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9.1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

9.1.1

Tieto pravidlá sú súčasťou technických pravidiel športovej
streľby ISSF a platia pre všetky brokové disciplíny.

9.1.2

Všetci strelci, tréneri, vedúci družstiev a funkcionári musia byť
oboznámený s pravidlami ISSF. Povinnosťou každého strelca
je ich dodržiavať.

9.1.3

Ak pravidlo platí pre strelcov pravákov, platí pre strelcov ľavákov jeho symetrické znenie.

9.1.4

Ak pravidlo neplatí vyslovene len pre disciplíny mužov alebo
pre disciplíny žien, platí rovnako pre mužské i ženské disciplíny.

9.1.5

Pokiaľ obrázky a tabuľky obsahujú špecifické informácie, majú
rovnakú platnosť a váhu ako číslované pravidlá.

9.2

BEZPEČNOSŤ
BEZPEČNOSŤ JE MIMORIADNE DÔLEŽITÁ (viď Všeobecné
technické pravidlá – časť 6.2)

9.2.1

Bezpečnosť strelcov, funkcionárov a divákov vyžaduje neustálu pozornosť a opatrnosť pri zaobchádzaní so strelnými
zbraňami a pri pohybe po strelnici. Dôrazne sa odporúča, aby
všetci, ktorí sa pohybujú pred palebnou čiarou, boli oblečení
do dobre viditeľného oblečenia.

9.2.2

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE SO ZBRAŇOU
Pre zaistenie bezpečnosti sa musí so všetkými zbraňami vždy
zaobchádzať s najväčšou opatrnosťou (možný postih – DISKVALIFIKÁCIA).
• Bežné dvojhlavňové brokovnice sa musia prenášať vybité
a s otvoreným zámkom (záverom).
• Poloautomatické zbrane sa musia prenášať so záverom v
zadnej polohe a s ústím namiereným do bezpečného smeru, smerom nahor alebo smerom k zemi.
• Zbrane, ktoré sa nepoužívajú, musia byť umiestnené v
stojane na zbrane, v uzamykateľnej skrini na zbrane,
v trezore alebo na stráženom mieste.
• Všetky zbrane musia byť nosené nenabité. Nabíjať sa smie
len na streleckom stanovišti po povele alebo signáli
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„ŠTART“.
• Náboje sa nesmú vkladať do žiadnej časti zbrane kým strelec nestojí na streleckom stanovišti. Nabíjanie môže začať
až po vydaní povelu rozhodcom a hlaveň pušky pri zatváraní musí smerovať do dráhy letu terčov.
• Pri prerušení streľby, zbraň musí byť otvorená a vybitá.
• Strelec nesmie odísť zo streleckého stanovišťa, kým nie je
jeho zbraň otvorená a vybitá.
• Po poslednom výstrele, pred odložením zbrane do stojanu,
trezoru a pod. sa musí strelec pred opustením palebnej
čiary presvedčiť a rozhodca skontrolovať, že nemá žiadne
náboje ani v komore ani v zásobníku.
• Nie je dovolené manipulovať so zatvorenou zbraňou, pokiaľ je pred palebnou čiarou obsluhujúci personál.
9.2.3

ZAMERIAVANIE
• Cvičné zameriavanie je možné len na určených streleckých
stanovištiach, alebo na vyhradených miestach a to len
so súhlasom rozhodcu.
• Zameriavanie alebo streľba na terč iného strelca sú zakázané. Úmyselná streľba alebo zameriavanie na živých vtákov alebo iné zvieratá sú zakázané.
• Zameriavanie na iných miestach ako sú uvedené je zakázané.

9.2.4

STREĽBA A SKÚŠOBNÝ VÝSTREL
• Strieľať sa smie iba vtedy, keď je strelec na rade a bol vypustený terč.
• Každý strelec môže so súhlasom rozhodcu tesne pred
začiatkom svojej prvej položky v danom dni vystreliť maximálne dva skúšobné výstrely.
• Skúšobný výstrel je povolený každému strelcovi pred začiatkom finálovej položky alebo rozstrelu pred finálovou položkou.
• Skúšobné výstrely nesmú byť na strelišti vystrelené do
zeme.
• Skúšobný výstrel po oprave zbrane musí byť povolený
hlavným rozhodcom alebo riaditeľom súťaže.

9.2.5

POVEL „STOP“
• Hneď ako bol vydaný povel alebo signál „STOP“, všetci
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strelci musia okamžite prerušiť streľbu, vybiť svoje zbrane
a uviesť ich do bezpečného stavu.
• Žiadna zbraň nesmie byť zatvorená, pokiaľ nie je vydaný
povel („ŠTART“) na pokračovanie.
• V streľbe sa môže znovu pokračovať len po príslušnom
povele („ŠTART“) alebo signáli.
• Strelec, ktorý manipuluje s nabitou (uzatvorenou) zbraňou
po povele „STOP“, bez povolenia rozhodcu, môže byť diskvalifikovaný.
9.2.6

INÉ POVELY
• Všetky povely (na pretekoch pod dozorom ISSF) musia byť
vydávané v anglickom jazyku.
• Rozhodca alebo iný poverený funkcionár na strelišti zodpovedajú za vydávanie povelov „ŠTART“, „STOP“ a ďalších nutných povelov.
• Rozhodca sa musí presvedčiť, že povely boli rešpektované
a že sa so zbraňami zaobchádza bezpečne.

9.2.7

OCHRANA ZRAKU A SLUCHU
• Všetkým strelcom a ostatným osobám v bezprostrednej
blízkosti palebnej čiary sa dôrazne odporúča, aby nosili tlmiace zátky, mušľové chrániče alebo podobnú ochranu
sluchu. (V SR je ochrana sluchu povinná)
• Strelcom nie je dovolené používať chrániče sluchu, ktorých
súčasťou je akýkoľvek typ rádiového prijímacieho zariadenia. Strelci s poruchami sluchu môžu používať zariadenia
zlepšujúce zvuk so súhlasom Jury.
• Všetkým strelcom, rozhodcom a funkcionárom sa dôrazne
odporúča, aby nosili pri streľbe okuliare z netrieštivého skla
alebo podobnú ochranu zraku.

9.3

USTANOVENIA A NORMY PRE STRELNICE A
TERČE
• Ustanovenia pre terče je možné nájsť vo Všeobecných technických pravidlách – § 6.3.6.
• Ustanovenia pre strelnice je možné nájsť vo Všeobecných technických pravidlách – § 6.4.17 - 6.4.21.
• Žiadny športovec, tréner alebo funkcionár družstva nesmie
akokoľvek zaobchádzať s vybavením strelišťa (vrhačkami,
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mikrofónmi, vypúšťacím zariadením a pod.), ktoré už bolo
nastavené rozhodcom alebo Jury. Pri prvom porušení bude
udelené napomenutie, dôsledkom druhého porušenia bude
zrážka jedného (1) posledného zásahu z poslednej ukončenej položky a pri ďalšom porušení dôjde k diskvalifikácii.
Zámerné vypínanie vypúšťacieho zariadenia je dôvodom
na okamžitú diskvalifikáciu. Ak toto pravidlo poruší tréner
alebo vedúci družstva, napomenutie, resp. penalizácia bude udelená všetkým súťažiacim v danej disciplíne z ich krajiny.

9.4

ZBRANE, VYBAVENIE A STRELIVO

9.4.1

VYBAVENIE
• Strelci musia používať len také vybavenie a výstroj, ktoré
zodpovedajú pravidlám ISSF. Akékoľvek zbrane, zariadenia, vybavenie, doplnky či ďalšie predmety, ktoré môžu
strelcovi zabezpečiť nespravodlivú výhodu pred ostatnými
a nie sú priamo spomenuté v týchto pravidlách, ako i tie,
ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami, vrátane doplnkov
a zariadení používaných na uľahčenie počítania terčov,
ako i používanie streliva s farebnými košíkmi, je zakázané.
• Pri prvom porušení tohto pravidla bude strelec napomenutý. Pri opakovanom porušení mu bude udelená zrážka piatich (5) posledných zásahov z poslednej ukončenej položky.
• Strelci sa musia uistiť, že všetky časti ich vybavenia a oblečenia používané na súťažiach ISSF sú v súlade s pravidlami ISSF. Jury musí vykonať kontrolu vybavenia strelcov,
t. j. kontrolu zbraní, oblečenia a ďalšieho vybavenia. Jury
musí strelcom v prvý deň tréningu pred súťažou poskytnúť
konzultačnú službu ku kontrole vybavenia tak, aby si všetci
strelci, v prípade záujmu, mohli nechať prekontrolovať svoje vybavenie pred začiatkom súťaže. V priebehu súťaže
bude Jury opakovane kontrolovať vybavenie strelcov
a všetci strelci, u ktorých bude zistené porušenie pravidiel
týkajúce sa zbrane alebo oficiálnej pásky ISSF (skeet), budú diskvalifikovaní.
• Akékoľvek vybavenie a doplnky strelca prítomné na strelišti
budú považované za pripravené na použitie a môžu byť
kontrolované členmi Jury.
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Môžu byť použité všetky typy brokovníc s hladkým vývrtom
hlavne, vrátane poloautomatických (okrem brokovníc typu
„pump action“), s podmienkou, že ich kaliber nepresiahne 12.
Brokovnice s menším kalibrom ako 12 sa môžu používať.
Brokovnice nesmú mať maskovaciu povrchovú úpravu.
9.4.2.2

Zbrane s akýmkoľvek typom voliteľného spúšťového mechanizmu sú zakázané.

9.4.2.3

Remene
Remene alebo popruhy na zbraniach sú zakázané.

9.4.2.4

Zbrane so zásobníkmi
Zbrane so zásobníkom musia byť upravené tak, aby sa do
zásobníka dal nabiť len jeden (1) náboj.

9.4.2.5

Výmena zbraní
Výmena dobre fungujúcej zbrane, alebo jej funkčnej časti,
vrátane výmenného zahrdlenia – čoky, medzi stanovišťami tej
istej položky nie je povolená.

9.4.2.6

Kompenzátory
Kompenzátory alebo iné zariadenia slúžiace podobným účelom sú zakázané s výnimkou výmenného zahrdlenia s otvormi
(viď 9.4.2.7).

9.4.2.7

Otvory na hlavniach a vymeniteľné čoky
• Otvory na hlavniach sú povolené, ak sú umiestnené maximálne 20 cm pred ústím hlavne.
• Vymeniteľné čoky sú povolené, ak umiestnenie otvorov na
vymeniteľných čokoch a hlavni nepresiahne hranicu 20 cm
meranú od ústia vymeniteľného čoku.

9.4.2.8

Optické mieridlá
Akékoľvek vybavenie upevnené na zbrani, ktoré opticky zväčšuje terč, vydáva svetlo, ovplyvňuje predsadenie alebo vizuálne zvýrazňuje terč, je zakázané.
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Hĺbka bodky pažby
Dolný koniec bodky pažby nesmie byť nižšie ako 170 mm pod
úrovňou horizontálnej línie predĺženej zo spodnej časti predpažbia.

9.4.3

STRELIVO

9.4.3.1

Špecifikácia nábojov
Na pretekoch poriadaných pod dozorom ISSF sú povolené
náboje, ktoré musia spĺňať nasledujúce podmienky:
• hmotnosť náplne nesmie prekročiť 24,0 g (tolerancia +
0,5g); pri kontrole streliva nesmie priemerná hmotnosť brokovej náplne vybraných nábojov presiahnuť stanovenú
maximálnu hmotnosť vrátane tolerancie (24,5 g);
• broky musia byť tvaru gule;
• broky musia byť zhotovené z olova, zliatiny olova alebo
z akéhokoľvek iného materiálu schváleného ISSF;
• priemer brokov nesmie prekročiť 2,6 mm;
• broky môžu byť pokovované;
• môžu sa používať len náboje s priehľadnými alebo priesvitnými bezfarebnými košíkmi;
• náboje s čiernym prachom, stopovkami, zápalné alebo iné
špeciálne náboje sú zakázané;
• náboje nesmú byť vo vnútri upravené tak, aby nadobudli
dodatočné alebo špeciálne rozptylové vlastnosti, ako napríklad obráteným nabitím zložiek, krížovými vložkami a
pod.

9.4.3.2

Kontrola streliva
Jury musí vykonať kontrolu streliva (konkrétne podrobnosti
kontroly streliva sú uvedené v Sprievodcovi kontrolou brokového vybavenia dostupnom na ústredí ISSF) a to tak, aby čo
najmenej ovplyvňovala priebeh streľby alebo strelcov
v priebehu súťaže:
• člen jury alebo rozhodca môže pre kontrolu vybrať zo strelcovej zbrane nevystrelený náboj;
• člen jury alebo rozhodca môže strelcom v priestore streľby
kedykoľvek odobrať náboje na kontrolu;
• ak strelec použije strelivo, ktoré nie je v súlade s týmito
pravidlami, musí byť diskvalifikovaný.
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Všetky osoby určené do rozhodcovskej služby na súťaži ISSF
a všetci funkcionári súťaže ISSF musia byť držiteľmi platnej
rozhodcovskej licencie ISSF a mať dostatočnú kvalifikáciu
zodpovedajúcu primeranej úrovni súťaže. Všetci členovia Jury
sú povinný nosiť vestu ISSF Jury (červená) a všetci, ktorí vykonávajú funkciu rozhodcu, sú povinní nosiť vestu ISSF brokového rozhodcu (modrá – SSZ zelená). Vesty musia byť
poskytnuté vedením ISSF.
9.5.2

JURY

9.5.2.1

Pred začiatkom pretekov
Jury musí zabezpečiť dodržanie nasledujúcich predpisov
ISSF pre:
• strelištia;
• presné nastavenie terčov;
• organizačné zaistenie pretekov;
• stanoviť konzultačnú službu na kontrolu vybavenia, u ktorej
si strelci môžu nechať skontrolovať zbraň, oblečenie a doplnky, či sú v súlade s pravidlami ISSF.

9.5.2.2

Počas pretekov
Povinnosťou jury je:
• dozerať na priebeh súťaže;
• radiť a pomáhať organizačnému výboru;
• zabezpečiť správnu aplikáciu pravidiel pre streľbu;
• kontrolovať zbrane, strelivo a vybavenie strelcov;
• skontrolovať správne nastavenie terča po odstránení poruchy na vrhačke;
• v priebehu kvalifikačnej časti súťaže opakovane kontrolovať dodržiavanie časového limitu na prípravu;
• v priebehu súťaže opakovane kontrolovať, či sú zbrane,
strelivo, strelecké vesty a ďalšie oblečenie strelcov v súlade s pravidlami ISSF;
• rozhodovať o riadne podaných protestoch, prerokovať protesty, ktoré sú oprávnene podané;
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• kontrolovať dodržanie pravidiel týkajúcich sa sponzorstva a
reklamy, obchodných značiek na oblečení strelcov a na ich
vybavení a špeciálnych pravidiel pre obchodné značky na
oblečení strelcov a ich výstroji;
• rozhodnúť, pokiaľ ide o tresty;
• dozerať na splnenie príslušných trestov;
• rozhodnúť vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú obsiahnuté
v pravidlách, s ktorými sa v pravidlách nepočíta alebo ktoré
nie sú v súlade s duchom pravidiel.
9.5.3

RIADITEĽ SÚŤAŽE

9.5.3.1

Riaditeľ súťaže je menovaný organizačným výborom. Mal by
mať skúsenosti s brokovou streľbou a dôkladné znalosti brokových zbraní a vybavenia strelnice. Mal by byť držiteľom
platnej licencie brokového rozhodcu ISSF alebo rozhodcu
všeobecne.

9.5.3.2

Riaditeľ súťaže je zodpovedný za:
• všetky technické a logistické problémy v súvislosti s prípravou a riadnym priebehom pretekov;
• plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z úzkej spolupráce s technickým delegátom, jury a organizačným výborom, s hlavným rozhodcom, hodnotiacou komisiou
a s ostatnými členmi poriadateľského zboru.

9.5.3.3

Povinnosti riaditeľa súťaže sú nasledujúce:
• vydávať inštrukcie a dohliadať na prípravu strelíšť podľa
technických a bezpečnostných požiadaviek pre streľbu na
asfaltové terče tak, ako sú uvedené v Technických pravidlách ISSF;
• vydávať príkazy a dohliadať na prípravu pomocných zariadení a služieb, ako je sklad zbraní a streliva, technická a
zdravotná služba, prostriedky komunikácie medzi strelišťami, technický personál atď.;
• vydávať príkazy a dohliadať na prípravu správnych asfaltových terčov pre tréning a preteky;
• musí zabezpečiť taktiež špeciálne („Flash“) terče plnené
farebným práškom pre finálové položky a všetky rozstrely
po finále;
• zaistiť nastavenie vrhačiek podľa tabuliek určených pre
príslušný deň;
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• zaistiť, aby potrebné zariadenia na strelišti riadne pracovali;
• zaistiť, aby boli všetky zariadenia na každom strelišti
správne umiestnené (veľká výsledková tabuľa, zoznamy
a sedenie pre pomocných rozhodcov, príslušenstvo pre
strelcov, evidencia výsledkov a pod.);
• pomáhať organizačnému výboru v príprave položkových
listov a časového rozpisu tréningu a pretekov;
• spolupracovať s organizačným výborom na príprave technickej porady pre funkcionárov pretekov a vedúcich družstiev;
• po dohode s jury rozhodovať o zmenách v časovom rozpise pre súťaž, o zmenách strelíšť a prerušeniach streľby na
týchto strelištiach, či už z bezpečnostných alebo iných dôvodov;
• poučiť obsluhu vrhačiek, vypúšťacieho zariadenia a pod
hlavne z pohľadu bezpečnosti práce.
9.5.4

HLAVNÝ ROZHODCA

9.5.4.1

Hlavný rozhodca je menovaný organizačným výborom. Musí
byť držiteľom platnej licencie brokového rozhodcu ISSF. Musí
mať skúsenosti s brokovou streľbou a dôkladné znalosti brokových zbraní a pravidiel ISSF týkajúcich sa súťaže.

9.5.4.2

Základné povinnosti hlavného rozhodcu sú:
• napomáhať organizačnému výboru pri výbere a menovaní
rozhodcov;
• dozerať na rozhodcov a pomocných rozhodcov;
• dávať inštrukcie a informácie rozhodcom a pomocným
rozhodcom;
• pripraviť rozpis a rozdelenie strelíšť rozhodcom;
• spoločne s jury rozhoduje o tom, kedy a na ktorom strelišti
môže pretekár, ktorý musel opustiť svoju skupinu pre opravu poruchy zbrane, alebo ak bola ohlásená jeho neprítomnosť (ABSENT), dostrieľať položku;
• informuje riaditeľa súťaže o akýchkoľvek ťažkostiach mechanickej alebo inej povahy na ktoromkoľvek zo strelíšť.

9.5.5

ROZHODCA NA STRELIŠTI

9.5.5.1

Rozhodca musí byť menovaný organizačným výborom
v spolupráci s hlavným rozhodcom a musí:
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• mať platnú licenciu brokového rozhodcu ISSF;
• mať skúsenosti s brokovou streľbou;
• mať dôkladné znalosti brokových zbraní a schopnosť
uplatňovať pravidlá ISSF pri pretekoch.
9.5.5.2

Ich hlavnou úlohou je:
• skontrolovať pred začiatkom položky, či je na strelisku prítomná správna skupina strelcov;
• zabezpečuje správny postup pri vyhlásení strelca za „ABSENT“ – NEPRÍTOMNÝ (pozri časť pravidiel „ABSENT“ –
NEPRÍTOMNÝ)
• rozhodnúť o zasiahnutí terča(ov) („HIT“ – „ZÁSAH“) (vo
všetkých nejasných prípadoch sa musí rozhodca poradiť
s pomocnými rozhodcami pred vyslovením konečného rozhodnutia);
• rozhodnúť o chybenom terči („LOST“ – „NULA“) (rozhodca
musí dať zreteľný zvukový a vizuálny signál pri všetkých
chybených terčoch „LOST“);
• rozhodnúť o neplatných terčoch „NO BIRDS“ a nepravidelných) terčoch „IRREGULAR“ (ak je to možné, musí dať
rozhodca povel „NO BIRD“ („NEPLATNÝ TERČ“) alebo iný
signál s týmto významom, pred výstrelom strelca;
• vydáva napomenutia alebo zrážky bodov za porušenie
pravidiel;
• dohliadať na korektné zaznamenávanie výsledku každého
výstrelu do výsledkovej listiny;
• rozhoduje o poruchách zbrane alebo streliva;
• monitoruje ilegálny coaching;
• rozhoduje o protestoch od strelcov;
• dohliada na zabezpečenie správania na strelišti (aby strelci
neboli rušení);
• zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a za
správne riadenie pretekov na strelištiach
Poznámka: Rozhoduje o vyhlásení terčov za nepravidelné.

9.5.5.3

Napomenutie
• rozhodca musí udeliť napomenutie (žltú kartu) pri porušení
pravidiel a zaznamenať to do položkového listu;
• rozhodcovia nemôžu udeliť tresty alebo diskvalifikáciu,
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ktoré spadajú do zodpovednosti jury.
9.5.6

POMOCNÍ ROZHODCOVIA

9.5.6.1

Rozhodca musí mať k dispozícii dvoch (2) alebo troch (3)
pomocných rozhodcov :
• zvyčajne sa určia zo skupiny strelcov, ktorá práve dostrieľala;
• všetci strelci sú povinní túto funkciu vykonávať, pokiaľ do
nej boli určení;
• organizačný výbor môže zaistiť kvalifikovaných pomocných
rozhodcov;
• rozhodca môže prijať spôsobilého náhradníka;
• tréner nemôže zastupovať strelca vo funkcii pomocného
rozhodcu, ak bude v skupine strieľať strelec rovnakej národnosti/príslušnosti.

9.5.6.2

Povinnosti (úlohy) pomocného rozhodcu:
• sledovať každý vrhnutý terč;
• pozorne sledovať, či vrhnutý terč nebol rozbitý skôr ako sa
naň vystrelilo;
• dať okamžite po výstrele znamenie, pokiaľ posúdi terč ako
chybený „LOST“;
• zaznamenávať do oficiálnej výsledkovej listiny rozhodnutia
rozhodcu o výsledkoch každého výstrelu, pokiaľ sa to od
neho požaduje;
• ak je o to požiadaný, v sporných prípadoch poskytnúť rozhodcovi informácie o terčoch;
• pomocný rozhodca musí zaujať také stanovište, aby mohol
sledovať celé strelište;
• pri disciplíne Skeet oznamuje rozhodcovi nezasiahnutie
terča vrámci hraníc streľby.

9.5.6.3

Neprítomnosť pomocného rozhodcu:
Ak bol strelec určený za pomocného rozhodcu a nedostaví sa,
alebo neuvedie vierohodný dôvod, či nezabezpečí vhodného
náhradníka, bude potrestaný zrážkou jedného (1) posledného
terča z poslednej ukončenej položky.
Opakované odmietnutie môže byť dôvodom na diskvalifikáciu.

9.5.6.4

Informovanie rozhodcu o nesúhlase
Konečné rozhodnutie spočíva vždy na samotnom rozhodcovi
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na strelišti. Ak ktorýkoľvek pomocný rozhodca nesúhlasí, je
povinný upozorniť rozhodcu na strelišti zdvihnutím ruky alebo
iným spôsobom upútať jeho pozornosť. Rozhodca na strelišti
potom musí rozhodnúť s konečnou platnosťou.

9.6

STRELECKÉ DISCIPLÍNY A POSTUPY

9.6.1

ZOZNAM
Brokové disciplíny na významných pretekoch sú:
Trap, Double Trap a Skeet muži a ženy;
Program pre každú disciplínu je:
Počet terčov
Muži
Ženy

Disciplíny

Trap (25 v zmene)

125 + finále

75 + finále

Double Trap (5 položiek po 30)

150 + finále

-

Double Trap (4 položky po 30)

-

120

125 + finále

75 + finále

Skeet (25 v zmene)
9.6.2

TRÉNING

9.6.2.1

Oficiálny tréning
• deň pred začiatkom pretekov musí byť vyhradený tréningu
každej disciplíny, na rovnakých strelištiach a na terče rovnakého prevedenia a farby ako pri pretekoch;
• pre oficiálny tréning sa spracuje rozpis, spravodlivý pre
všetky zúčastnené národy;
• v disciplíne Skeet musia byť strelcom poskytnuté dva špeciálne dvojterče – opačný dvojterč na stanovištiach 3 a 5.

9.6.2.2

Neoficiálny tréning
Organizačný výbor môže umožniť neoficiálny tréning deň pred
oficiálnym tréningom:
• takýto tréning nesmie zasiahnuť do programu jednotlivých
disciplín pretekov;
• pre neoficiálny tréning sa spracuje rozpis, spravodlivý pre
všetky zúčastnené národy;
• všetci prítomní vedúci musia byť informovaní o všetkých
rozvrhoch neoficiálnych tréningov.
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Strelci skupiny, s dostatočným množstvom streliva a všetkým
vybavením, musia zaujať strelecké stanovištia v poradí podľa
položkového listu. Šiesty strelec stojí na označenom mieste
(stanovisko 6) za stanovišťom 1 tak, aby mohol postúpiť na
stanovište 1 po odstrieľaní pravidelného terča prvým strelcom
a rozhodnutí o výsledku. Rozhodca začne riadiť položku po
skončení prípravnej činnosti (mená, čísla, pomocní rozhodcovia, ukážka terčov, kontrolná streľba a pod.) vydaním povelu
„ŠTART“.
9.7.2

POSTUP
• Keď je prvý strelec pripravený na streľbu, musí založiť
zbraň do ramena a jasne zavolať vypustenie terča („PULL“,
„LOS“, „GO“ a pod.), po ktorom musí byť terč ihneď vypustený. Keď je známy výsledok výstrelu(ov) musí druhý strelec pokračovať, potom tretí atď..
• Terč je vypustený okamžite po zavolaní (s primeraným
technologickým oneskorením). Prípustné je oneskorenie
spôsobené reakčnou dobou technika.
• Na každý terč sa môžu vystreliť dva (2) výstrely,
s výnimkou finále a rozstrelov pred a po finálovej položke,
kedy sa môže nabiť zbraň len jedným (1) nábojom. Ak vo
finále alebo v rozstreloch strelec vystrelí dve (2) rany, terč
bude prehlásený za chybený bez ohľadu na to, či bol alebonebol zasiahnutý ktoroukoľvek z rán.
• Keď prvý strelec vystrelí na pravidelný terč, musí sa pripraviť na presun na stanovište 2, presunie sa potom, keď strelec na stanovišti 2 odstrieľa na pravidelný terč. Ostatní
strelci postupujú na svojich stanovištiach obdobne, takže
prebieha rotácia zľava doprava.
• Položka musí neprerušene prebiehať kým každý strelec
nevystrelí na 25 terčov.
• Po začiatku položky môže strelec zatvoriť zbraň až potom,
keď strelec na predchádzajúcom stanovišti odstrieľa.
• Strelec ktorý odstrieľal, nesmie opustiť stanovište, pokiaľ
strelec po jeho pravici neodstrieľa na pravidelný terč a jeho
výsledok nie je zaznamenaný, s výnimkou keď strelec odstrieľal na stanovišti 5. V tomto prípade sa okamžite presú-
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va na stanovište 6, pričom nesmie rušiť ostatných strelcov.
• Všetky zbrane musia byť, medzi stanovišťami 1 až 5, prenášané otvorené a medzi 5 a 1 (resp. 5–6 a 6–1) otvorené
a nenabité.
• Strelec, ktorý nabije zbraň na stanovišti 6 alebo prenáša
nabitú zbraň medzi stanovišťami 5 a 6, musí najskôr dostať
napomenutie a pri ďalšom porušení tohto pravidla v tej istej
položke bude diskvalifikovaný.
• Strelec ktorý odstrieľal na stanovišti nesmie postúpiť na
ďalšie stanovište, pokiaľ by svojim postupom rušil iného
strelca alebo funkcionára pretekov.
9.7.3

ČASOVÝ LIMIT
• Strelec musí zaujať postavenie, zatvoriť zbraň a zavolať
terč do 12 sekúnd po odstrieľaní predchádzajúceho strelca
na pravidelný terč a zaznamenaní výsledku, alebo od chvíle keď rozhodca vydal povel zahájiť streľbu (ŠTART).
• V prípade nedodržania tohto limitu, je strelec penalizovaný
tak, ako je uvedené v pravidlách.
• Ak skupinu tvorí päť (5) alebo menej strelcov, čas sa predlžuje tak, aby mal strelec dostatok času na presun zo stanovišťa 5 na stanovište 1.
• V priebehu kvalifikácie je časový limit kontrolovaný rozhodcom na strelišti. Pri rozstreloch a počas finále musí byť
monitorovaný elektronickým zariadením, ktoré je obsluhované jedným z rozhodcov na strelišti.

9.7.4

PRERUŠENIE
Keď je položka prerušená pre technickú poruchu, nezavinenú
strelcom, na viac ako 5 minút, musí byť ukázaný – vypustený
jeden terč z každej vrhačky zo skupiny v ktorej bola porucha.
Keď technická závada vyžaduje reštart vypúšťacieho zariadenia, musí sa v položke pokračovať od miesta kde k poruche
alebo reštartu došlo. Nebudú uznané žiadne protesty na nesprávne rozdelenie terčov.

9.7.5

VZDIALENOSTI, UHLY A VÝŠKY TERČOV

9.7.5.1

Tabuľky pre nastavenia vrhačiek
Všetky vrhačky musia byť nastavené pod dozorom technického delegáta a jury. Nastavenie sa spraví každý deň pred začiatkom súťaže podľa tabuliek pre nastavenie vrhačiek pre
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trap I – IX, určených losom.
9.7.5.2

POSTUPY PRE NASTAVENIE STRELÍŠŤ PRE TRAP
Súťaž strieľaná dva dni (75 + 50)
3 strelištia
4 strelištia

1. deň súťaže
75 terčov
3 tabuľky (rozdielne pre každé
strelište)
rovnaká tabuľka pre všetky
strelištia

2. deň súťaže
50 terčov
odlišná tabuľka zhodná pre
všetky strelištia
iná tabuľka pre strelište 1. a 3.
iná pre strelište 2. a 4.

Alebo súťaž strieľaná dva dni (50 + 75)
3 strelištia
4 strelištia

1. deň súťaže
50 terčov
rovnaká tabuľka pre všetky
strelištia
iná tabuľka pre strelište 1. a 3.
iná pre strelište 2. a 4.

2. deň súťaže
75 terčov
odlišná tabuľka vždy iná pre
každé strelište
odlišná tabuľka zhodná pre
všetky strelištia

Súťaž strieľaná tri dni (50 + 50 + 25)
3 strelištia

1. deň súťaže
50 terčov
rovnaká tabuľka pre
všetky strelištia
alebo

3 strelištia

Rovnaká tabuľka pre
všetky strelištia

4 strelištia

iná tabuľka pre
strelište 1. a 3. iná
pre strelište 2. a 4.

2. deň súťaže
3. deň súťaže
50 terčov
25 terčov
3 odlišné tabuľky, vždy iná pre každé
strelište
odlišná tabuľka od
predchádzajúceho
dňa zhodná pre
všetky strelištia
odlišná tabuľka od
predchádzajúceho
dňa zhodná pre
všetky strelištia

odlišná tabuľka od
predchádzajúceho
dňa zhodná pre
všetky strelištia
odlišná tabuľka od
predchádzajúceho
dňa zhodná pre
všetky strelištia

alebo
4 strelištia

odlišné tabuľky, vždy iná pre každé strelište

odlišná tabuľka
zhodná pre všetky
strelištia

Alebo súťaž strieľaná tri dni (50 + 25 + 50)
1. deň súťaže
50 terčov

3 odlišné tabuľky, vždy iná pre každé
strelište

3 strelištia

4 strelištia

2. deň súťaže
25 terčov

iná tabuľka pre 1.
a 3. iná pre 2. a 4.
strelište

odlišná tabuľka od
predchádzajúceho
dňa zhodná pre
všetky strelištia

3. deň súťaže
50 terčov
odlišná tabuľka
zhodná pre všetky
strelištia
odlišné tabuľky iná
pre 1. a 3. iná pre
2. a 4. strelište

Alebo súťaž strieľaná tri dni (25 + 50 + 50)
1. deň súťaže
25 terčov

3 odlišné tabuľky, vždy iná pre každé
strelište

3 strelištia
4 strelištia

2. deň súťaže
50 terčov

rovnaká tabuľka
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pre všetky strelištia

pre 1. a 3. iná pre 2.
a 4. strelište

pre 1. a 3. iná pre
2. a 4. strelište

Súťaž strieľaná dva alebo tri dni
5 strelíšť

5 tabuliek, pre každé strelište iná

Pokiaľ sa uplatnia vyššie uvedené špeciálne postupy pre nastavenie strelíšť pre trap, tak musia byť skupiny usporiadané
tak, že všetky skupiny musia strieľať:
• na každom strelišti sa musí strieľať s rovnakou početnosťou;
• na rovnaké nastavenie (rovnaká tabuľka) s rovnakou početnosťou.
• Ak je to možné, na neoficiálnom aj oficiálnom tréningu by
mali byť nastavené iné tabuľky, ako počas súťaže.
• Ak organizačný výbor v spolupráci s jury rozhodne, že niektoré kategórie (muži, ženy alebo juniori) budú strieľať na
jednom strelišti, musí byť nastavenie strelíšť menené vždy
po tom, keď všetci strelci odstrieľajú 50 terčov (okrem Finále Svetového pohára).
9.7.5.3

Hranice letu terčov
Každý terč musí byť vypustený podľa vyžrebovanej tabuľky
I – IX v nasledujúcich hraniciach:
• výška letu terča vo vzdialenosti 10 m: od 1,5 m do 3,0 m
s toleranciou 0,15 m (t.z. min.1,35 m a max. 3,15 m);
• horizontálny uhol maximálne 45 stupňov vpravo alebo vľavo;
• dolet terčov 76 m s toleranciou ± 1 m (merané od prednej
hrany strechy okopu);

9.7.5.4

Postup nastavenia vrhačiek pre trap
Každá vrhačka musí byť nastavená:
• horizontálny uhol nastavenia 0 stupňov t.j. priamo;
• potom je meraná výška letu terča vo vzdialenosti 10 m od
prednej hrany okopu;
• výška letu terča je nastavovaná tak aby odpovedala hodnote predpísanej tabuľkou pre danú vrhačku pri správnom
dolete terča;
• nastavenie horizontálneho uhlu tak, aby zodpovedal hodnote prepísanej tabuľkou pre danú vrhačku. Uhol sa meria
na streche okopu nad stredom každej vrhačky.
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9.7.6

KONTROLA STRELÍŠŤ JURY

9.7.6.1

Skúšobné terče
• Po každodennom nastavení a schválení vrhačiek jury musí
byť vypustený jeden skúšobný terč z každej vrhačky pred
začiatkom súťaže.
• Strelci môžu skúšobné terče sledovať.
• Všetkým strelcom, trénerom a funkcionárom družstiev je
zakázaný vstup do okopu po kontrole a schválení nastavenia vrhačiek jury.
• Všetky vrhačky musia byť nastavené každý deň pred začiatkom súťaže. Nastavenie musí byť skontrolované,
schválené a zapečatené jury.

9.7.6.2

Nepravidelný let terča
Každý terč, ktorý neletel predpísaným spôsobom (horizontálny uhol, výška a dolet) musí byť prehlásený za nepravidelný.

9.7.7

ODMIETNUTÝ TERČ
Strelec môže odmietnuť terč, ak:
• terč nebol vypustený okamžite po strelcovom povele;
• strelec bol viditeľne vyrušený;
• rozhodca rozhodol, že terč bol nepravidelný.
Postup strelca pri odmietnutí
Odmietnutie terča musí strelec dať najavo zmenou postoja,
otvorením zbrane a zdvihnutím ruky. Potom musí rozhodca
rozhodnúť.

9.7.8

„NO TARGET“ NEPLATNÝ TERČ

9.7.8.1

„NO TARGET“ - Neplatný terč je terč, ktorý nebol vypustený
v súlade s týmito pravidlami :
• Prehlásenie terča za neplatný je vždy v kompetencii rozhodcu.
• Terč prehlásený rozhodcom za neplatný musí byť opakovane vypustený z tej istej vrhačky (či bol alebo nebol zasiahnutý). Strelec nemôže opakovaný terč odmietnuť ani
keď je presvedčený, že bol vypustený z inej vrhačky
v skupine.
• Rozhodca má vydať povel „NOVÝ TERČ“ pred výstrelom.
V prípade povelu „NOVÝ TERČ“ v momente výstrelu alebo
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po výstrele, musí rozhodnutie ostať nezmenené a terč sa
opakuje bez ohľadu či bol alebo nebol zasiahnutý.
9.7.8.2

Povel „NOVÝ TERČ“ musí byť vydaný, aj keď strelec vystrelil,
ak:
• vyletel rozbitý alebo nepravidelný terč;
• bol vypustený terč zreteľne odlišnej farby oproti používaným terčom v súťaži alebo oficiálnom tréningu;
• boli vypustené dva (2) terče;
• terč bol vypustený z vrhačky inej skupiny;
• strelec vystrelil mimo poradia;
• iný strelec vystrelil na ten istý terč;
• rozhodca je presvedčený, že strelec, ktorý volal terč, bol
zreteľne vyrušený vonkajším podnetom;
• rozhodca zistil prvú chybnú polohu nôh (prešľap) v danej
položke;
• rozhodca zistil prvé prekročenie časového limitu;
• rozhodca nemohol z akéhokoľvek dôvodu rozhodnúť, či bol
alebo nebol terč zasiahnutý. (v týchto prípadoch sa rozhodca musí pred rozhodnutím poradiť s pomocnými rozhodcami);
• došlo k náhodnému výstrelu pred zavolaním terča (ak strelec vystrelí na terč druhý výstrel, jeho výsledok sa musí započítať);
• strelec prvým výstrelom minul a druhý výstrel nemohol
vystreliť pre nezavinenú poruchu zbrane alebo streliva.
V tomto prípade musí byť opakovaný terč prvým výstrelom
chybený a zasiahnutý môže byť len druhým výstrelom. Ak
je terč zasiahnutý prvým výstrelom, musí byť vyhodnotený
ako chybený.

9.7.8.3

Povel „NOVÝ TERČ“ musí nasledovať, keď strelec nevystrelil
ak:
• je terč vypustený pred povelom strelca;
• terč nie je vypustený hneď po strelcovom povele (viď poznámku);
• dráha terča bola nepravidelná (viď poznámku)
• je na zbrani alebo strelive nezavinená porucha;
• strelec nemohol vystreliť prvý výstrel pre poruchu na zbrani
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alebo strelive a nevystrelil ani druhý výstrel. Pokiaľ bol druhý výstrel vystrelený jeho výsledok musí byť započítaný.
Poznámka: Ak rozhodca nevydá povel „NOVÝ TERČ“ pred
alebo hneď po výstrele, nie sú dovolené žiadne požiadavky na
prehlásenie terča za nepravidelný, pokiaľ sú založené len na
tvrdení, že terč bol vypustený zavčasu alebo neskoro po strelcovom povele, alebo tvrdenie že nebola dodržaná dráha letu.
To znamená, že keď strelec vystrelil, výsledok musí byť zaznamenaný.
9.7.8.4

CHYBENÝ TERČ („NULA“)
Terč musí byť vyhodnotený ako chybený „NULA“ ak:
• nie je zasiahnutý počas letu;
• len „prášil“, t.z. neoddelil sa jednoznačne zreteľne viditeľný
úlomok;
• strelec bez zjavného dôvodu nevystrelil na pravidelný terč,
ktorý si zavolal;
• strelec po poruche na zbrani či strelive otvoril zbraň, alebo
sa dotkol poistky pred prehliadkou zbrane rozhodcom;
• strelec mal v položke tretiu a ďalšiu poruchu na zbrani alebo strelive;
• strelec prvým výstrelom chybil terč a druhý výstrel nemohol
vystreliť lebo nenabil druhý náboj, neuvoľnil záver pri poloautomatickej zbrani, alebo sa zbraň zaistila vplyvom spätného rázu po prvom výstrele;
• strelec nemohol vystreliť lebo neodistil poistku alebo nenabil zbraň;
• strelec prekročil časový limit a počas položky už bol napomenutý;
• strelec mal chybnú polohu (prešľap) a už bol v položke
napomenutý.

9.8

PRAVIDLÁ PRE DOUBLE TRAP

9.8.1

POSTUP PRI POLOŽKE NA DOUBLE TRAPE
• Strelci danej skupiny, s dostatkom streliva a kompletným
vybavením pre absolvovanie položky, zaujmú strelecké
stanovištia podľa položkového listu.
• Šiesty strelec zaujme pozíciu na označenom mieste za
stanovišťom 1 (stanovište 6), aby mohol postúpiť na stano-
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vište 1, keď prvý strelec odstrieľa na pravidelný terč a bude
známy výsledok.
• Rozhodca po skončení prípravy (mená, pomocní rozhodcovia, ukážka terčov, kontrolná streľba a pod.) vydá povel
„ŠTART“.
9.8.2

POSTUP
• Keď je prvý strelec pripravený, musí založiť zbraň do ramena a vydá povel na vypustenie terča, po ktorom hneď
musí byť vypustený dvojterč.
• Keď prvý strelec vystrelí na pravidelný dvojterč, musí sa
pripraviť na presun na stanovište 2, presunie sa potom,
keď strelec na stanovišti 2 odstrieľa na pravidelný dvojterč.
Ostatní strelci postupujú na svojich stanovištiach obdobne,
takže prebieha rotácia zľava doprava.
• Položka musí pokračovať neprerušene, kým každý strelec
nevystrelí na požadovaný počet dvojterčov.
• Po začatí položky môže strelec zatvoriť zbraň, len keď
strelec na predošlom stanovišti odstrieľal.
• Strelec ktorý odstrieľal, nesmie opustiť stanovište, pokiaľ
strelec po jeho pravici neodstrieľa na pravidelný dvojterč
a jeho výsledok nie je zaznamenaný, s výnimkou keď strelec odstrieľal na stanovišti 5. V tomto prípade sa okamžite
presúva na stanovište 6, pričom nesmie rušiť ostatných
strelcov.
• Všetky zbrane musia byť, medzi stanovišťami 1 až 5, prenášané otvorené a medzi 5 a 1 (resp. 5–6 a 6–1) otvorené
a nenabité.
• Strelec, ktorý nabije zbraň na stanovišti 6 alebo prenáša
nabitú zbraň medzi stanovišťami 5 a 6, musí najskôr dostať
napomenutie a pri ďalšom porušení tohto pravidla v tej istej
položke bude diskvalifikovaný.
• Strelec ktorý odstrieľal na stanovišti nesmie postúpiť na
ďalšie stanovište, pokiaľ by svojim postupom rušil iného
strelca alebo funkcionára pretekov.

9.8.3

ČASOVÝ LIMIT
• Strelec musí zaujať postavenie, zatvoriť zbraň a zavolať
dvojterč do 12 sekúnd po odstrieľaní predchádzajúceho
strelca na pravidelný dvojterč a zaznamenaní výsledku,
alebo od chvíle keď rozhodca vydal povel zahájiť streľbu
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(ŠTART).
• V prípade nedodržania tohto limitu bude strelec penalizovaný podľa týchto pravidiel.
• Ak skupinu tvorí päť (5) alebo menej strelcov, čas sa predlžuje tak, aby mal strelec dostatok času na presun zo stanovišťa 5 na stanovište 1.
• V priebehu kvalifikácie je časový limit kontrolovaný rozhodcom na strelišti. Pri rozstreloch a počas finále musí byť
monitorovaný elektronickým zariadením, ktoré je obsluhované jedným z rozhodcov na strelišti.
9.8.4

PRERUŠENIE
Keď je položka prerušená pre technickú poruchu, nezavinenú
strelcom, na viac ako 5 minút, musí byť ukázaný – vypustený
jeden (1) pravidelný dvojterč z každého nastavenia pred pokračovaním v položke.

9.8.5

VZDIALENOSTI, UHLY A VÝŠKY TERČOV
Tabuľky pre nastavenia vrhačiek
Všetky vrhačky musia byť nastavené každý deň pred začiatkom súťaže podľa nasledujúcej tabuľky :
Tabuľky pre nastavenie vrhačiek v dvojtrape
Tab.

A
B
C

Vrhačka
číslo

Smer dráhy od vrhačky

Prevýšenie
dráhy vo vzdialenosti 10 m

7 (1)
8 (2)
8 (2)
9 (3)
7 (1)
9 (3)

5 stupňov ľavý
0 stupňov
0 stupňov
5 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
5 stupňov pravý

3,00 m
3,50 m
3,50 m
3,00 m
3,00 m
3,00 m

Dolet

Pozn.

55 m
±1m

Poznámka: Uhly musia byť nastavené s toleranciou ± 1 stupeň.

Rozdelenie dvojterčov musí byť náhodné, ale každý strelec
musí v priebehu každej položky na každom stanovišti dostať
jeden (1) dvojterč nastavenia A, jeden (1) dvojterč nastavenia
B a jeden (1) dvojterč nastavenia C.
9.8.6

KONTROLA JURY
Všetky vrhačky musia byť nastavené pod dozorom technického delegáta a jury. Nastavenie sa spraví každý deň pred za-
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čiatkom súťaže.
9.8.6.1

Skúšobné terče
• Po každodennom nastavení a schválení vrhačiek jury musí
byť vypustený skúšobný dvojterč ešte pred začiatkom súťaže.
• Strelci môžu skúšobné terče sledovať.
• Všetkým strelcom, trénerom a funkcionárom družstiev je
zakázaný vstup do okopu po kontrole a schválení nastavenia vrhačiek jury.

9.8.6.2

Nastavenie pre finále a rozstrel pred a po finále
Rozstrely v DT pred finále sa robia v súlade s pravidlom
9.15.5.3. Rozstrely vo finále sa robia v súlade s pravidlom
9.17.2.9.
Rozstrel pred finále sa môže robiť na ktoromkoľvek strelišti.
Rozstrel po finále sa môže robiť iba na strelišti na ktorom sa
strieľalo finále.

9.8.6.3

Nepravidelný let terča
Každý terč, ktorý neletel predpísaným spôsobom (horizontálny uhol, výška a dolet) musí byť prehlásený za nepravidelný.

9.8.7

ODMIETNUTÝ DVOJTERČ
Strelec môže odmietnuť dvojterč, ak:
• nebol vypustený okamžite po strelcovom zavolaní;
• bol strelec zreteľne vyrušený vonkajším podnetom;
• rozhodca rozhodol, že niektorý z terčov bol nepravidelný.
Postup strelca pri odmietnutí: Odmietnutie terča musí strelec
dať najavo otvorením zbrane a zdvihnutím ruky. Potom musí
rozhodca rozhodnúť.

9.8.8

„NO BIRD“ - NEPLATNÝ DVOJTERČ

9.8.8.1

Neplatný dvojterč je ten, pri ktorom ktorýkoľvek z terčov alebo
obidva terče neboli vypustené v súlade s týmito pravidlami :
• Prehlásenie terča za neplatný je vždy v kompetencii rozhodcu.
• Dvojterč prehlásený rozhodcom za neplatný musí byť opakovane vypustený (či bol alebo nebol ktorýkoľvek z terčov
zasiahnutý).
• Rozhodca má vydať povel „NOVÝ DVOJTERČ“ pred vý-
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strelom. V prípade povelu „NOVÝ DVOJTERČ“ v momente
výstrelu alebo po výstrele, musí rozhodnutie ostať nezmenené a dvojterč sa opakuje bez ohľadu či bol alebo nebol
niektorý z terčov zasiahnutý.
9.8.8.2

Povel „NOVÝ DVOJTERČ“ musí byť vydaný, pre zistenie výsledku obidvoch výstrelov, aj keď strelec vystrelil, ak:
• vyletel rozbitý alebo nepravidelný terč;
• bol vypustený terč zreteľne odlišnej farby oproti používaným terčom v súťaži alebo oficiálnom tréningu;
• bol vypustený jednotlivý terč;
• terče neboli vypustené súčasne;
• úlomok z jedného terča rozbil druhý terč;
• terče sa zrazili;
• prvý výstrel zasiahol oba terče;
• strelec vystrelil mimo poradia;
• iný strelec vystrelil na ten istý dvojterč;
• došlo k dvojvýstrelu (súčasné odpálenie obidvoch nábojov);
• rozhodca je presvedčený, že strelec, ktorý volal terč, bol
zreteľne vyrušený vonkajším podnetom;
• rozhodca zistil prvú chybnú polohu nôh (prešľap) v danej
položke;
• rozhodca zistil prvé prekročenie časového limitu v danej
položke;
• rozhodca nemohol z akéhokoľvek dôvodu rozhodnúť, či bol
alebo nebol terč zasiahnutý či nepravidelný. (V týchto prípadoch sa rozhodca musí pred rozhodnutím poradiť
s pomocnými rozhodcami);
• došlo k náhodnému výstrelu pred zavolaním terča (ak strelec vystrelí na terč druhý výstrel, musí započítať výsledok
obidvoch výstrelov);
• prvým výstrelom nebol zasiahnutý terč a druhý výstrel nebol vystrelený pre uznanú závadu zbrane, streliva. V tomto
prípade je prvý terč chybený a dvojterč sa opakuje pre zistenie hodnoty druhého výstrelu.

9.8.8.3

Povel „NOVÝ DVOJTERČ“ musí byť vydaný keď strelec nevystrelil, ak:
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• bol dvojterč vypustený pred strelcovým povelom;
• dvojterč nebol vypustený okamžite po strelcovom povele
(pozri poznámku);
• let terčov bol nepravidelný (neplatný terč);
• pri prvom výstrele došlo k nezavinenej poruche zbrane či
streliva;
• strelec nevystrelil prvý výstrel pre uznanú závadu zbrane
alebo streliva a nevystrelil ani druhý výstrel. Ak strelec vystrelí na terč druhý výstrel, jeho výsledok musí byť započítaný.
Poznámka: Ak rozhodca nevydá povel „NOVÝ DVOJTERČ“
pred alebo hneď po výstrele, nie sú dovolené žiadne požiadavky na prehlásenie dvojterča za nepravidelný, pokiaľ sú
založené len na tvrdení, že dvojterč bol vypustený zavčasu
alebo neskoro po strelcovom povele, alebo tvrdenie, že nebola dodržaná dráha letu. To znamená, že keď strelec vystrelil,
výsledok musí byť zaznamenaný.
9.8.8.4

Chybený terč („NULA“)
Terč(e) musí byť vyhodnotený ako chybený(é) „NULA“ ak:
• nie je zasiahnutý počas letu;
• len „prášil“, t.z. neoddelil sa jednoznačne zreteľne viditeľný
úlomok;
• strelec bez zjavného dôvodu nevystrelil na pravidelný dvojterč, ktorý si zavolal. Takýto dvojterč musí byť hodnotený
ako chybený „NULA“ a „NULA“;
• strelec nemohol vystreliť druhý výstrel z dôvodu zaistenia
zbrane vplyvom spätného rázu po prvom výstrele, alebo
z dôvodov zapríčinených strelcom. Takýto dvojterč musí
byť hodnotený prvý terč podľa výsledku prvého výstrelu
a druhý terč „NULA“;
• strelec nevystrelí na pravidelný dvojterč z dôvodu zaistenia
zbrane alebo nenabitia. Takýto dvojterč musí byť hodnotený ako chybený „NULA“ a „NULA“;
• došlo k prekročeniu časového limitu a strelec už bol v položke napomenutý. Takýto dvojterč musí byť hodnotený
ako chybený „NULA“ a „NULA“;
• strelec bol v jednej položke druhý krát napomenutý rozhodcom za prešlap. Takýto dvojterč musí byť hodnotený
ako chybený „NULA“ a „NULA“.
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Rozhodovanie v prípade závady:
• strelec vystrelil na prvý terč a pre nezavinenú poruchu
zbrane či streliva nemohol vystreliť druhý výstrel. Prvý terč
musí byť vyhodnotený podľa výsledku a dvojterč sa musí
opakovať pre určenie výsledku druhého výstrelu;
• strelec po poruche na zbrani či strelive pri prvom výstrele
otvoril zbraň, alebo sa dotkol poistky pred prehliadkou
zbrane rozhodcom. Takýto dvojterč musí byť hodnotený
ako chybený „NULA“ a „NULA“;
• strelec po poruche na zbrani či strelive pri druhom výstrele
otvoril zbraň, alebo sa dotkol poistky pred prehliadkou
zbrane rozhodcom. Takýto dvojterč musí byť hodnotený
prvý terč podľa výsledku prvého výstrelu a druhý terč „NULA“;
• strelec mal v položke tretiu a ďalšiu poruchu na zbrani alebo strelive pri prvom výstrele a nemohol vystreliť druhý výstrel. Takýto dvojterč musí byť hodnotený ako chybený
„NULA“ a „NULA“;
• strelec vystrelil na prvý terč a pre tretiu poruchu zbrane či
streliva nemohol vystreliť druhý výstrel. Prvý terč musí byť
vyhodnotený podľa výsledku a druhý terč „NULA“.
Rozhodovanie v prípade náhodného výstrelu:
• ak došlo k výstrelu pred vydaním povelu na vypustenie
dvojterča, rozhodca musí prehlásiť terč za nepravidelný a
napomenúť strelca. Ak sa v položke situácia zopakuje, obidva terče budú prehlásené za chybené „NULA“;
• prvý výstrel bol náhodný, po tom čo strelec zavolal terč, ale
pred tým ako boli terče vypustené a bol na ne vystrelený
druhý výstrel. Prvý terč takéhoto dvojterča musí byť hodnotený „NULA“ a druhý terč je hodnotený podľa výsledku
druhého výstrelu. Ak sa situácia v položke zopakuje, budú
obidva terče prehlásené za chybené „NULA“ a „NULA“;
• prvý výstrel bol náhodný, po tom čo strelec zavolal terč, ale
pred tým ako boli terče vypustené a bol na ne vystrelený
druhý výstrel. Prvý terč takéhoto dvojterča musí byť hodnotený „NULA“ a dvojterč musí byť opakovaný pre zistenie
výsledku druhého výstrelu. Ak sa situácia v položke zopakuje budú obidva terče prehlásené za chybené „NULA“ a
„NULA“.
9.8.8.5

Výstrel do zeme
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Strelec ktorý vystrelí do zeme bude najskôr napomenutý. Ak
sa v položke situácia zopakuje obidva terče sú prehlásené za
chybené.

9.9

PRAVIDLÁ PRE SKEET

9.9.1

POSTUP PRI POLOŽKE V SKEETE
Strelci skupiny sa musia dostaviť na strelište, vybavení dostatkom streliva a všetkým potrebným vybavením pre absolvovanie položky. Strelci sa zhromaždia pri stanovišti č.1.
Rozhodca prevezme riadenie položky a po skončení prípravnej činnosti (mená, čísla, pomocní rozhodcovia, ukázanie
terčov, kontrolná streľba a pod.) vydá povel „ŠTART“.

9.9.2

POSTUP
Po vydaní povelu „ŠTART“:
• Prvý strelec nastúpi na stanovište 1, nabije zbraň len 1
nábojom, zaujme predpísaný pohotovostný postoj a zavolá
terč („PUL“, „LOS“ „GO“ alebo iný signál či povel), po ktorom musí byť vypustený terč z vysokej veže v rozmedzí 0 –
3 sekundy.
• Po vyhodnotení zásahu, nabije zbraň 2 nábojmi, zaujme
pohotovostný postoj, zavolá terč(e) a strieľa na pravidelný
dvojterč.
• Po vyhodnotení obidvoch výstrelov prvý strelec musí opustiť stanovište.
• Druhý strelec a postupne ďalší strelci v skupine konajú
obdobne, pokiaľ všetci strelci neodstrieľajú na stanovišti 1
určenú sériu terčov.
• Potom musí prvý strelec postúpiť na stanovište 2 a strieľa
na určený počet terčov v určenom poradí. Potom pokračujú
ostatní členovia skupiny. Táto rotácia pokračuje kým všetci
strelci skupiny neodstrieľajú na terče na určených stanovištiach.
• Strelec v skupine nesmie postúpiť na stanovište, kým nie je
na rade, pokiaľ rozhodca nevydal povel k streľbe alebo
predchádzajúci strelec neskončil streľbu a neopustil stanovište.
• Strelec ktorý odstrieľal na stanovišti, nesmie postúpiť na
ďalšia stanovište, pokiaľ všetci strelci skupiny neukončili
streľbu na danom stanovišti.
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9.9.3

SÚŤAŽNÉ POSTUPY

9.9.3.1

ČASOVÝ LIMIT
• Po povele rozhodcu „ŠTART“ alebo po tom, čo predchádzajúci strelec opustil stanovište, musí nasledujúci strelec
zaujať stanovište do 10 sekúnd.
• Strelec sa musí postaviť na stanovište obidvomi chodidlami, nabiť zbraň, zaujať pohotovostný postoj a vydať povel
na vypustenie prvého terča v závislosti na poradí určenom
pre dané stanovište;
• potom musí v najkratšom možnom čase vydať povel na
vypustenie ďalšieho jednotlivého terča alebo dvojterča.
• Celkový čas na vydanie povelov a streľbu na všetky terče
predpísané pre dané stanovište nesmie ani v kvalifikácii ani
vo finále prekročiť 30 sekúnd od zaujatia miesta na stanovišti.
• V priebehu kvalifikácie je časový limit kontrolovaný rozhodcom na strelišti. Pri rozstreloch a počas finále musí byť
monitorovaný elektronickým zariadením, ktoré je obsluhované jedným z rozhodcov na strelišti.

9.9.3.2

PREDPÍSANÉ TERČE V KVALIFIKAČNÝCH POLOŽKÁCH
Stanovište

1
2
3
4
5
6
7
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dvojterč

nízka - vysoká

jednotlivý

vysoká

jednotlivý

nízka

POZNÁMKA K STANOVIŠŤU 8
V skupine postupujúcej na stanovište 8 musia strelci stáť zoradený podľa štartovného poradia za rozhodcom, ktorý stojí
cca 5 metrov od stanovišťa 8, na premietnutej spojnici stanovíšť 8 a 4.
Po rozhodcovom povele „ŠTART“ musí strelec v poradí:
• zaujať postoj pre streľbu z vysokej veže;
• nabiť zbraň 1 nábojom;
• zaujať pohotovostný postoj;
• zavolať terč;
• vystreliť na terč z vysokej veže.
Potom sa otočiť v smere hodinových ručičiek (doprava smerom k bodu kríženia terčov) a po dokončení obratu:
• zaujať postoj pre streľbu z nízkej veže;
• nabiť zbraň 1 nábojom;
• zaujať pohotovostný postoj;
• zavolať terč;
• vystreliť na terč z nízkej veže.
• Po vyhodnotení streľby musí opustiť stanovište a zaradiť
sa nakoniec rady strelcov, ktorí už odstrieľali. Každý strelec
postupuje rovnakým spôsobom.

9.9.3.4

POSTUP NABÍJANIA NÁBOJOV
• Pre streľbu na každý terč na stanovišti 8 a pre streľbu na
ostatných stanovištiach, kde sa vypúšťa len jeden (1) jednotlivý terč sa môže zbraň nabiť len jedným (1) nábojom.
• Na stanovišti 4, kde sa vypúšťajú dva (2) jednotlivé terče,
musí byť zbraň nabitá dvomi (2) nábojmi pred vydaním povelu na vypustenie prvého terča.
• Počas streľby na jednotlivé terče na stanovištiach, kde sa
požaduje aby zbraň bola nabitá dvomi (2) nábojmi, nesmie
strelec otvoriť zbraň po vydaní povelu na vypustenie prvé-
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ho jednotlivého terča, po streľbe na tento terč alebo pred
vydaním povelu na vypustenie druhého jednotlivého terča.
• V prípade, že strelec zabudne nabiť náboj do druhej hlavne
pri streľbe na jednotlivé terče a po vydaní povelu na vypustenie prvého terča, alebo po výstrele na prvý terč si to uvedomí, otvorí zbraň za účelom jej nabitia alebo zdvihne ruku
a žiada rozhodcu o povolenie nabiť zbraň, musí byť terč
hodnotený „NULA“.
• Ak je streľba prerušená, zbraň musí byť otvorená a vybitá.
• Strelec nesmie opustiť stanovište, pokiaľ jeho zbraň nie je
otvorená a vybitá.
9.9.3.5

UKÁŽKA TERČOV
Pravidelné terče z „vysokej“ a „nízkej“ veže musia byť ukázané:
• Každý deň súťaže môže prvá skupina na každom strelišti
sledovať zo stanovišťa 1 po jednom (1) pravidelnom terči
vypustenom z každej vrhačky a to pred začiatkom vlastnej
položky.
• Ak rozhodca vydá povel „NOVÝ TERČ“, môže strelec, ak
nevystrelil na nepravidelný terč či na obidva terče nepravidelného dvojterča, požiadať o vypustenie jedného ukážkového terča po každom nepravidelnom terči, alebo
o vypustenie ukážkového dvojterča po každom nepravidelnom dvojterči.
• Keď je položka prerušená pre technickú poruchu, nezavinenú strelcom, na viac ako 5 minút, musí byť, pred pokračovaním v položke, ukázaný – vypustený jeden (1) ukážkový pravidelný terč z každej vrhačky.

9.9.3.6

NÁCVIK NA STRELIŠTIACH
Nácvik (zameriavanie) so zatvorenou ale nenabitou zbraňou
je možný:
• Pred začiatkom položky na stanovištiach 1,len s povolením
rozhodcu.
• Strelci nesmú, pred zahájením položky, ísť na iné stanovištia.
• Na stanovištiach 1 po rozhodcovom povele „ŠTART“ môže
strelec, pred vydaním povelu na vypustenie terča(ov), založiť zbraň do ramena a niekoľko sekúnd cvične zameriavať (pred vypustením jednotlivého terča aj dvojterča).
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• Pred vydaním povelu na vypustenie terča(ov) musí zaujať
pohotovostnú polohu.
9.9.3.7

VZDIALENOSTI A VÝŠKY TERČOV
Vrhačky na skeete musia byť nastavené pred začiatkom súťaže podľa podmienok (dolet terča musí byť 68 ± 1 m meraný
od čela príslušnej veže za stanovišťom 1 a 7). Toto nastavenie musí byť skontrolované, schválené a zapečatené jury pred
každým súťažným dňom.

9.9.3.8

NEPRAVIDELNÝ LET TERČA
Každý terč, ktorý neletel pod predpísaným uhlom, nemal určenú výšku letu alebo dolet, musí byť prehlásený za nepravidelný.

9.9.3.9

POHOTOVOSTNÝ POSTOJ
Strelec musí stáť v pohotovostnom postoji pred vydaním povelu na vypustenie terča(ov) až do objavenia sa terča(ov). Pri
pohotovostnom postoji musí:
• stáť obidvomi chodidlami na streleckom stanovišti vymedzenom ohraničením;
• držať zbraň obidvomi rukami;
• pažba sa musí dotýkať strelca;
• dolný koniec bodky pažby musí byť na páske alebo pod
páskou tak aby to rozhodca jednoznačne mohol vidieť.

značka označujúca
polohu hrebeňa
bedrovej kosti

9.9.3.10

ISSF PÁSKA
Pre kontrolu polohy zbrane v pohotovostnom postoji musí byť
na streleckej veste páska.
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9.9.3.10.1

Oficiálna ISSF páska musí mať:
• dĺžku 250 mm, šírku 30 mm, farbu žltú s čiernym okrajom
a s logom ISSF;
• musí byť trvale prichytená na príslušnej strane vrchného
oblečenia.

9.9.3.10.2

Kontrola umiestnenia pásky
Športovci sú zodpovední za to, že ich páska bude umiestnená
tak, ako je uvedené v týchto pravidlách (9.9.3.10.3). Jury zabezpečí konzultačnú službu na kontrolu vybavenia počas prvého dňa tréningu pred súťažou tak, aby si všetci športovci,
v prípade záujmu, mohli nechať skontrolovať svoje vybavenie
pred začiatkom súťaže.
Jury bude počas súťaže opakovane kontrolovať zhodu vybavenia strelcov s pravidlami ISSF a všetci športovci, u ktorých
bude zistené porušenie pravidiel týkajúcich sa zbraní alebo
oficiálnej ISSF pásky, budú diskvalifikovaní.

9.9.3.10.3

Predpísané umiestnenie pásky sa kontroluje:
• všetky vrecká streleckej vesty musia byť prázdne;
• strelec musí stáť vzpriamene, rameno je spustené pozdĺž
tela, v lakti sa ohne hore až k ramenu;
• páska musí byť vodorovne upevnená pod špičkou lakťa.
Na streleckej veste pod páskou je potom umiestnená nezmazateľná značka (viď obrázok);
• ak je pri kontrole zistené nesprávne umiestnenie pásky,
táto sa musí umiestniť správne a opätovne skontrolovať;
• strelecké vesty nesmú byť navrhnuté (ušité) s takými prvkami (páskami, šnúrkami, gumičkou, atď.), ktoré by mohli
byť použité na ich následné prispôsobenie postave.

9.9.3.11

ODMIETNUTIE TERČA
Strelec môže odmietnuť terč ak:
• nie je vypustený v predpísanom časovom rozpätí;
• pri dvojterči neboli obidva terč vypustené súčasne;
• ak bol viditeľne vyrušený;
• rozhodca rozhodol, že terč bol nepravidelný z dôvodu nedodržania dráhy letu.
Postup strelca pri odmietnutí: Odmietnutie terča musí dať
strelec najavo zrušením streleckého postoja, otvorením zbra-
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ne a zdvihnutím ruky. Potom musí rozhodca rozhodnúť.
9.9.3.12

„NO BIRD“ – NEPLATNÝ TERČ
• Terč ktorý nie je vypustený v súlade s týmito pravidlami je
neplatný terč.
• Prehlásiť terč za neplatný môže len rozhodca.
• Po prehlásení terča za neplatný musí sa zopakovať, či bol
zasiahnutý alebo nie.
• Rozhodca má vydať povel „NOVÝ TERČ“ pred výstrelom.
V prípade povelu „NOVÝ TERČ“ v momente výstrelu alebo
po výstrele, musí rozhodnutie ostať nezmenené a terč(e)
sa opakuje(ú) bez ohľadu či bol(i) alebo nebol(i) zasiahnutý(é).

9.9.3.12.1

Povel „NOVÝ TERČ“ alebo „NOVÝ DVOJTERČ“ musí byť
vydaný, aj keď strelec vystrelil, ak:
• vyletel rozbitý terč;
• bol vypustený terč zreteľne odlišnej farby oproti používaným terčom v súťaži alebo oficiálnom tréningu;
• boli vypustené dva (2) terče namiesto jednotlivého terča;
• bol terč vypustený z nesprávnej veže;
• strelec vystrelil mimo poradia;
• strelec mal dvojvýstrel, nie však viac ako druhýkrát
v položke;
• pohotovostný postoj strelca nie je správny, ale strelec
v položke ešte nebol napomenutý;
• rozhodca zistil prvé prekročenie časového limitu;
• rozhodca je presvedčený, že strelec, ktorý volal terč, bol
zreteľne vyrušený vonkajším podnetom;
• rozhodca nemohol z akéhokoľvek dôvodu rozhodnúť, či bol
alebo nebol terč zasiahnutý. (V týchto prípadoch sa rozhodca musí pred rozhodnutím poradiť s pomocnými rozhodcami);
• rozhodca zistil prvú chybnú polohu nôh (prešľap) v danej
položke;
• strelec mal nezavinenú poruchu na zbrane alebo streliva
• strelec vystrelil pred vydaním povelu. Rozhodca musí napomenúť strelca. Pri druhej alebo ďalšej takejto situácii
v priebehu tej istej položky bude(ú) terč(e) prehlásený(é)
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za chybené.
9.9.3.12.2

Povel „NOVÝ TERČ“ musí byť, ak strelec nevystrelil, keď:
• je terč vypustený pred povelom strelca;
• je terč vypustený po 3 sekundách po povele strelca;
• dráha terča bola nepravidelná – neplatný terč;
• strelec mal nezavinenú poruchu na zbrane alebo streliva.

9.9.3.12.3

Ďalšie pravidlá pre neplatné terče pri dvojterčoch
Obidva terče musia byť prehlásené za neplatné a opakovane
vypustené pre zistenie výsledku obidvoch výstrelov, ak:
• ktorýkoľvek z terčov je nepravidelný (viď poznámku);
• je vypustený jednotlivý terč namiesto dvojterča;
• prvým výstrelom boli zasiahnuté obidva terče, strelec môže
mať, v položke, po dva (2) pokusy na každom stanovišti,
pri treťom zopakovaní je prvý terč hodnotený ako zasiahnutý a druhý ako chybený;
• úlomok prvého terča rozbil druhý terč;
• terče sa zrazili;
• strelec mal nezavinenú poruchu, na zbrani či strelive,
a nemohol vystreliť druhý výstrel;
• obidva výstrely boli súčasné – dvojvýstrel.
Poznámka: Ak rozhodca nevydá povel „NOVÝ TERČ“ pred
alebo hneď po výstrele, nie sú dovolené žiadne požiadavky na
prehlásenie dvojterča za nepravidelný, pokiaľ sú založené len
na tvrdení, že dvojterč bol vypustený zavčasu alebo neskoro
po strelcovom povele, alebo tvrdenie že nebola dodržaná
predpísaná dráha letu. To znamená, že keď strelec vystrelil,
výsledok musí byť zaznamenaný.

9.9.3.12.4

Streľba mimo poradia
Ak strelec z nedbanlivosti vystrelí mimo poradia, výsledok
môže byť zaznamenaný a strelec bude napomenutý. Ak sa to
v položke zopakuje, všetky takto zasiahnuté terče budú prehlásené za chybené. Táto skutočnosť sa oznámi Jury, ktorá
môže strelca diskvalifikovať.

9.9.3.13

Terč musí byť vyhodnotený ako chybený „NULA“ ak:
• nie je zasiahnutý počas letu;
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• nie je zasiahnutý v hraniciach streľby;
• len „prášil“ t.z. neoddelil sa jednoznačne zreteľne viditeľný
úlomok;
• strelec bez zjavného dôvodu nevystrelil na pravidelný terč,
ktorý si zavolal;
• strelec nemohol vystreliť lebo neodistil poistku alebo nenabil zbraň;
• strelec po poruche na zbrani či strelive otvoril zbraň, alebo
sa dotkol poistky pred prehliadkou zbrane rozhodcom;
• strelec mal v položke tretiu a ďalšiu poruchu na zbrani alebo strelive;
• strelec mal chybný pohotovstný postoj a už bol v položke
napomenutý;
• strelec mal prešľap a už bol v položke napomenutý;
• strelec prekročil časový limit a počas položky už bol napomenutý;
• pri streľbe na jednotlivý terč došlo k výstrelu po povele
k vypusteniu terča, ale pred jeho vypustením.
9.9.3.13.1

Ďalšie pravidlá pre chybené terče pri dvojterčoch
Popri predchádzajúcich pravidlách musia byť pre dvojterče
použité aj nasledujúce pravidlá:
• strelec bez zrejmého dôvodu nevystrelil na prvý terč pravidelného dvojterča ktorý si zavolal, terče musia byť prehlásené za chybené „NULA“ a „NULA“;
• strelec bez zrejmého dôvodu nevystrelil na druhý terč pravidelného dvojterča ktorý si zavolal, prvý terč je hodnotený
a druhý musí byť prehlásený za chybený „NULA“;
• ak strelec chybil prvý terč dvojterča ale zasiahol druhý terč,
prvý terč je hodnotený „NULA“ a dvojterč sa musí opakovať
pre určenie zásahu druhého výstrelu. Strelec musí strieľať
na obidva terče opakovaného dvojterča;
• ak bol prvý výstrel neúmyselný po zavolaní dvojterča, ale
pred jeho vypustením, je prvý terč hodnotený „NULA“
a dvojterč sa musí opakovať pre určenie zásahu druhého
výstrelu. Strelec musí strieľať na obidva terče opakovaného dvojterča;
• pri druhom a ďalšom neúmyselnom výstrele v položke musí byť dvojterč hodnotený „NULA“ a „NULA“ a rozhodca
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môže napomenúť strelca (žltá karta);
• ak strelec vystrelil pri dvojteči prvý výstrel a pre nezavinenú
poruchu na zbrani či strelive nevystrelil druhý výstrel, musí
byť prvý terč hodnotený zásah alebo „NULA“ a dvojterč sa
musí zopakovať pre určenie výsledku druhého výstrelu.
Strelec musí strieľať na obidva terče opakovaného dvojterča.

9.10

RIADENIE PRETEKOV

9.10.1

PROGRAM STRELIEB
• Strelci a funkcionári družstiev musia byť informovaní o
presnom začiatku strelieb, zložení skupín, rozpisu strelíšť
a o pridelenom poradí pre skupiny najneskôr (2) dve hodiny po technickej porade deň pred pretekmi.
• Strelci a funkcionári družstiev musia byť informovaní
o rozpise strelíšť pre tréning do 18,00 hod. predchádzajúceho dňa.
• Ak je nutná akákoľvek zmena akéhokoľvek údaja
v programe pretekov, musia byť o tom ihneď informovaní
vedúci družstiev.

9.10.2

VÝMENA STRELCA
Keď strelec vystrelí v pretekoch a musí opustiť skupinu, nemôže byť nahradený. Toto pravidlo sa uplatňuje aj pre preteky
skladajúce sa z niekoľkých častí alebo prebiehajúcich niekoľko dní.

9.10.3

PRERUŠENIE PROGRAMU
Začatá streľba musí, až na bezpečnostné dôvody, mechanické poruchy, nedostatočné svetelné podmienky, extrémne
počasie alebo iné vynútené oneskorenia programu, ktoré by
vážne ovplyvnili objektívny priebeh pretekov, pokračovať bez
prerušenia a v súlade s programom.
Len riaditeľ pretekov môže so súhlasom jury prerušiť streľbu
z dôvodu prudkého dažďa, búrky alebo bleskov.

9.10.4

SKUPINY

9.10.4.1

Zloženie skupín
• Skupina musí byť zložená zo (6) šiestich členov
s výnimkou, keď rozvrh nedovolí rovnaké rozdelenie.
• Na pretekoch usporiadaných pod dozorom ISSF nie sú
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prípustné menšie skupiny ako päť strelcov, okrem prípadov
keď je pretekár prehlásený za neprítomného, alebo keď
pretekár opustil skupinu z nejakého iného dôvodu.
9.10.4.2

Doplňujúci strelci
Organizačný výbor môže rozhodnúť o doplnení strelcov:
• Ak sa na pretekoch, usporiadaných pod dozorom ISSF,
skladá skupina z menej ako (5) piatich členov určených
žrebovaním, mala by byť doplnená nesúťažiacimi strelcami.
• Organizačný výbor môže so súhlasom technického delegáta doplniť nesúťažiacich strelcov aj do skupiny tvorenej piatimi (5) strelcami.
• Výsledky doplnených strelcov sa zapisujú do položkových
listín aj na výsledkovú tabuľu, aby bola zachovaná kontinuita, ale ich mená a národnosť nesmie byť na dokladoch
uvedená.

9.10.4.3

Losovanie skupín
• Na pretekoch usporiadaných pod dozorom ISSF musí byť
losovanie pre zostavenie skupín spravené tak, že v každej
skupine bude len jeden strelec z každého štátu (výnimka
finále svetového pohára a olympijské hry, ak sa táto zásada nedá uplatniť).
• Rozdelenie strelcov do skupín a poradie v skupine sa musí
stanoviť žrebovaním, pod dohľadom technického delegáta(ov). Môže sa spraviť pomocou vhodného počítačového
programu.
• Žrebovanie strelíšť a rozdelenie skupín musí byť spravené
pod dohľadom technického delegáta(ov).

9.10.4.4

Rozdelenie skupín
Jury v zhode s organizačným výborom a so súhlasom technického delegáta(ov) môže upraviť žrebovanie, ale len pre
zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z pravidiel.

9.10.4.5

Poradie streľby
Poradie skupín a poradie v skupine musí byť organizačným
výborom pod dozorom jury každý deň zmenené. Toto sa môže docieliť buď obrátením poradia skupín, členov každej skupiny alebo novým rozdelením skupín. V prípade jednodenných súťaží (Double Trap, Ženy) môže byť so súhlasom Jury
poradie v skupinách menené každú položku.
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Ak nabitá a pripravená zbraň nevystrelí, alebo vystrelí obidva
náboje súčasne, môže byť tento stav prehlásený za závadu.
9.11.2

POVOLENÝ POČET PORÚCH
Strelec môže mať v položke maximálne dve (2) poruchy, bez
ohľadu na to, či vymenil zbraň alebo náboje.
• Každý pravidelný terč(e), pri ktorom došlo k ďalšej poruche
zbrane alebo streliva v jednej položke, bude hodnotený
ako chybený „LOST“ bez ohľadu na to, či sa strelec pokúsil
vystreliť alebo nie.
• Keď rozhodca zhodnotí, že zbraň potrebuje opravu môže
sa postupovať podľa 9.11.6.

9.11.3

VOĽBA HLAVNE
Ak strelec používa dvojhlavňovú pušku a neoznámi pred začiatkom každej položky rozhodcovi iné poradie, predpokladá
sa, že strieľa prvý výstrel dolnou (kozlica), alebo pravou hlavňou (dvojka). Strelec musí pred začiatkom každej položky
informovať rozhodcu, že používa zbraň s voľbou hlavne.

9.11.4

POSTUP PRI PORUCHE ZBRANE ALEBO STRELIVA
V PRETEKOCH
Rozhodca musí rozhodnúť o poruche alebo nespôsobilosti
zbrane.

9.11.4.1

V prípade poruchy z akéhokoľvek dôvodu musí strelec:
• držať zbraň v smere letu terčov;
• neotvárať zbraň;
• nedotknúť sa poistky;
• ak má zbraň voliteľnú spúšť, informovať o tom rozhodcu;
• odpovie rozhodcovi na každú otázku.
Poznámka: Strelec je zodpovedný za kontrolu zbrane po vrátení rozhodcom.

9.11.4.2

Nasledujúce prípady nemôžu byť prehlásené za poruchu:
• chybná manipulácia strelcom;
• nabitie zbrane do opačnej komory;
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• iné pochybenie strelca.
9.11.4.3

PORUCHY STRELIVA
Rozhodca musí rozhodnúť o poruchách streliva. Poruchou
streliva je, keď pri zreteľnom otlačku úderníka;
• nie je zapálená prachová náplň;
• vznieti sa len zápalka;
• náboj nemá prachovú náplň;
• niektorá zložka náplne zostala v hlavni.
Náboj nesprávneho kalibru sa nepovažuje za vadné strelivo
(použitie náboja kalibru 20 alebo 16 do komory kalibru 12 je
nebezpečné a môže byť potrestané zrážkou bodov pre neopatrné zachádzanie so zbraňou).

9.11.5

BEŽNÉ POSTUPY PO VZNIKU PORUCHY

9.11.5.1

Keď rozhodca rozhodne o nespôsobilosti alebo poruche zbrane či streliva, ktoré nezapríčinil strelec a zbraň sa nedá dostatočne rýchlo opraviť, môže strelec použiť inú, prevzatú, zbraň
ak ju získa do troch minút po tom, čo bola jeho zbraň prehlásená za nespôsobilú.
alebo

9.11.5.2

Strelec môže so súhlasom rozhodcu opustiť skupinu
a dokončiť ostávajúce terče položky v čase určenom hlavným
rozhodcom.

9.11.6

NESPÔSOBILOSŤ ZBRANE
Rozhodnutie o nespôsobilosti zbrane musí urobiť rozhodca.
Zbraň môže byť prehlásená za nespôsobilú, ak:
• nemôže bezpečne vystreliť;
• strelec, ktorému dvakrát zlyhala zbraň alebo strelivo
v jednej položke, dostane od rozhodcu povolenie na výmenu zbrane;
• zlyháva vyhadzovač nábojníc z dôvodu mechanickej poruchy;
• vyskytne sa iný dôvod, pre ktorý je zbraň nepoužiteľná.

9.11.7

POSTUPY PRE DOKONČENIE POLOŽKY

9.11.7.1

TRAP
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Pre dokončenie položky sa strelcovi určí čas a strelište
s odpovedajúcim nastavením. Strelec sa postaví za odpovedajúce stanovište a ukážu sa mu tri (3) terče z danej skupiny,
po ich vypustení dá rozhodca povel „ŠTART“. Strelec musí
postúpiť na stanovište a odstrieľať. Postupne strieľa na zostávajúcich stanovištiach až do skončenia položky.
9.11.7.2

DOUBLE TRAP
Pre dokončenie položky sa strelcovi určí čas a strelište
s odpovedajúcim nastavením. Strelec sa postaví za odpovedajúce stanovište a ukáže sa mu po jednom (1) dvojterči z
každej schémy, po ich vypustení dá rozhodca povel „ŠTART“.
Strelec musí postúpiť na stanovište a odstrieľať. Postupne
strieľa na zostávajúcich stanovištiach až do skončenia položky.

9.11.7.3

SKEET
Pre dokončenie položky sa strelcovi určí čas a strelište
s odpovedajúcim nastavením. Strelec sa postaví za odpovedajúce stanovište a ukáže sa mu terč z vysokej a nízkej veže,
po jeho vypustení dá rozhodca povel „ŠTART“. Strelec musí
postúpiť na stanovište a odstrieľať. Postupne strieľa na zostávajúcich stanovištiach až do skončenia položky.

9.11.8

DOKONČENIE POLOŽKY – POLOŽKOVÝ LIST
Rozhodca musí zabezpečiť, že výsledky dostreľovanej položky a pôvodne prerušenej položky sa sčítajú a podpíšu strelcom a rozhodcom pred zaslaním hodnotiacej komisii.

9.12

PRAVIDLÁ PRE OBLEČENIE A VYBAVENIE
POZRI TECHNICKÉ PRAVIDLÁ – ČASŤ

6.

9.12.1

STRELECKÉ OBLEČENIE

9.12.1.1

Športové nohavice, tréningové (otepľovacie) nohavice a bundy pre mužov a ženy, tiež športové blúzy a sukne/šaty sú
povolené. Džínsy a podobné nohavice sú zakázané.

9.12.1.2

Sandále alebo iná podobná obuv bez plnej päty, bez lekárskeho osvedčenia nie je povolená.

9.12.1.3

Nohavice typu „bermudy“ alebo sukne, ktoré odhaľujú nohu
najviac do výšky 15 cm nad kolenný kĺb sú povolené.

9.12.1.4

Košele, tričká a podobné odevy s rukávmi kratšími ako 10 cm
alebo bez rukávov nie sú povolené.
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9.12.1.5

Oblečenie vyrobené z maskovacieho materiálu je zakázané.

9.12.2

ŠTARTOVNÉ ČÍSLA
Každý pretekár musí mať štartovné číslo :
• Pripevnené na chrbte nad líniou pásu, k uľahčeniu jeho
identifikácie.
• Na všetkých súťažiach i počas oficiálneho tréningu musí
mať každý pretekár štartovné číslo.
• Keď nie je štartové číslo čitateľné, nesmie pretekár nastúpiť alebo pokračovať v pretekoch.
• Na štartovnom čísle musí mať pridelené číslo maximálnu
možnú veľkosť, minimálne 20 mm.

9.12.3

NÁRODNÁ IOC IDENTITA
Skratka štátu, priezvisko a prvé písmeno mena strelca, písané
latinkou, musia byť na zadnej časti vrchného oblečenia medzi
ramenami nad štartovným číslom.

9.12.4

BOČNÉ CLONY
Bočné clony očí pripevnené na čiapku, okuliare alebo čelenku
môžu byť široké maximálne 60 mm. Tieto clony môžu siahať
len do úrovne čela. Predná clona nepresahujúca šírku 30 mm
je povolená.
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9.13

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

9.13.1

PRAVIDELNÝ TERČ
• Pravidelný terč je jeden (1) neporušený terč vyžiadaný
strelcom a vypustený podľa pravidiel.
• Pravidelný dvojterč sú dva (2) neporušené terče vyžiadané
strelcom a vypustené súčasne podľa pravidiel.

9.13.2

NEPRAVIDELNÝ TERČ
Nepravidelný terč je terč, ktorý nie je vrhnutý v súlade
s pravidlami. Nepravidelný dvojterč je keď:
• jeden (1) alebo obidva (2) terče sú nepravidelné;
• terče nie sú vrhnuté súčasne;
• vyletí len jeden terč;
• jeden z terčov je rozbitý;

9.13.3

ROZBITÝ TERČ
• Rozbitý terč je taký, ktorý nie je celý a nie je v súlade
s technickými pravidlami pre terče.
• Rozbitý terč musí byť prehlásený za neplatný a musí sa
vždy opakovať.

9.13.4

ZASIAHNUTÝ TERČ
• Terč sa prehlási za zasiahnutý, keď je vrhnutý pravidelný
terč a je zasiahnutý vo vnútri hraníc pre streľbu a oddelí sa
z neho aspoň jeden (1) viditeľný úlomok.
• Keď terč len zapráši a neoddelil sa od neho viditeľný úlomok, nie je hodnotený ako zasiahnutý.
• Pri použití „flash“ terčov (plnený práškom), musí byť terč
prehlásený za zasiahnutý, keď po výstrele uvolní prachovú
náplň.
• Všetky rozhodnutia o zasiahnutom, chybenom, nepravidelnom alebo neplatnom terči sú konečné podľa výroku rozhodcu.
Poznámka: je zakázané vziať terč z miesta jeho dopadu
k určeniu či bol alebo nebol zasiahnutý.
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CHYBENÝ TERČ
Terč musí byť prehlásený za chybený keď:
• nie je zasiahnutý počas letu v hraniciach streľby;
• len prášil a neoddelil sa od neho viditeľný úlomok;
• strelec nevystrelí na pravidelný terč, o ktorý požiada
a pritom nenastal žiaden mechanický ani iný zrejmý dôvod
brániaci strelcovi vystreliť;
• strelec nemôže vystreliť zo zbrane jeho zavinením – chybou;
• strelec nemôže vystreliť lebo neodistil poistku, poistka mu
preskočila do polohy zaistené, alebo zabudol nabiť;
• v prípade samonabíjacej zbrane strelec neuvoľnil uzáver
zásobníka;
• po vzniku poruchy strelec otvoril zbraň, alebo manipuloval
s poistkou skôr ako rozhodca prehliadol zbraň;
• jedná sa o tretiu alebo ďalšiu poruchu v danej položke.

9.13.6

NEPLATNÝ TERČ
• Neplatný terč v pretekoch sa musí vždy opakovať.
• Rozhodca má vydať povel „NOVÝ TERČ“ pred strelcovým
výstrelom. V prípade, že rozhodca vydal povel „NOVÝ
TERČ“ v okamihu, alebo aj po tom ako strelec vystrelil,
musí zostať rozhodnutie nezmenené a terč sa musí opakovať, bez ohľadu na to, či bol, alebo nebol zasiahnutý.
• Po prehlásení terča za neplatný môže strelec otvoriť zbraň
a premiestniť sa.

9.14

HODNOTENIE A POSTUPY PRI URČENÍ VÝSLEDKOV

9.14.1

HODNOTIACA KOMISIA

9.14.1.1

Povinnosťou hodnotiacej komisie pred pretekom je:
• pripraviť položkové listy pre každú skupinu;
• zabezpečiť, aby správne položkové listy boli pre príslušné
skupiny na odpovedajúcich strelištiach.

9.14.1.2

Povinnosťou hodnotiacej komisie po každej položke je:
• prijať položkové listy, prekontrolovať počet zasiahnutých
terčov a overiť výsledky;
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• zapísať výsledky do tabuliek;
• čo najskôr zverejniť predbežné výsledky na verejne prístupnej tabuli;
• ak je výsledok pozastavený kvôli protestu, takýto výsledok
sa dočasne vynechá, ostatné výsledky sa zverejnia.
9.14.1.3

Každodennou povinnosťou hodnotiacej komisie po ukončení
streľby je:
• čo najskôr spočítať oficiálne výsledky;
• spracovať a vytlačiť predbežné výsledky pre potreby masmédií, vedúcich družstiev, jury a technického delegáta;
• čo najskôr vytlačiť konečné výsledky;
• čo najskôr po uzatvorení protestu zverejniť konečné výsledky s poradím (musia obsahovať úplné mená
a priezviská pretekárov, bez skratiek, štartovné čísla
a skratky štátov pretekárov);
• organizačný výbor zabezpečí uloženie výsledkových listín
a položkových listov, dokladujúcich výsledky, najmenej 12
mesiacov od ukončenia pretekov.

9.14.2

HODNOTENIE VÝSLEDKOV
Oficiálne hodnotenie výsledkov sa robí na každom strelišti pre
každú položku trap, skeet 25 terčov, double trap 15 dvojterčov:
• Pri pretekoch konaných pod dozorom ISSF musia byť jednotlivé výsledky zaznamenávané, na každom strelišti,
dvomi (2) samostatnými osobami, zvyčajne pomocnými
rozhodcami.
• Jedna osoba musí zaznamenávať výsledky do položkového listu.
• Druhá osoba musí zaznamenávať výsledky na sledovateľnú výsledkovú tabuľu ručne. To ale neplatí, ak sa používa
elektronická výsledková tabuľa, ktorú obsluhuje rozhodca.

9.14.3

VEREJNÁ VÝSLEDKOVÁ TABUĽA

9.14.3.1

Strelnica s elektronickou výsledkovou tabuľou
Rozhodca musí kontrolovať záznamy na verejnej elektronickej
tabuli.

9.14.3.2

Dve (2) ďalšie osoby musia byť určené ako pomocní rozhodcovia nasledovne:
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• prvý, obvykle určený z pomocných rozhodcov, musí zaujať
stanovište za hranicou palebnej čiary a priebežne zaznamenávať výsledky do oficiálnych položkových listov;
• druhý, obvykle tiež určený z pomocných rozhodcov, musí
zaujať stanovište pri elektronickej výsledkovej tabuli
a zabezpečiť aby ukazované výsledky boli správne. Pri nesprávnom zaznamenaní výsledku hneď upozorniť rozhodcu;
• môže byť určená aj tretia osoba, obvykle tiež z pomocných
rozhodcov, musí zaujať stanovište oproti elektronickej výsledkovej tabuli a zabezpečiť, aby ukazované výsledky boli
správne. Pri nesprávnom zaznamenaní výsledku hneď
upozorniť rozhodcu.
9.14.3.3

Chyby na elektronickej verejnej výsledkovej tabuli
Ak sa na elektronickej verejnej výsledkovej tabuli objaví nesprávny údaj, musí rozhodca ihneď zastaviť streľbu
a s minimálnym odkladom požadovať opravu chybného záznamu. V prípade, že nie je možné opraviť údaj na obrazovke,
zabezpečiť:
• kontrolu oficiálneho položkového listu až po údaj, ktorý bol
chybne zobrazený na elektronickej verejnej výsledkovej tabuli;
• ak je to možné, použiť ručnú verejnú výsledkovú tabuľu, na
ktorú sa prenesú platné výsledky a potom pokračovať
v položke.
• ak nie je možné, použiť ručnú verejnú výsledkovú tabuľu,
zaviesť druhý položkový list, na ktorý sa prenesú platné
výsledky a potom pokračovať v položke s druhým položkovým listom pod kontrolou kompetentnej osoby určenej
hlavným rozhodcom;
• v prípade rozdielneho záznamu na položkových listoch je
rozhodujúci záznam na položkovom liste, ktorý bol pod
kontrolou osoby určenej hlavným rozhodcom.

9.14.3.4

Strelnice s ručnou verejnou výsledkovou tabuľou
Určia sa tri (3) osoby ako pomocní rozhodcovia:
• prvý, pomocný rozhodca, zaujme stanovište za hranicou
palebnej čiary a priebežne zaznamenáva výsledky na položkovom liste;
• druhý, pomocný rozhodca, zaznamenáva výsledky na ve-
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rejnej výsledkovej tabuli;
tretí, pomocný rozhodca, zaujme stanovište na opačnej
strane ako je verejná výsledková tabuľa a kontroluje
správnosť zaznamenaných výsledkov;
všetci zapisovatelia musia zaznamenávať výsledky podľa
rozhodnutia rozhodcu;
po skončení každej položky sa skontrolujú výsledky
a položkový list so správnymi výsledkami, sa doručí hodnotiacej komisii;
pri zistení rozdielov v záznamoch je rozhodujúci výsledok
na verejnej výsledkovej tabuli.

OVERENIE VÝSLEDKOV
Po skončení položky a porovnaní výsledkov hlasným prečítaním, musí rozhodca a každý strelec podpísať položkový list
pred odoslaním hodnotiacej komisii. Ak strelec zabudne podpísať položkový list pred odoslaním zo strelišťa, stráca právo
protestovať, s výnimkou chybného prepisu z položkového
listu. Ak nesúhlasí, podať protest.

9.14.5

VÝSLEDKY

9.14.5.1

Preteky jednotlivcov
Na konci pretekov musí byť celkový počet zasiahnutých terčov každého strelca v kvalifikácii, vo finále a v rozstreloch
zapísaný a výsledky musia byť zoradené v zostupnom poradí.

9.14.5.2

Preteky družstiev
Výsledky každého člena družstva v kvalifikácii musia byť zapísané, spočítané a výsledky družstiev zoradené v zostupnom
poradí.
Družstvo, ktorého člen bol diskvalifikovaný, nesmie byť vyhodnotené a vo výsledkovej listine musí byť zapísané s poznámkou „DSQ“.

9.15

ZHODNÉ VÝSLEDKY A ROZSTRELY

9.15.1

PRETEKY S FINÁLOVOU POLOŽKOU
Zhodné výsledky v olympijských disciplínach mužov a žien
(kapitola pravidiel ISSF - Všeobecné pravidlá) a ostatné preteky s finálovými položkami sa riešia podľa nasledujúcich pravidiel:
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9.15.1.1

Zhoda pred finálovou položkou
• Ak majú dvaja (2) alebo viac strelcov postupujúcich do
finále rovnaký výsledok, ich poradie po kvalifikácii a miesto
vo finále sa určí rozstrelom v súlade s pravidlami pre Trap,
Double Trap alebo Skeet. Ich poradie v rozstrele sa určí
žrebovaním.
• Ak je viac rozstrelov, najskôr sa strieľa rozstrel o vyššie
miesto.
• Strelec, ktorý nie je pripravený k rozstrelu v oficiálne stanovenom čase pre rozstrel, nesmie byť pripustený k rozstrelu
a skončil na poslednom mieste medzi strelcami s rovnakým
kvalifikačným výsledkom.
• Ak je to možne, rozstrel o postup do finále sa strieľa na
inom strelišti ako finále.
• V priebehu rozstrelu pred finále sa čas na prípravu kontroluje pomocou elektronickej časomiery, ktorá je obsluhovaná jedným z rozhodcov na strelišti.

9.15.1.2

Pravidlo poslednej položky „Count Back“
Každá zhoda riešená pomocou tohto pravidla bude rozhodnutá nasledujúcim spôsobom:
• výsledky poslednej položky 25 terčov (pri double trape 15
dvojterčov) musia byť porovnané. Víťazom je strelec
s najvyšším výsledkom v položke;
• ak nie je zhoda porušená, porovnáva sa predposledná
položka a následne ďalšie položky smerom dopredu;
• v prípade všetkých zhodných položiek, musí sa zhoda rozhodnúť porovnaním zasiahnutých terčov od posledného
terča poslednej položky (prípadne predposlednej, atď.) až
bude nájdený chybený terč. Pretekár s vyšším počtom zásahov v súvislej rade sa umiestni na vyššom mieste.

9.15.1.3

Poradie
Jednotlivci na siedmom a nižšom mieste s rovnakým výsledkom budú zoradení podľa výsledku z kvalifikácie pravidlom
„Count Back“.

9.15.2

PRETEKY BEZ FINÁLOVEJ POLOŽKY

9.15.2.1

Zhoda pri jednotlivcoch
Zhody v neolympijských disciplínach, kategóriách a pretekoch
bez finále budú riešené nasledovne:
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Zhody s absolútnymi výsledkami
Pretekári s absolútnym výsledkom sa umiestnia na prvom
mieste, ďalšie poradia budú následne číslované. Mená budú
uvedené v poradí podľa latinskej abecedy priezviska.

9.15.2.3

Zhody na prvých šiestich (6) miestach
Zhody sa musia rozhodnúť rozstrelom:
• poradie pre rozstrel sa určí podľa priebežných výsledkov
po kvalifikácii (najlepší v poradí bude strieľať prvý);
• ak má niekoľko strelcov zhodu pre viac ako jedno poradie
napr. dvaja (2) pre druhé (2. a 3.) miesto a dvaja (2) pre
piate (5. a 6.) miesto, budú sa všetci rozstreľovať na tom
istom strelišti pre určenie konečného poradia;
• najskôr bude rozstrel o najnižšie poradie a následne
o vyššie, pokiaľ nebudú zhody rozhodnuté. Všetci pretekári
zo zhodným výsledkom po kvalifikácii budú zaradení podľa
výsledku rozstrelu.

9.15.2.4

Zhoda pre siedme a nižšia umiestnenie
Jednotlivci na siedmom a nižšom poradí s rovnakým výsledkom budú zoradení podľa pravidla „Count Back“.

9.15.3

ZHODA VÝSLEDKOV DRUŽSTIEV
Ak dosiahnu dve (2) alebo viac družstiev zhodný výsledok,
o poradí rozhodne súčet výsledkov členov družstva
v poslednej položke, predposlednej atď., kým sa neporuší
zhoda.
V prípade, že zhoda nie je porušená, o poradí družstiev sa
rozhodne porovnaním zasiahnutých terčov všetkých členov
družstva od posledného terča poslednej položky (prípadne
predposlednej, atď.) až bude nájdený chybený terč. Družstvo
s vyšším počtom zásahov v súvislej rade sa umiestni na vyššom mieste.

9.15.4

ROZSTREL

9.15.4.1

Všeobecne
• Ak nie je dopredu známy čas rozstrelu, musia byť strelci
v spojení s jury osobne alebo prostredníctvom vedúceho
družstva, aby boli pripravení k streľbe, keď bude určený
čas rozstrelu.
• Každý strelec, ktorý nie je na určenom stanovišti priprave-
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ný k streľbe v určenom čase, nesmie sa zúčastniť rozstrelu
a je automaticky zaradený na najnižšie miesto v rozstrele
(podľa jeho výsledku z kvalifikácie).
9.15.4.2

Pred finále
Rozstrel pred finále musí byť na štandardné terče (použité pri
súťaži). Rozstrel pred finále bude do 30 minút po skončení
kvalifikácie.

9.15.4.3

Vo finále
Rozstrel vo finále musí byť v súlade s pravidlom pre riešenie
zhody vo finále (9.17.2.9).

9.15.4.4

Čas prípravy na rozstrel
Keď rozhodca vydá povel „ŠTART“ alebo po streľbe predchádzajúceho strelca na pravidelný terč, musí strelec zaujať postavenie, nabiť zbraň a vydať povel na vypustenie terča alebo
dvojterča do dvanásť (12) sekúnd v disciplínach Trap
a Double Trap a do pätnásť (15) sekúnd v disciplíne Skeet.
Čas prípravy sa kontroluje elektronickou časomierou. Pri nedodržaní časového limitu je potrestaný podľa pravidiel.

9.15.5

POSTUP PRI ROZSTRELE PRED FINÁLE (TRAP, DOUBLE
TRAP, SKEET)

9.15.5.1

Bezpečnostná poznámka: žiaden strelec nesmie mať náboj
v žiadnej časti zbrane, pokiaľ nestojí na streleckom stanovišti
a nie je pripravený k streľbe.

9.15.5.2

TRAP
• Pred začiatkom rozstrelu sa z každého stanovišťa vypustí
po jednom pravom a jednom ľavom terči. Všetci strelci so
zhodným výsledkom sa zoradia podľa priebežných výsledkov (strelec na najvyššom mieste strieľa prvý) za stanovišťom 1. Rozstrel prebieha až do porušenia zhody nasledovne: stanovište 1 – ľavý terč, stanovište 2 – pravý terč, stanovište 3 – ľavý terč, stanovište 4 – pravý terč, stanovište 5
– ľavý terč, stanovište 1 – pravý terč, atď.
• Po vydaní povelu „ŠTART“ musí prvý strelec postúpiť na
stanovište, nabiť jeden (1) náboj a strieľať na terč. Potom
musí neodkladne opustiť stanovište a postaviť sa ako posledný do rady strelcov, ktorí ešte budú strieľať. Zostávajúci strelci, ktorí majú ešte strieľať na tomto stanovišti stoja
v rade za prvým strelcom.
• Všetci zostávajúci strelci v rozstrele musia postupovať ob-
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dobne.
• Na každý terč je povolené vystreliť len jeden (1) náboj,
zbraň musí byť nabitá len jedným (1) nábojom. Druhá hlaveň nesmie byť nabitá nábojom, prázdnou nábojnicou ani
maketou náboja. Pri prvom porušení tohto pravidla bude
strelec napomenutý (žltá karta), pri druhom a ďalšom porušení bude terč prehlásený za chybený (NULA).
• Všetci strelci, u ktorých nebola porušená zhoda, prechádzajú na ďalšie stanovište a pokračujú až do porušenia
zhody.
• Ak strelec neúmyselne vystrelí mimo poradia, výsledok
jeho streľby bude zaznamenaný a strelec bude napomenutý (žltá karta). V prípade opakovanej streľby mimo poradia
bude terč prehlásený za chybený (NULA).
9.15.5.3

DOUBLE TRAP
• Všetci strelci so zhodou sa zoradia v poradí podľa priebežných výsledkov (strelec na najvyššom mieste strieľa prvý)
za stanovišťom 1. Rozstrel sa strieľa na pravidelné dvojterče schémy C.
• Pred zahájením roztrelu rozhodca ukáže jeden (1) pravidelný dvojterč (schéma C).
• Po vydaní povelu „ŠTART“ musí prvý strelec postúpiť na
stanovište, nabiť zbraň a strieľať na dvojterč. Potom musí
neodkladne opustiť stanovište a postaviť sa aspoň meter
za nasledujúce stanovište. Zostávajúci strelci, ktorí majú
ešte strieľať na tomto stanovišti stoja v rade za prvým
strelcom.
• Všetci zostávajúci strelci v rozstrele musia postupovať obdobne.
• Prvý strelec nesmie prísť na stanovište, kým rozhodca
nedal povel „ŠTART“.
• Strelec, ktorý na danom stanovišti chybil najviac terčov,
prehral a musí odísť.
• Tento postup sa opakuje, kým nie sú rozhodnuté všetky
zhody.
• Ak strelec neúmyselne vystrelí mimo poradia, výsledok
jeho streľby bude zaznamenaný a strelec bude napomenutý (žltá karta). V prípade opakovanej streľby mimo poradia
budú terče prehlásené za chybené (NULA-NULA).
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9.15.5.4

SKEET
• Pred rozstrelom zaujme prvý strelec pozíciu za stanovišťom 4, pripravený sledovať jeden (1) pravidelný dvojterč
(vysoký/nízky).
• Všetci strelci so zhodou postupne strieľajú na stanovišti 4
v poradí podľa priebežných výsledkov (strelec na najvyššom mieste strieľa prvý).
• Po vydaní povelu „ŠTART“ musí prvý strelec nastúpiť na
stanovište 4, nabiť zbraň a strieľať na pravidelný dvojterč
(vysoký/nízky). Potom musí neodkladne opustiť stanovište
a postaviť sa ako posledný do rady strelcov, ktorí ešte budú strieľať.
• Všetci zostávajúci strelci v rozstrele musia postupovať obdobne.
• Strelec, ktorý na danom stanovišti chybil najviac terčov,
prehral a musí odísť.
• Všetci strelci so zhodou zostávajú a od prvého strelca pokračujú v rozstrele na dvojterč v opačnom poradí (nízky/vysoký). Potom musí neodkladne opustiť stanovište
a postaviť sa ako posledný do rady strelcov, ktorí ešte budú strieľať.
• Všetci zostávajúci strelci v rozstrele musia postupovať obdobne.
• Ak nie je zhoda porušená pokračuje rozstrel na riadny
a opačný dvojterč do porušenia zhody.
• Ak strelec neúmyselne vystrelí mimo poradia, výsledok
jeho streľby bude zaznamenaný a strelec bude napomenutý (žltá karta). V prípade opakovanej streľby mimo poradia
budú terče prehlásené za chybené (NULA-NULA).

9.16

PROTESTY A ODVOLANIA

9.16.1

PORUŠENIE PRAVIDIEL
Jury, hlavný rozhodca a rozhodcovia rozhodnú podľa troch (3)
hlavných zásad pri nedodržaní, alebo porušení pravidiel:
• „otvorené“ – neskrývané;
• „technické“ – menej dôležité porušenie pravidla;
• „skryté“ – úmyselné alebo veľmi vážne porušenie pravidiel,
alebo bezpečnosti.
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9.16.2

JURY je zodpovedná za posúdenie a rozhodnutí o miere trestu, posúdiť všetko o oznámenom porušení aj inak, ako by
vyplývalo z týchto pravidiel.

9.16.3

KARTY majú rôzne farby s nápismi “WARNING - NAPOMENUTIE”, “DEDUCTION - ZRÁŽKA” alebo “DISQUALIFICATION - DISKVALIFIKÁCIA”.
Keď je ukázaná niektorá z kariet, musí byť súčasne doplnená
so slovným vyhlásením, tak aby nevznikla pochybnosť
o zmysle tohto vážne mieneného postupu.
„ZRÁŽKE“ alebo „DISKVALIFIKÁCII“ nemusí predchádzať
„NAPOMENUTIE“.

9.16.4

„VAROVANIE“ (ŽLTÁ KARTA)

9.16.4.1

„Otvorené“ – neskrývané porušenie
V prípade základného otvoreného porušenia pravidiel ako:
• nepredpisové oblečenie;
• neopodstatnené prerušenie streľby;
• nedovolené vedenie – „coaching“ pri pretekoch;
• neoprávnené vniknutie, alebo rušenie v priestore streľby;
• nešportové správanie;
• úmyselný pokus obchádzať ducha pravidiel;
• každé iné porušenie alebo udalosť, ktorá vyžaduje udeliť
napomenutie.

9.16.4.2

Oficiálne „NAPOMENUTIE“ – žltá karta, vyznačené na príslušnom položkovom liste členom jury, hlavným rozhodcom,
alebo rozhodcom bude dané tak, aby strelec, tréner alebo
vedúci družstva mali možnosť odstrániť chybu.

9.16.4.3

Ak strelec neodstráni včas chybu, na ktorú bol upozornený
napomenutím, bude potrestaný zrážkou, alebo diskvalifikáciou.

9.16.4.4

Pri opakovanom porušení trénerom alebo funkcionárom družstva, požiada jury previnilého, aby opustil pre zvyšok položky
okolie strelišťa a strelec môže byť potrestaný zrážkou alebo
diskvalifikáciou.

9.16.4.5

Technické porušenie pravidiel
V prípade počiatočného „technického“ porušenia pravidiel
počas súťažnej položky najmä:
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• chybná poloha nôh (prešľap);
• výrazné prekročenie časového limitu pred výstrelom;
• pohotovostný postoj strelca na skeete nezodpovedá pravidlu;
• strelec na skeete, okrem stanovišťa 8, otvorí zbraň medzi
dvomi jednotlivými výstrelmi na tom istom stanovišti;
• sledovanie alebo zamierovanie so zbraňou na predčasne
alebo oneskorene vypustený terč a jeho úlomky bez výstrelu.
9.16.4.6

Oficiálne „NAPOMENUTIE“ (žltá karta), zaznamenané na
príslušnom položkovom liste, ukáže rozhodca strelcovi, ktorý
sa previnil.

9.16.4.7

Každú zrážku, spravenú členom jury alebo rozhodcom, pre
akýkoľvek druhý alebo nasledujúci prípad v položke, pre porušenie pravidiel, musí rozhodca vyznačiť v položkovom liste
pred jeho odoslaním hodnotiacej komisii. Rozhodca musí
informovať strelca o každej takejto zrážke.

9.16.5

„ZRÁŽKA“ (ZELENÁ KARTA)

9.16.5.1

Zrážka terčov pre iný priestupok, uložená väčšinovým hlasovaním jury, sa vykoná z položky, v ktorej bol priestupok.
Zrážka jedného (1) terča musí byť v každom prípade za:
• prekážanie inému strelcovi nešportovým správaním;
• nenastúpenie za pomocného rozhodcu, alebo nezaistenie
primeraného náhradníka;
• vedomé a úmyselne klamné vysvetlenie k nejakej udalosti,
ak bol strelec o to požiadaný;
• poškodzovanie vybavenia strelnice po prvotnom porušení.

9.16.5.2

Nedokončená položka
Zrážka zostávajúcich terčov v položke musí byť daná väčšinovým rozhodnutím jury v prípadoch, keď strelec opustil strelište pred skončením položky bez súhlasu rozhodcu.

9.16.5.3

Neprítomný strelec („ABSENT“)
Ak je strelec neprítomný na strelišti v čase, keď je jeho meno
kontrolované z položkového listu, musí rozhodca nahlas vyhlásiť strelcove číslo a meno trikrát (3) počas jednej (1) minúty. Ak sa strelec nedostaví do konca tejto minúty, musí ho
rozhodca nahlas prehlásiť za neprítomného („ABSENT“). Od
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momentu, kedy je strelec prehlásený za neprítomného, nesmie sa pripojiť k skupine a streľba musí začať bez neho.
9.16.5.4

Náhrada zmeškanej položky
• Pretekár, ktorý bol prehlásený za neprítomného, musí sa
prihlásiť u hlavného rozhodcu skôr, ako skupina skončí túto
položku a požiadať ho o povolenie zmeškanú položku odstrieľať. Opomenutie požiadania môže mať za následok
diskvalifikáciu strelca z pretekov.
• Strelcovi sa dovolí odstrieľať zmeškanú položku v čase
a na strelišti, ktoré určí hlavný rozhodca. Z dosiahnutého
výsledku mu budú odpočítané tri (3) posledné zasiahnuté
terče z náhradnej položky.

9.16.5.5

Mimoriadne okolnosti
Ak príde strelec neskoro na preteky a môže preukázať, že
jeho oneskorený príchod bol spôsobený okolnosťami, ktoré
nemohol ovplyvniť, musí mu dať jury príležitosť zúčastniť sa
pretekov v rozsahu celého streleckého programu bez dôsledkov. V takomto prípade hlavný rozhodca určí čas a miesto,
kde bude strieľať a nebude potrestaný zrážkou.

9.16.6

„DISKVALIFIKÁCIA“ (ČERVENÁ KARTA)

9.16.6.1

Diskvalifikácia môže byť udelená jednomyselným alebo väčšinovým hlasovaním jury.

9.16.6.2

Diskvalifikácia strelca (alebo zákaz vstupu vedúcemu družstva alebo trénerovi do priestoru strelišťa) môže byť udelená
za:
• závažné porušenie bezpečnosti a porušenie pravidiel
o bezpečnosti;
• nebezpečné zaobchádzanie so zbraňou a správanie (opakované náhodné výstrely môžu byť dôvodom pre návrh na
vylúčenie);
• manipuláciu s nabitou zbraňou po povele „STOP“;
• opakovanie prípadu, za ktorý bol napomenutý alebo mu
boli zrazené terče;
• úmyselné používanie nábojov, ktoré nie sú v súlade
s pravidlami ISSF a poskytujú výhodu;
• úmyselné zneužívanie funkcionárov družstva alebo súťaže;
• strelcove opakované odmietnutie robiť pomocného rozhodcu;
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• úmyselné neodstrieľanie predchádzajúcej zmeškanej položky;
• vedomé a úmyselné podávanie nepravdivých informácií
a zámerná snaha, v závažných prípadoch, zatajiť skutočnosti;
• prípady, keď sú priestupky úmyselne zamlčané.
9.16.7

DISKVALIFIKÁCIA VO FINÁLE
Ak je strelec diskvalifikovaný, z nejakého dôvodu, vo finále,
bude zaradený na posledné miesto finálových účastníkov, vo
výsledkoch sa uvedie len jeho výsledok z kvalifikácie.

9.16.8

SLOVNÝ PROTEST

9.16.8.1

PRÁVO NA PROTEST
Strelec alebo funkcionár družstva majú právo ústne protestovať k okolnostiam súvisiacim s pretekom, rozhodnutiam alebo
jednaniu funkcionárov pretekov, u člena jury, riaditeľa súťaže,
hlavného rozhodcu či rozhodcu.

9.16.8.2

Takéto protesty môžu byť podané v nasledujúcich prípadoch:
• ak neboli dodržané predpisy alebo pravidlá ISSF;
• ak nebol dodržaný vydaný program pretekov;
• ak je rozdielny názor na rozhodnutie alebo jednanie funkcionárov súťaže (okrem toho, keď sa strelec môže len opýtať na rozhodnutie rozhodcu o zásahu alebo chybení terča
na ktorý strieľal);
• strelec bol ohrozený, alebo vyrušený iným strelcom, niektorým funkcionárom pretekov, divákmi, masmédiami inou
osobou alebo udalosťou.
Poznámka: Iba strelec alebo funkcionár družstva môže protestovať proti konečnému rozhodnutiu rozhodcu, s výnimkou
zasiahnutého, chybeného alebo nepravidelného terča tak, ako
je uvedené v pravidlách.

9.16.8.3

Funkcionári pretekov, rozhodcovia, riadiaci streľby a členovia
jury musia hneď posúdiť podaný ústny protest. Môžu hneď
rozhodnúť o vyriešení protestu alebo postúpiť protest jury.
V takomto prípade funkcionár na strelišti, rozhodca alebo člen
jury, ak je to nutné, dočasne zastaví streľbu.
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9.16.9

PÍSOMNÝ PROTEST

9.16.9.1

Právo na protest
• Strelec alebo funkcionár družstva, ktorý nesúhlasí
s postupom, alebo rozhodnutím o ústnom proteste, môže
podať písomný protest jury.
• Strelec, alebo funkcionár družstva môže dať písomný protest bez podania ústneho protestu.

9.16.9.2

Časový limit na protest
Všetky písomné protesty (na príslušnom formulári) musia byť
podané maximálne do desať (10) minút po skončení položky,
v ktorej sa predmetná udalosť stala. Poplatok za podanie písomného protestu je 50 €. Ak bude protest zamietnutý, poplatok sa odovzdá organizačnému výboru. Ak bude protestu vyhovené, poplatok sa vráti.

9.16.10

ODVOLANIE

9.16.10.1

Právo na odvolanie
V prípade nesúhlasu s rozhodnutím jury môže byť protest
podaný na ODVOLACIU JURY s výnimkou rozhodnutia FINÁLOVEJ JURY, kde nie je možné odvolanie.

9.16.10.2

Časový limit na odvolanie
Odvolanie musí byť podané písomne maximálne do dvadsať
(20) minút po oznámení rozhodnutia jury. Poplatok za podanie
písomného protestu na Odvolaciu jury je 100 €. Ak bude protest zamietnutý, poplatok sa odovzdá organizačnému výboru.
Ak bude protestu vyhovené, poplatok sa vráti.

9.16.10.3

Rozhodnutie Odvolacej jury alebo Finálovej jury je konečné.

9.16.11

NESÚHLAS S ROZHODNUTÍM ROZHODCU

9.16.11.1

Postup strelca
• Ak strelec nesúhlasí s rozhodnutím rozhodcu, pokiaľ sa to
týka jednotlivého terča, musí ihneď (skôr ako vystrelí ďalší
strelec) podať protest zdvihnutím ramena a slovným hlásením „PROTEST“.
• Rozhodca musí dočasne prerušiť streľbu a po vypočutí
názoru pomocných rozhodcov sám rozhodnúť. Žiadny protest nebude uznaný potom, čo vystrelí nasledujúci strelec.

9.16.11.2

Postup funkcionára družstva
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• Ak funkcionár družstva nie je spokojný s konečným rozhodnutím rozhodcu, s výnimkou zasiahnutého, chybeného
alebo nepravidelného terča, nesmie zdržať streľbu, ale
musí upútať pozornosť rozhodcu, ktorý zaznamená
v položkovom liste, že strelec trvá na podaní protestu. Protest musí rozhodnúť jury.

9.17

FINÁLE
Finále sa môže strieľať buď na samostatnom Finálovom strelišti, ktoré nebolo použité v kvalifikácii alebo na jednom zo
strelíšť použitých v kvalifikácii.

9.17.1

ROZSAH FINÁLE
• Základné preteky sú kvalifikáciou pre finále (3.3.2). Do
finále postupuje prvých šesť (6) strelcov.
• Vo finále odstrieľajú najskôr všetci finalisti potrebný počet
terčov (25, 30 alebo 20 terčov v závislosti od disciplíny).
Potom začína ich postupné vyraďovanie, až kým sa nerozhodne o zlatej a striebornej medaili.
• Finalisti začínajú vo finále z nuly, výsledky z jednotlivých
častí finále sa sčitujú.

9.17.2

VŠEOBECNÉ POSTUPY PRE FINÁLE

9.17.2.1

Čas príchodu – nástupu na finále
• Finalisti alebo ich tréneri či vedúci družstiev sa musia dostaviť na finálové strelište najmenej tridsať (30) minút pred
začiatkom finále na kontrolu streliva.
• Strelci sa musia dostaviť na finálové strelište najmenej
pätnásť (15) minút pred začiatkom finále. Na finálové strelište si už ale nemôžu priniesť žiadne ďalšie strelivo.
• Za oneskorený nástup na finále bude strelec potrestaný
zrážkou jedného (1) prvého zasiahnutého terča vo finále.
• Strelci sa dostavia na finálové strelište s potrebným vybavením a národným oblečením vhodným na vyhlasovací ceremoniál. Jury musí potvrdiť prítomnosť všetkých účastníkov a správnosť ich údajov vo výsledkovom systéme. Jury
skontroluje strelcove vybavenie čím skôr po prezentácii.
• Strelec, ktorý sa nedostaví na finále do začiatku predstavovania strelcov, nebude štartovať vo finále a bude vyhodnotený ako posledný vo finále.
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9.17.2.2

Časom začiatku finále je povel ŠTART pre finále.

9.17.2.3

Vo finále sú strelcom pridelené nové štartovné čísla. Poradie
strelcov vo finále je dané poradím v kvalifikácii, najlepší dostáva číslo 1. V rozstrele o medaile strieľajú strelci v poradí
podľa štartovných čísel (nižšie číslo štartuje prvé).

9.17.2.4

Pred začiatkom finále musia byť strelcom ukázané terče
a musí im byť umožnená kontrolná streľba.

9.17.2.5

Finálová strelnica musí byť vybavená ozvučením pre hlásateľa (vrátane zvukového technika), sedením pre jury a trénerov
strelcov, výsledkovou tabuľou a elektronickou časomierou
na kontrolu času prípravy.

9.17.2.6

Funkcionári finále:
Rozhodca – riadi priebeh finále;
Postranní rozhodcovia a rozhodca časomiery – vedúcemu
rozhodcovi asistujú dvaja (2) postranní rozhodcovia a ďalší
rozhodca je určený na obsluhu elektronickej časomiery;
Jury – dozerá na priebeh finále, jeden (1) z členov Jury je
určený ako vedúci člen Jury;
Finálová jury – rieši protesty pri finále, je zložená z jedného
(1) člena Odvolacej jury, z vedúceho člena Jury a jedného (1)
ďalšieho člena Jury, ktorý je určený Technickým delegátom
a predsedom Jury;
Technik – zabezpečuje chod výsledkového systému;
Hlásateľ – je menovaný organizačným výborom, predstavuje
finalistov, vyhlasuje výsledky a informuje divákov;
Zvukový technik – ovláda zvukový a hudobný systém v priebehu súťaže.

9.17.2.7

Počas finále sa používa hudba, oznámenia, komentáre,
a pod., aby boli divákom sprostredkované informácie
o finalistoch a ich výsledkoch príťažlivým a pútavým spôsobom.

9.17.3

FINÁLE
Postup pri finále sa riadi brokovými pravidlami pre jednotlivé
disciplíny s rozdielmi plynúcimi z článkov 9.17.

9.17.3.1

TRAP
Vo finále sa strieľa len jeden (1) výstrel na každý terč. Finalisti
sa postavia na stanovištia 1-2-3-4-5-6 v poradí podľa štartov-
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ných čísel (najnižšie štartovné číslo na stanovište 1). Potom,
čo strelec odstrieľa na stanovišti, musí sa presunúť na ďalšie
stanovište, aby tu mohol odstrieľať, až bude na rade. Na kontrolu času prípravy (12 sekúnd) sa používa časomiera. Finále
pozostáva zo série terčov (25+5+5+5+10), pričom streľba na
ne je sprevádzaná postupným vyraďovaním finalistov, kým
nebude rozhodnuté o zlatej a striebornej medaili, a to nasledovne:
• Keď všetkých šesť finalistov odstrieľa 25 terčov (normálnu
položku), bude šiesty (najhorší) strelec vyradený.
V prípade zhody bude vyradený strelec s horším výsledkom v kvalifikácii, t.j. strelec s vyšším štartovným číslom.
• Keď zostávajúcich päť finalistov odstrieľa ďalších 5 terčov
(každý odstrieľa spolu 30 terčov), piaty (najhorší) strelec
bude vyradený. V prípade zhody bude vyradený strelec
s horším výsledkom v kvalifikácii, t.j. strelec s vyšším štartovným číslom.
• Keď zostávajúci štyria finalisti odstrieľajú ďalších 5 terčov
(každý odstrieľa spolu 35 terčov), štvrtý (najhorší) strelec
bude vyradený. V prípade zhody bude vyradený strelec
s horším výsledkom v kvalifikácii, t.j. strelec s vyšším štartovným číslom.
• Keď zostávajúci traja finalisti odstrieľajú ďalších 5 terčov
(každý odstrieľa spolu 40 terčov), tretí (najhorší) strelec
bude vyradený. V prípade zhody bude vyradený strelec
s horším výsledkom v kvalifikácii, t.j. strelec s vyšším štartovným číslom.
• Každú päťterčovú sériu uvedenú vyššie tvoria 2 ľavé, 2
pravé a 1 rovný terč, ktoré sú každému strelcovi vypustené
v náhodnom poradí.
• Keď zostávajúci dvaja finalisti odstrieľajú ďalších 10 terčov
(každý odstrieľa 50 terčov), rozhodne sa o prvom a druhom
mieste (zlatej a striebornej medaili). V prípade zhody sa
rozhodne rozstrelom.
• Desaťterčovú sériu uvedenú vyššie tvoria 4 ľavé, 4 pravé
a 2 rovné terče, ktoré sú každému strelcovi vypustené
v náhodnom poradí. U oboch finalistov sa teda všetkých 25
(5+5+5+10) terčov popísaných vyššie skladá z 2 ľavých, 2
pravých a 1 rovného terča vypustených na každom stanovišti.
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• Po každej eliminačnej sérii zostávajú finalisti na pôvodných
pozíciách.
9.17.3.2

DOUBLE TRAP
Vo finále sa strieľajú na každý dvojterč dva (2) výstrely. Finalisti sa postavia na stanovištia 1-2-3-4-5-6 v poradí podľa štartovných čísel (najnižšie štartovné číslo na stanovište 1). Potom, čo strelec odstrieľa na stanovišti, musí sa presunúť na
ďalšie stanovište, aby tu mohol odstrieľať, až bude na rade.
Na kontrolu času prípravy (12 sekúnd) sa používa časomiera.
Finále pozostáva zo série dvojterčov (15+5+5+5+10), pričom
streľba na ne je sprevádzaná postupným vyraďovaním finalistov, kým nebude rozhodnuté o zlatej a striebornej medaili, a to
nasledovne:
• Keď všetkých šesť finalistov odstrieľa 30 terčov, resp. 15
dvojterčov (normálnu položku), bude šiesty (najhorší) strelec vyradený. V prípade zhody bude vyradený strelec
s horším výsledkom v kvalifikácii, t.j. strelec s vyšším štartovným číslom.
• Keď zostávajúcich päť finalistov odstrieľa ďalších 10 terčov, resp. 5 dvojterčov (každý odstrieľa spolu 40 terčov),
piaty (najhorší) strelec bude vyradený. V prípade zhody
bude vyradený strelec s horším výsledkom v kvalifikácii, t.j.
strelec s vyšším štartovným číslom.
• Keď zostávajúci štyria finalisti odstrieľajú ďalších 10 terčov,
resp. 5 dvojterčov (každý odstrieľa spolu 50 terčov), štvrtý
(najhorší) strelec bude vyradený. V prípade zhody bude vyradený strelec s horším výsledkom v kvalifikácii, t.j. strelec
s vyšším štartovným číslom.
• Keď zostávajúci traja finalisti odstrieľajú ďalších 10 terčov,
resp. 5 dvojterčov (každý odstrieľa spolu 60 terčov), tretí
(najhorší) strelec bude vyradený. V prípade zhody bude vyradený strelec s horším výsledkom v kvalifikácii, t.j. strelec
s vyšším štartovným číslom.
• Keď zostávajúci dvaja finalisti odstrieľajú ďalších 20 terčov,
resp. 10 dvojterčov (každý odstrieľa 80 terčov), rozhodne
sa o prvom a druhom mieste (zlatej a striebornej medaili).
V prípade zhody sa rozhodne rozstrelom.
• Každú desaťterčovú sériu (sériu 5 dvojterčov) uvedenú
vyššie tvoria 2 dvojterče schémy A, 2 dvojterče schémy B
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a 1 dvojterč schémy C, ktoré sú každému strelcovi vypustené v náhodnom poradí. Všetkých 30 terčov (15 dvojterčov) popísaných vyššie sa skladá z 1 dvojterča schémy A,
1 dvojterča schémy B a 1 dvojterča schémy C vypustených
na každom stanovišti.
• Séria 20 terčov, resp. 10 dvojterčov uvedená vyššie sa
skladá zo 4 dvojterčov schémy A, 4 dvojterčov schémy B
a 2 dvojterčov schémy C, ktoré sú obom strelcom vypustené v náhodnom poradí. Na každom stanovišti musia byť
strelcovi vypustené dvojterče rôznych schém.
• Po každej eliminačnej sérii zostávajú finalisti na pôvodných
pozíciách.
9.17.3.3

SKEET
Finalisti budú strieľať v poradí podľa štartovných čísel (najnižšie štartovné číslo strieľa prvé). Na kontrolu času prípravy (30
sekúnd) sa používa časomiera. Finále pozostáva zo série
terčov (20+10+10+10+10), pričom streľba na ne je sprevádzaná postupným vyraďovaním finalistov, kým nebude rozhodnuté o zlatej a striebornej medaili, a to nasledovne:
• Šesť finalistov strieľa položku 20 terčov tvorenú jedným
riadnym a jedným opačným dvojterčom na stanovišti 3,
jedným riadnym dvojterčom na stanovišti 4, jedným riadnym a jedným opačným dvojterčom na stanovišti 5, jedným
riadnym a jedným opačným dvojterčom na stanovišti 3,
jedným opačným dvojterčom na stanovišti 4 a jedným riadnym a jedným opačným dvojterčom na stanovišti 5. Po odstrieľaní týchto 20 terčov bude šiesty (najhorší) strelec vyradený. V prípade zhody bude vyradený strelec s horším
výsledkom v kvalifikácii, t.j. strelec s vyšším štartovným
číslom.
• Zostávajúcich päť finalistov strieľa ďalších 10 terčov tvorených jedným riadnym a jedným opačným dvojterčom na
stanovišti 3, jedným riadnym dvojterčom na stanovišti 4 a
jedným riadnym a jedným opačným dvojterčom na stanovišti 5. Keď každý odstrieľa spolu 30 terčov, piaty (najhorší)
strelec bude vyradený. V prípade zhody bude vyradený
strelec s horším výsledkom v kvalifikácii, t.j. strelec
s vyšším štartovným číslom.
• Zostávajúci štyria finalisti strieľajú ďalších 10 terčov tvorených jedným riadnym a jedným opačným dvojterčom na
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stanovišti 3, jedným opačným dvojterčom na stanovišti 4 a
jedným riadnym a jedným opačným dvojterčom na stanovišti 5. Keď každý odstrieľa spolu 40 terčov, štvrtý (najhorší) strelec bude vyradený. V prípade zhody bude vyradený
strelec s horším výsledkom v kvalifikácii, t.j. strelec
s vyšším štartovným číslom.
• Zostávajúci traja finalisti strieľajú ďalších 10 terčov tvorených jedným riadnym a jedným opačným dvojterčom na
stanovišti 3, jedným riadnym dvojterčom na stanovišti 4 a
jedným riadnym a jedným opačným dvojterčom na stanovišti 5. Keď každý odstrieľa spolu 50 terčov, tretí (najhorší)
strelec bude vyradený. V prípade zhody bude vyradený
strelec s horším výsledkom v kvalifikácii, t.j. strelec
s vyšším štartovným číslom.
• Zostávajúci dvaja finalisti strieľajú ďalších 10 terčov tvorených jedným riadnym a jedným opačným dvojterčom na
stanovišti 3, jedným opačným dvojterčom na stanovišti 4 a
jedným riadnym a jedným opačným dvojterčom na stanovišti 5. Keď každý z finalistov odstrieľa spolu 60 terčov,
rozhodne sa o prvom a druhom mieste (zlatej a striebornej
medaili). V prípade zhody sa rozhodne rozstrelom.
• Na stanovišti 4 rozhodca informuje prvého finalistu, či bude
strieľať riadny alebo opačný dvojterč.
9.17.3.4

Nerozhodné výsledky a rozstrely
Zhody na treťom až šiestom mieste sa riešia podľa štartovného čísla, resp. podľa výsledku v kvalifikácii. Zhoda na prvom
a druhom mieste sa rieši rozstrelom, ktorý prebehne bez
ukážky terčov a bez skúšky zbrane hneď po ukončení poslednej finálovej série terčov. Rozstrel prebieha podľa nasledujúcich pravidiel:
• TRAP: Strelci sa zoradia za stanovišťom 1 v poradí podľa
štartovných čísel. Až do porušenia zhody strieľajú na pravidelné terče: stanovište 1 – ľavý terč, stanovište 2 – pravý
terč, stanovište 3 – ľavý terč, stanovište 4 – pravý terč,
stanovište 5 – ľavý terč, stanovište 1 – pravý terč, atď. Na
každý terč môžu vystreliť len jeden (1) náboj. Po odstrieľaní sa strelec zaradí na koniec radu strelcov, ktorí majú ešte
strieľať. Čas prípravy je 12 sekúnd.
• DOUBLE TRAP: Strelci sa zoradia za stanovišťom 1
v poradí podľa štartovných čísel. V rozstrele sa používa len
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schéma C. Prvý strelec sa na povel rozhodcu postaví na
stanovište, nabije zbraň a vydá povel na vypustenie dvojterča. Po odstrieľaní opustí stanovište a postaví sa aspoň
jeden meter za nasledujúce stanovište. Prvý strelec sa nesmie presunúť na stanovište, kým rozhodca nevydá povel
„ŠTART“. Strelci strieľajú po jednom (1) dvojterči postupne
na stanovištiach 1-2-3-4-5 až do porušenia zhody. Čas prípravy je 12 sekúnd.
• SKEET: Strelci sa zoradia za stanovišťom 3 v poradí podľa
štartovných čísel. Tu dostane každý strelec jeden (1) riadny dvojterč. Ak sa nerozhodne, dostanú jeden (1) opačný
dvojterč. Ak sa nerozhodne, postúpia na stanovište 4, kde
každý dostane jeden (1) riadny dvojterč. Ak sa nerozhodne, dostanú jeden (1) opačný dvojterč. Ak sa nerozhodne,
postúpia na stanovište 5, kde každý dostane jeden (1)
riadny dvojterč. Ak sa nerozhodne, dostanú jeden (1)
opačný dvojterč. Ak sa nerozhodne, strelci prejdu na stanovište 3 a tento cyklus sa opakuje do porušenia zhody.
Čas prípravy je 15 sekúnd.
9.17.3.5

Ak v priebehu finále strelec neúmyselne vystrelí mimo poradia, výsledok jeho streľby bude zaznamenaný a strelec bude
napomenutý (žltá karta). V prípade opakovanej streľby mimo
poradia budú terče prehlásené za chybené (NULA).

9.17.4

POSTUP PRI RIADENÍ FINÁLE

Čas

Stupeň

Postup

Finalisti, ich tréneri alebo vedúci družstiev sa musia včas
dostaviť na finálové strelište (9.17.2.1). Jury ich vyzve
k vloženiu všetkého streliva do očíslovaných boxov (ich
Príchod
30 min. a
čísla zodpovedajú štartovným číslam). Jury vyberie náboje
finalistov
15 min. pred
na kontrolu streliva a skontroluje vybavenie. Strelivo musí
na kontrolu
zahájením
byť skontrolované pred predstavením. Strelci môžu opustiť
streliva
strelište, ale musia sa vrátiť najneskôr 15 minút pred zahájením finále. Na strelište sa už nesmie priniesť žiadne
ďalšie strelivo.
Ukázanie Rozhodca umožní finalistom dokončiť prípravu, kontrolné
10 min. pred
terčov
výstrely a ukáže im terče v súlade s pravidlami každej
zahájením a kontrolná disciplíny.
streľba
5 min. pred
zahájením
4 min. pred
zahájením

Zhromaždenie pred
predstavením
Predstavenie

Všetci finalisti, rozhodca a vedúci člen Jury sa musia dostaviť na určené miesto uprostred strelišťa.
Hlásateľ predstaví finalistov v poradí podľa štartových
čísel, uvedie ich kvalifikačné výsledky a doterajšie najvý-
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finalistov

znamnejšie úspechy. Predstaví rozhodcu a člena Jury.

1 min. pred
zahájením

Príprava

Rozhodca vyzve finalistov, aby zaujali svoje miesta na
stanovištiach.

0 min. pred
zahájením

Začiatok
finále

Rozhodca vydá povel „ŠTART“. Strelci (trap, double trap)
majú 12 sekúnd na vyžiadanie terča/dvojterča. Strelci
(skeet) majú 30 sekúnd na odstrieľanie dvoch dvojterčov.

Medzivýsledková pauza
(opakovane)

Ukončenie finále

Keď je rozhodnuté o
medailách

Rozhodca disciplíny Trap po odstrieľaní 25 terčov, disciplíny Double Trap po odstrieľaní 15 dvojterčov a disciplíny
Skeet po odstrieľaní 20 terčov všetkými finalistami zaistí 5
– 25 sekundovú pauzu, v ktorej televízia a hlásateľ oznámia medzivýsledky (aktuálne výsledky, poradie, vypadávajúci strelec). Potom rozhodca vydá povel „ŠTART“ na pokračovanie streľby.
Po skončení finále vedúci člen Jury overí, či nie je zhoda
vo výsledkoch. Ak nie, vyhlási „RESULTS ARE FINAL“
(„výsledky sú konečné“).
Ak je zhoda, nasleduje rozstrel. Po jeho skončení vedúci
člen Jury vyhlási „RESULTS ARE FINAL“ („výsledky sú
konečné“).
Potom, čo vedúci člen Jury vyhlási „RESULTS ARE FINAL“ („výsledky sú konečné)“, zhromaždí všetkých troch
medailistov na strelišti. Hlásateľ vyhlási medailistov.

9.17.5

PORUCHY ZBRANE ALEBO STRELIVA
• Keď rozhodca rozhodne, že porucha zbrane alebo streliva
nevznikla chybou strelca, musí byť finále dočasne prerušené a strelec má tri (3) minúty na opravu zbrane, jej výmenu, alebo výmenu streliva. Ak v uvedenom čase závadu
neodstráni, musí strelec odstúpiť.
• Po odstránení závady alebo odstúpení strelca finále pokračuje. Odstúpený strelec má poradie na základe výsledku
pred poruchou.
• Vo finále môže mať každý strelec maximálne 2 poruchy,
vrátane rozstrelu, bez ohľadu na to či sa snažil poruchu
odstrániť.
• Ak sa vyskytne ďalšia porucha zbrane či streliva pri streľbe
na pravidelné terče, bude tento terč hodnotený „NULA“, či
už strelec vystrelil alebo nie.

9.17.6

PROTESTY POČAS FINÁLE
• Ak strelec nesúhlasí s rozhodnutím rozhodcu, pokiaľ sa to
týka jednotlivého terča, musí ihneď podať protest zdvihnu-
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tím ramena a slovným hlásením „PROTEST“.
Rozhodca musí dočasne prerušiť streľbu a po vypočutí
názoru pomocných rozhodcov sám rozhodnúť. Žiadny protest nebude akceptovaný, ak vystrelí ďalší strelec.
Všetky ostatné protesty budú rozhodnuté FINÁLOVOU
JURY. Rozhodnutie Finálovej jury je konečné a nedá sa
proti nemu odvolať.
Ak je protest vo finále, ktorý sa netýka rozhodnutia rozhodcu o zásahu, chybení, novom a nepravidelnom terči zamietnutý, uplatní sa zrážka posledných dvoch (2) zasiahnutých terčov.
Vo finále nie sú poplatky za protest.

9.18

OBRÁZKY A TABUĽKY

9.18.1

STRANOVÉ UHLY PRE TRAP

Terče z vrhačky č. 1 musia dopadať do plochy ABC
Terče z vrhačky č. 2 musia dopadať do plochy DEF
Terče z vrhačky č. 3 musia dopadať do plochy GHI
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STRANOVÉ UHLY PRE DOUBLE TRAP
maximálna tolerancia
± 1° vpravo alebo vľavo
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NASTAVENIE VRHAČIEK PRE TRAP – TABUĽKY I. - IX.
Tabuľka I
Skupina

1
2
3
4
5

Číslo
vrhačky

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

Smer dráhy od
vrhačky

25 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
35 stupňov ľavý
45 stupňov pravý
10 stupňov pravý
35 stupňov ľavý
35 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
45 stupňov ľavý
40 stupňov pravý
0 stupňov
25 stupňov ľavý
20 stupňov pravý
5 stupňov pravý
35 stupňov ľavý

Prevýšenie
dráhy na
10 m

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
3,00 m
2,60 m
2,40 m
1,90 m
3,00 m

Dolet zo
všetkých
vrhačiek

Poznámka

76 m
±1m

Tabuľka II
Skupina

1
2
3
4
5

Číslo
vrhačky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Smer dráhy od
vrhačky

25 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
35 stupňov ľavý
40 stupňov pravý
0 stupňov
45 stupňov ľavý
45 stupňov pravý
0 stupňov
40 stupňov ľavý
15 stupňov pravý
5 stupňov pravý
35 stupňov ľavý
35 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
40 stupňov ľavý

Prevýšenie
dráhy na
10 m

3,00 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
3,00 m
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Tabuľka III
Skupina

1
2
3
4
5

Číslo
vrhačky

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

Smer dráhy od
vrhačky

30 stupňov pravý
0 stupňov
35 stupňov ľavý
45 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
40 stupňov ľavý
30 stupňov pravý
5 stupňov pravý
45 stupňov ľavý
45 stupňov pravý
0 stupňov
40 stupňov ľavý
30 stupňov pravý
0 stupňov
35 stupňov ľavý

Prevýšenie
dráhy na
10 m

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

Dolet zo
všetkých
vrhačiek

Poznámka

76 m
±1m

Tabuľka IV
Skupina

1
2
3
4
5

Číslo
vrhačky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Smer dráhy od
vrhačky

40 stupňov pravý
10 stupňov pravý
30 stupňov ľavý
30 stupňov pravý
10 stupňov ľavý
35 stupňov ľavý
45 stupňov pravý
0 stupňov
20 stupňov ľavý
30 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
45 stupňov ľavý
35 stupňov pravý
0 stupňov
30 stupňov ľavý

Prevýšenie
dráhy na
10 m

3,00 m
1,50 m
2,20 m
1,60 m
3,00 m
2,00 m
2,00 m
3,00 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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Tabuľka V
Skupina

1
2
3
4
5

Číslo
vrhačky

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

Smer dráhy od
vrhačky

45 stupňov pravý
0 stupňov
15 stupňov ľavý
40 stupňov pravý
10 stupňov ľavý
45 stupňov ľavý
35 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
40 stupňov ľavý
25 stupňov pravý
0 stupňov
30 stupňov ľavý
30 stupňov pravý
10 stupňov pravý
15 stupňov ľavý

Prevýšenie
dráhy na
10 m

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
3,00 m
2,00 m
2,40 m
1,80 m

Dolet zo
všetkých
vrhačiek

Poznámka

76 m
±1m

Tabuľka VI
Skupina

1
2
3
4
5

Číslo
vrhačky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Smer dráhy od
vrhačky

40 stupňov pravý
0 stupňov
35 stupňov ľavý
35 stupňov pravý
10 stupňov pravý
35 stupňov ľavý
35 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
40 stupňov ľavý
45 stupňov pravý
10 stupňov ľavý
25 stupňov ľavý
25 stupňov pravý
5 stupňov pravý
45 stupňov ľavý

Prevýšenie
dráhy na
10 m

2,00 m
3,00 m
1,50 m
2,50 m
1,50 m
2,00 m
2,00 m
1,50 m
3,00 m
1,50 m
3,00 m
2,60 m
2,40 m
1,50 m
2,00 m
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Tabuľka VII
Skupina

1
2
3
4
5

Číslo
vrhačky

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

Smer dráhy od
vrhačky

35 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
20 stupňov ľavý
40 stupňov pravý
0 stupňov
45 stupňov ľavý
40 stupňov pravý
0 stupňov
40 stupňov ľavý
45 stupňov pravý
5 stupňov pravý
35 stupňov ľavý
20 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
45 stupňov ľavý

Prevýšenie
dráhy na
10 m

2,20 m
3,00 m
3,00 m
2,00 m
3,00 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

Dolet zo
všetkých
vrhačiek

Poznámka

76 m
±1m

Tabuľka VIII
Skupina

1
2
3
4
5

Číslo
vrhačky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Smer dráhy od
vrhačky

25 stupňov pravý
5 stupňov pravý
20 stupňov ľavý
40 stupňov pravý
0 stupňov
45 stupňov ľavý
35 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
45 stupňov ľavý
45 stupňov pravý
0 stupňov
30 stupňov ľavý
30 stupňov pravý
10 stupňov pravý
15 stupňov ľavý

Prevýšenie
dráhy na
10 m

3,00 m
1,50 m
2,00 m
1,50 m
3,00 m
2,80 m
3,00 m
2,50 m
2,00 m
1,80 m
1,50 m
3,00 m
2,00 m
3,00 m
2,20 m
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Tabuľka IX
Skupina

1
2
3
4
5

Číslo
vrhačky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Smer dráhy od
vrhačky

40 stupňov pravý
0 stupňov
20 stupňov ľavý
15 stupňov pravý
10 stupňov ľavý
35 stupňov ľavý
45 stupňov pravý
0 stupňov
30 stupňov ľavý
30 stupňov pravý
5 stupňov ľavý
15 stupňov ľavý
35 stupňov pravý
0 stupňov
45 stupňov ľavý

Prevýšenie
dráhy na
10 m

3,00 m
1,80 m
3,00 m
3,00 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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9.19

ÚPRAVY PRAVIDIEL PRE USPORIADANIE NÁRODNÝCH
SÚŤAŽÍ

9.19.1

VŠEOBECNE
Súťaže v disciplínach ISSF prebiehajú v zásade podľa pravidiel ISSF. V nemajstrovských pretekoch, hlavne nižších kategórií, je možné s výnimkou bezpečnosti, vzdialenosti streľby a terčov pripustiť určité odchýlky alebo úľavy. Tieto prípady sú zahrnuté v dodatkoch pravidiel ISSF pre národné disciplíny. Vo všetkých ostatných prípadoch platia pravidlá ISSF
v plnom rozsahu.

9.19.2

BEZPEČNOSŤ

9.19.2.1

Za bezpečnosť strelnice, v súlade s povolením polície
a súdneho znalca – balistika, je plne zodpovedný prevádzkovateľ strelnice.

9.19.2.2

Za dodržanie prechodných bezpečnostných opatrení (strážna
služba, oznámenie o streľbe, vyznačenie obmedzení pohybu
a pod.) je zodpovedný usporiadateľ súťaže.

9.19.2.3

Pretekárom a funkcionárom pretekov je pred a počas pretekov zakázané požívať alkoholické nápoje, drogy, a látky
ovplyvňujúce schopnosť sebakontroly.

9.19.3

FUNKCIONÁRI PRETEKOV

9.19.3.1

Na všetkých pretekoch Slovenského streleckého zväzu sa
určuje hlavný rozhodca, ktorý supluje práva a povinnosti
„ODVOLACEJ JURY“, predseda hodnotiacej komisie, ktorý
supluje práva a povinnosti „KLASIFIKAČNEJ JURY“
a riadiaci streľby, ktorý supluje práva a povinnosti „SÚŤAŽNEJ JURY“. Žiaden delegovaný funkcionár nesmie byť
v preteku aj ako strelec.

9.19.3.2

Keď je v pretekoch určená „JURY“ jedná sa o odvolaciu jury.
V prípade, že nie je určená odvolacia jury, jej práva
a povinnosti prechádzajú na hlavného rozhodcu. Sťažnosť na
výkon
funkcie
hlavného
rozhodcu
sa
podáva
s kvalifikovaným odôvodnením na Komisiu rozhodcov SSZ
do sedem (7) dní po ukončení súťaže.

9.19.3.3

Poriadateľ je povinný zabezpečiť počet rozhodcov v súlade
s PŠS a zaradením súťaže do kategórie.
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