl terč 
vypuštěn po správné trajektorii. Jeho rozhodnutí je konečné. 

Rozhodčí může výjimečně zastavit střelbu v případě náhlé silné přeháňky nebo bouřky, 
které se zdají krátkodobé, musí však uvědomit jury, pokud přerušení může trvat po delší 
dobu. 



 

Stránka 26 z 31 

 

KAPITOLA 10: ROZHODOVÁNÍ a TRESTY 

10.1 Čas střelby  

Maximální časová prodleva mezi zavoláním o terč a posledním výstřelem na předcházejícím 
stanovišti je 10 vteřin.  

Pokud střelec toto pravidlo poruší je rozhodčím jednou napomenut (napomenutí 
zaznamenáno na položkovém listě) a poté se postupuje dle článku 10.5.  

 

10.2 Odmítnutí terče  

Střelec smí odmítnout terč pouze v případě když o něj nezavolal. 

Jestliže střelec nevystřelí na terč posouzený rozhodčím jako regulérní, bude střelec 
penalizován dle čl. 10.5. 

 

10.3 Střelba na terč po ohlášení “NO BIRD”  

V žádném případě nesmí střelec vystřelit poté, co byl terč jasně označen rozhodčím za “NO 
BIRD”. Při případné střelbě na takový terč bude střelec jednou napomenut a dále 
penalizován dle čl. 10.5. 

 

10.4 Porucha zbraně nebo munice  

Při druhé a další poruše zbraně nebo munice v jedné položce, nebo otevřeli zbraň či se 
dotkne pojistky před její kontrolou rozhodčím, je střelec penalizován podle čl. 10.5. Střelec 
má poté 2 minuty na opravu nebo výměnu zbraně.  

Jestliže rozhodčí rozhodne je střelec oprávněn pokračovat ve své skupině za předpokladu, 
že opravil svou zbraň nebo má náhradní. Jinak musí svou skupinu opustit a terče dostřílí s 
jinou skupinou, pokud to jury odsouhlasí.  

 

10.5 Tresty 

Po prvním napomenutí pro každý další případ ve stejné položce, rozhodčí ukáže střelci 
červenou kartu a rozhodne o následujícím terči takto: 

 

Článek 
Jednoduchý 

terč 
Dvojstřel na 
hlášenou 

Současný 
dvojstřel 

10.2 Čas střelby 

ZERO ZERO / NO BIRD ZERO / ZERO 10.3 Odmítnutí terče 

10.4 Střelba na “NO BIRD” 

10.5 

Porucha ZERO   

Porucha na první terč 

dvojstřelu 

 ZERO / NO BIRD ZERO/ZERO 

Porucha na druhý terč 

dvojstřelu 
 

1.. HODNOCEN 

A DRUHÝ ZERO 

1.. HODNOCEN 

A DRUHÝ ZERO 
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10.6 Pravidla chování, bezpečnost 

Jestliže se střelec chová tak, že je zřejmé, že ztratil sebekontrolu (odhazuje zbraň, používá 
nevhodný slovník, chová se násilně k rozhodčímu, nebo jiným střelcům apod.) musí 
rozhodčí bezodkladně předat věc jury. 

Střelec smí střílet pouze tehdy, pokud je na něm řada a je vypuštěn terč. 

Střelec nesmí mířit nebo střílet na terč jiného střelce, nesmí vědomě mířit, nebo střílet na 
živá zvířata.   

Střelec nesmí nabít zbraň, dokud není na stanovišti se zbraní směřující bezpečným směrem 
a teprve poté co rozhodčí dal souhlas se zahájením střelby. 

Poloautomatické zbraně smějí být nabity maximálně dvěma náboji. 

Střelec se nesmí na stanovišti otáčet před tím, než zlomí zbraň a vyjme oba náboje, ať již 
jsou vystřelené nebo ne. 

Střelec musí mít zbraň zlomenou a vybitou jak během předvádění terčů tak i při přerušení 
střelby. Zbraň smí zavřít pouze se souhlasem rozhodčího.  

Pokud střelec nevystřelí, nebo v případě jiného selhání zbraně, nebo munice, musí zůstat 
na stanovišti se zbraní směřující bezpečným směrem, aniž by ji zlomil, nebo se dotkl 
pojistky, dokud rozhodčí zbraň nezkontroluje. 

  

10.7 Odmítnutí podřídit se pravidlům 

Střelec musí pokračovat ve střelbě do 10 vteřin po konečném rozhodnutí rozhodčího. 

Pokud střelec do 10 vteřin od konečného rozhodnutí rozhodčího ve střelbě nepokračuje, je 
to považováno za odmítnutí podřídit se pravidlům a budou uplatněny postihy dle kapitoly 12. 

Pokud rozhodčí dojde k závěru, že soutěžící úmyslně zdržuje střelbu nebo zřetelně jedná 
nesportovním způsobem, je to také považováno za odmítnutí podřídit se pravidlům. 

 

KAPITOLA 11: POKUS O OVLIVNĚNÍ ROZHODČÍHO 

Za pokus o ovlivnění rozhodčího střelcem je považováno:  

 Střelec dále protestuje proti konečnému rozhodnutí rozhodčího přesto, že již je 
pokračováno ve střelbě;  

 Střelec zřetelně protestuje proti rozhodnutí rozhodčího;  

 Přítomní střelci zřetelně vyjadřují své mínění, nebo kritizují rozhodnutí rozhodčího, aniž 
by jim to bylo rozhodčím povoleno. 

 

KAPITOLA 12: SANKCE 

Všichni střelci, kteří se zúčastní soutěže, akceptují veškerá pravidla FITASC a výslovně 
souhlasí s platnými pravidly discipliny Compak® Sporting. Rovněž tak souhlasí s případnými 
tresty a sankcemi pokud pravidla poruší, neuposlechnou příkazů rozhodčího, nebo 
odmítnou jeho rozhodnutí. 

Při prvním porušení článku pravidel rozhodčí střelce napomene a ukáže mu žlutou kartu.. 

V případě opakovaného přestupku, nebo v případě odmítnutí podřídit se pravidlům (čl. 
10.7), nebo pokusu ovlivnit rozhodčího (kap. 11), může jury potrestat střelce následovně: 

• ztrátou jednoho terče;  

• ztrátou celé položky 25 terčů; 

• vyloučením ze soutěže. 
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Po oznámení rozhodčího smí jury okamžitě vyloučit ze závodu střelce, který ztratil 
sebekontrolu, odmítl podřídit se rozhodnutí, pokusil se ovlivnit rozhodčího, nebo úmyslně 
střílel na živá zvířata. 

Každé vyloučení ze soutěže je oznámeno mateřské federaci a sekretariátu FITASC, který 
záznamy o vyloučení bude uchovávat po dobu 5 let.  

V případě druhého vyloučení střelce ze soutěže v průběhu tří let může být provinilci na 
základě výhradního rozhodnutí Řídícího výboru FITASC definitivně odmítnuta účast na 
jakékoliv soutěži pořádané pod hlavičkou FITASC.  

Střelci, který byl ze soutěže vyloučen, nebude v žádném případě vráceno startovné do 
závodu ani vyplacena jakákoliv finanční náhrada. 

Pokud střelec střílí zbraní, nebo municí neodpovídající pravidlům, budou všechny terče, na 
které střílel touto zbraní nebo municí skórovány jako nula. 

Pokud jury rozhodne o tom, že střelec porušil pravidlo nevědomě a nezískal tím žádnou 
výhodu, může se rozhodnout, že přijme výsledek, za předpokladu, že porušení bylo 
napraveno, jakmile bylo zjištěno. 

 

KAPITOLA 13: ROZSTŘEL 

Stanoviště Compak® Sporting na kterém se bude konat rozstřel spolu s tabulkou terčů je 
vybráno přítomnými členy technické komise FITASC. 

Jestliže není přítomen žádný člen komise, pak tento úkol připadá jury. 

Rozstřel musí být podle schématu obsahující 1 jednotlivý terč a 2 současné dvojstřely. 

Rozstřel o první tři místa v celkovém pořadí a v každé kategorii se koná na celou položku 
25 terčů a v případě další rovnosti ve druhém kole do první chyby (viz dodatek „Náhlá 
smrt“), přičemž musí střelci střílet stejný počet terčů na stejném stanovišti. 

V případě, že ti střelci, kteří se kvalifikují do rozstřelu v celkovém pořadí, střílí ve stejné 
kategorii, platí rozstřel jak pro rozhodnutí o pořadí jak v celkovém rozstřelu, tak i o pořadí v 
kategorii. 

Rozstřel probíhá podle platných pravidel. Prázdná místa nejsou doplňována. 

Jestliže se rozstřel nekoná v předem určeném čase, musí být všichni střelci, kterých se to 
týká v kontaktu s jury, aby se mohli po vyzvání připravit do 15 minut ke střelbě. 

U jakéhokoliv střelce, který se k rozstřelu nenastoupí včas, bude předpokládáno, že rozstřel 
vzdal. 

Jury může rozhodnout, aby byl rozestřel z mimořádných důvodů odsunut na další den, u 
střelců, kteří se ho nezúčastní, bude předpokládáno, že rozstřel vzdali. 

Střelci, kteří se umístí na čtvrtém a dalších místech se stejným skóre jsou uvedeni na 
stejném místě a budou oceněni v pořadí určeném zpětnou kalkulací nejlepších výsledků 
postupně od střeliště 8 až do střeliště 1. 

Střelci se stejným skóre na dalších neoceňovaných místech budou uvedeni ve stejném 
pořadí. 

V soutěži týmů je umístění družstev se stejným skóre určeno zpětnou kalkulací nejlepších 
výsledků družstva postupně od střeliště 8 až do střeliště 1. 
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KAPITOLA 14: POLOŽKOVÝ LIST 

Položkový list, jehož vzor je v příloze č. 1, bude vyplňován vždy střelcem č. 1, 3 a 5 
předcházející skupiny při odpovědnosti rozhodčího. 

Tito tři určení střelci musí zaznamenávat pouze konečné rozhodnutí rozhodčího.  Minuté 
terče budou označeny “O”, zasažené terče “X”. 

Minuté terče “ZERO” musí být ohlášeny rozhodčím jasně a hlasitě spolu s audio signálem, 
tak aby to bylo slyšitelné a střelec mohl ihned protestovat, pokud se tak rozhodne. 

Jakékoli odmítnutí vyplňovat položkový list je penalizováno třemi nulami. 

 

 

 

 
(1) Článek 2.6 - Omezovač střeleckých úhlů - (F.A.L.) 

Při nových instalacích, se doporučuje, aby byl proveden u omezovače střeleckých úhlů 
10 cm otvor k zemi na přední horizontální tyči pro usnadnění střelci v manipulaci se 
zbraní tak, že již nebude třeba přendávat hlavně přes tuto tyč. (viz obrázek). 

Výška horizontálních bočních a předních tyčí tohoto omezovače střeleckých úhlů je 
v současnosti nastavena na 0,40 m z původních 0,70 až 0,80m z bezpečnostních 
důvodů. 

 

Omezovač střel. úhlů (F.A.L.  doporučený model nových instalací) 

 
 
 
 
 
 
 

PRAVIDLA SCHVÁLENA ŘÍDÍCÍM VÝBOREM FITASC 21. července 2015. 
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DODATEK:  Průběh rozstřelu "Náhlá smrt"  

 

Rozstřel musí být podle schématu obsahující 1 jednotlivý terč a 2 současné dvojstřely. 

 

1. Po rozlosování pořadí bude probíhat rozstřel mezi dvěma (2) střelci takto: 

• střelec #1 na stanovišti #1, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #2 na stanovišti #1, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

Jsou-li oba výsledky shodné: 

• střelec #2 na stanovišti #1, střílí první dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #1 na stanovišti #1, střílí první dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

Jsou-li oba výsledky opět shodné: 

• střelec #1 na stanovišti #1, střílí druhý dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #2 na stanovišti #1, střílí druhý dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

Jsou-li oba výsledky opět shodné: 

• střelec #2 na stanovišti #2, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #1 na stanovišti #2, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

Jsou-li oba výsledky opět shodné: 

• střelec #1 na stanovišti #2, střílí první dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #2 na stanovišti #2, střílí první dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

Jsou-li oba výsledky opět shodné: 

• střelec #2 na stanovišti #2, střílí druhý dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #1 na stanovišti #2, střílí druhý dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

Jsou-li oba výsledky stále shodné: 

• střelec #1 na stanovišti #3, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

• … 

A tak dále, systémem „náhlá smrt“ až do prvního rozdílu v počtu zásahů. 

 

2. Po rozlosování pořadí bude probíhat rozstřel mezi třemi (3) střelci takto: 

• střelec #1 na stanovišti #1, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #2 na stanovišti #1, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #3 na stanovišti #1, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

Jsou-li všechny tři výsledky shodné: 

• střelec #2 na stanovišti #1, střílí první dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #3 na stanovišti #1, střílí první dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #1 na stanovišti #1, střílí první dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 
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Jsou-li všechny tři výsledky opět shodné: 

• střelec #3 na stanovišti #1, střílí druhý dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #1 na stanovišti #1, střílí druhý dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #2 na stanovišti #1, střílí druhý dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

Jsou-li oba výsledky opět shodné: 

• střelec #2 na stanovišti #2, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #3 na stanovišti #2, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #1 na stanovišti #2, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

Jsou-li oba výsledky opět shodné: 

• střelec #3 na stanovišti #2, střílí první dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #1 na stanovišti #2, střílí první dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #2 na stanovišti #2, střílí první dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

Jsou-li oba výsledky opět shodné: 

• střelec #1 na stanovišti #2, střílí druhý dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

• střelec #2 na stanovišti #2, střílí druhý dvojstřel, výsledek je zaznamenán.¨ 

• střelec #3 na stanovišti #2, střílí druhý dvojstřel, výsledek je zaznamenán. 

Jsou-li oba výsledky stále shodné: 

• střelec #3 na stanovišti #3, střílí první terč, výsledek je zaznamenán. 

• … 

A tak dále, systémem „náhlá smrt“ až do prvního rozdílu v počtu zásahů. 

 

 

 

 

 

 


