
 
FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES   

SPORTIVES DE CHASSE 
  

10, rue Médéric - 75017 PARIS FRANCE Phone: (33) 1 42 93 40 53 Fax: (33) 1 42 93 58 22 

e-mail: fitasc@fitasc.com – site: http://www.fitasc.com 
 
 
 
 

MEZINÁRODNÍ  
PRAVIDLA  

UNIVERZÁLNÍHO 
TRAPU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01/01/2017 
 
 
Překlad, revize a dopln ění změn: Ing. Radek Novák 

Schváleno komisí pro univerzální trap  

 

 

ASOCIACE STŘELCŮ NA ASFALTOVÉ TER ČE 

Lánovská 695, 543 01 Vrchlabí, email: asat@asat.cz , http://www.asat.cz  

 

 



01/01/2017  Stránka 2 z 16 
 

 

PRAVIDLA UNIVERZÁLNÍHO TRAPU 
 
V případě nejasnosti ve výkladu, bude jako výchozí text použita aktuální francouzská 
verze pravidel.  
 

KAPITOLA 1  
Hlavní body 

1.1 Střeliště se skládá z pěti vrhaček umístěných v zákopu, který je vybaven pevnou 
nebo sklápěcí stříškou.  

1.2 Pět vrhaček je umístěno v řadě na pevných základnách, které jsou vyrovnané 
vodorovně na stejné úrovni. Jednotlivé základny jsou očíslovány od 1 do 5, a to 
zleva doprava. 

1.3 Pět základen je umístěno tak, že naplněné vrhačky, s terčem na ramínku každé 
z nich, mají: 

1) vodorovnou vzdálenost mezi středy dvou terčů připravených k vržení ve dvou 
sousedních vrhačkách minimálně 1m a maximálně 1,25m  (doporučená 
vzdálenost je 1,1m). 

2) vrhačky musí být umístěny v zákopu tak, že otočný bod vrhacího ramene je 0,5 
m (+/- 10cm) pod střechou zákopu a zároveň leží 0,5m (+/- 10cm) od předního 
okraje střechy, když jsou nastaveny na elevaci 2m (výška terče v 10m). 

 

Střelišt ě  
 
1.4 Střelecká stanoviště (čtverce o velikosti 1m x 1m) jsou umístěny v řadě, která je 

rovnoběžná s řadou pěti vrhaček umístěných v zákopu. Vodorovná vzdálenost 
mezi linkou procházející předními okraji stanovišť a předním okrajem střechy 
zákopu by měla být 15m. 

1.5 Jeden terč musí být umístěn na střeše zákopu, umístěný nad vrhačkou č. 3 ke 
znázornění místa výletu terčů pod úhlem 0°. Tento terč bude umístěn den před 
začátkem soutěže při nastavování střeliště. V případě neúmyslného rozbití 
střelcem, bude rozhodčím terč nahrazen novým.  

Střelecká stanoviště jsou umístěna tak, že 2 stanoviště stojí nalevo a 2 
stanoviště napravo od stanoviště číslo 3. Mezi středy čtverců je vzdálenost 
2,5m; což odpovídá vzdálenosti 1,5m mezi okraji každého z pěti čtverců. 

1.6 Každé stanoviště musí být vybaveno stojánkem na náboje.  

Každé střeliště musí být kryté za účelem ochrany střelců a rozhodčích v případě 
špatného počasí. 

V zadní části každého střeliště musí být střelcům následující skupiny poskytnut 
stan nebo přístřešek pro případ špatného počasí. 
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Dráhy ter čů 

1.7 Dráhy terčů vypuštěných z pěti vrhaček se mohou měnit za účelem zpestření 
střeleckých podmínek.  

Bylo ustanoveno 10 oficiálních schémat, dle kterých je možné nastavit různé 
střeliště (viz poslední strana těchto pravidel). 

1.8 Dráha terče by ve stálých povětrnostních podmínkách měla odpovídat oficiálním 
schématům, a to s tolerancí +/-5m. Tato vzdálenost musí být měřena od 
otočného bodu vrhacího ramene každé z pěti vrhaček (viz čl. 1.3 odst. 2) 
měřeno ve směru letu terče. 

1.9 Výška terče je měřena ve vzdálenosti 10m před vrhačkou. Terč zde musí letět 
ve výšce minimálně 1,5m, maximálně pak ve výšce 3,5m s tolerancí +/- 0,5m. 

Organizátor soutěže musí zajistit potřebné vybavení pro kontrolu těchto 
nastavení střeliště. 

1.10 Nastavení dráhy letu terčů vpravo a vlevo musí být provedeno tak, aby terče 
nedopadly mimo hranici, která je tvořena dvěma stranami rovnoramenného 
trojúhelníku s vrcholovým úhlem 90°. Vrchol tohoto trojúhelníku je na středu 
vrhačky číslo 3 a jeho těžnice prochází středem stanoviště číslo 3.  

1.11 Vrhačky č. 1 a č. 2 vrhají terče směrem doprava, vrhačky č. 4 a č. 5 směrem 
doleva, přičemž terče musí protnout středovou těžnici (viz 1.10). 

1.12 Vrhačky pro univerzální trap musí být opatřeny trvalým zařízením umožňujícím 
snadné nastavení a kontrolu tak, aby bylo možné splnit podmínky uvedené v čl. 
1.8; čl. 1.9; čl. 1.10 a čl. 1.11. 

1.13 Každá vrhačka, poté co byla takto zkontrolována, musí být pořádně zafixována, 
aby nemohla být změněna stanovená dráha terče. 

V případě, že se dráha letu terče změní, rozhodčí zodpovědný za střeliště 
okamžitě zastaví střelbu za účelem přenastavení vrhačky na původní dráhu.  
Dosavadní výsledky budou započítány, žádný terč nesmí být střílen znovu a 
žádný střelec nesmí požadovat opakování položky. 

1.14 Nastavovací mechanismy každé vrhačky (pro rychlost, výšku, úhel a počáteční 
polohu terče) musí být osazeny očky, umožňující zaplombování olověnou 
plombou. Neporušenost plomb bude kontrolována každý den soutěže. 

Terče 
 
1.15 Všechny terče musí mít průměr 11cm, výšku mezi 25 a 26mm a musí vážit 100 

až 110g. Pro mezinárodní závody musí mít terče stejnou barvu a musí být stejné 
schválené značky. 

1.16 Terče musí mít takovou barvu, aby byly za normálních světelných podmínek na 
pozadí snadno viditelné úlomky. 
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Vrhačky 

1.17 Vrhačky musí být ovládány hlasovým systémem (elektrickým nebo elektronickým), 
obsahující zařízení (počítač,kontroler), které garantuje, že každý střelec bude střílet na 
každém stanovišti všech 5 terčů v náhodném pořadí. 

KAPITOLA 2 
Zbraně a munice 

2.1 Všechny zbraně, i poloautomatické brokovnice, za předpokladu, že vyhazované 
patrony nebudou rušit ostatní střelce, kromě opakovacích (pump), mohou být 
použity, pokud nemají větší ráži než 12. 

Střelci, který používá zbraň s menší ráží, nebude poskytnuta žádná výhoda.  

2.2 Nejsou dovoleny zbraně s hlavněmi kratšími než 66cm. 

2.3 Řemeny a popruhy na zbraních jsou zakázány. 
Jakékoliv použití mikro-kamery namontované na zbrani je zakázáno. 

2.4 Se všemi zbraněmi, i nenabitými, musí být zacházeno s největší opatrností. 
Zbraně musí být nošeny otevřené a nenabité. 

Poloautomatické zbraně musí být nošeny s otevřeným závěrem a ústím hlavně 
směřujícím nahoru nebo dolů. 

2.5 Pokud střelec svou zbraň zrovna nepoužívá, musí ji vertikálně odložit do stojanu 
nebo na jiné místo k tomu určené. Je zakázáno dotýkat se zbraně jiného střelce 
bez jeho svolení. 

2.6 Vystřelená patrona nesmí měřit více než 70mm. 

Váha broků v patroně nesmí přesáhnout 28g (s tolerancí +2%). Broky musí být 
sférické s průměrem nepřesahujícím 2,5mm (s tolerancí 0,1mm). 

Používání černého prachu je zakázáno, stejně jako používání trasovacích 
nábojů nebo přebíjených nábojů na mezinárodních závodech. 

2.7 Pověřený rozhodčí může odebrat 2 patrony ze zbraně střelce nebo více střelců, 
za účelem předání nábojů jury, která rozhodne, zda vyhovují pravidlům. 

KAPITOLA 3 

3.1 Oblečení 

Všichni střelci jsou povinni přijít na střeliště v oblečení vhodném pro veřejnou 
událost.  

Šortky jsou zakázány, pouze dlouhé (Bermuda typ), maximálně 5cm  nad kolena 
jsou povoleny. Trička musí mít alespoň krátké rukávy, s límcem nebo bez, ale 
musí být ke krku. Svléknout se do pasu pod střeleckou vestou je zakázáno.  

Sandály jsou zakázány z důvodu bezpečnosti. 
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Na slavnostním zahájení, během průvodu národních týmů, musí být střelci 
oblečeni v oděvu svého národního týmu, nebo mít na sobě kalhoty a sako. 

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

3.2 Startovní čísla  

Střelcovo startovní číslo musí být umístěno na zádech  mezi pasem a rameny a 
musí být nošeno viditelně a vcelku. 

První provinění proti tomuto pravidlu bude potrestáno napomenutím  od 
rozhodčího. Neschopnost či odmítnutí nápravy může vést k dalšímu potrestání 
až vyloučení ze soutěže podle rozhodnutí jury.  

 
3.3 Přístroje a za řízení 

Všechny elektronické, mechanické, nebo jiné zařízení, schopné indikovat úhly a 
dráhy terčů jsou přísně zakázány. 

Používání mobilních telefonů, vysílaček, nebo podobných zařízení střelci, 
trenéry a členy týmů na střelištích nebo v doslechové vzdálenosti je zakázáno. 
Všechny mobilní telefony musí být vypnuty nebo v tichém režimu. 

Přístroje redukující hlasitost zvuků mohou být používány. Rádia, hudební 
přehrávače, jiný typ zařízení vydávajících zvuk a jiná komunikační zařízení 
(např. s bluetooth) jsou v prostorách střelnice během soutěží a oficiálního 
tréninku zakázány.  

KAPITOLA 4 
Střelecká pozice 

4.1 Střelec zaujme střeleckou pozici. Před tím než zavolá o terč, musí mít zbraň 
založenou v rameni. Střelec musí mít obě nohy ve vyhrazeném čtverci. Pokud 
střelec zaujme pozici v rozporu s těmito pravidly, dostane napomenutí. 

KAPITOLA 5 
Organizace sout ěží 

Jury a rozhod čí 

5.1 Mezinárodní soutěže jsou kontrolovány prostřednictvím jury, která se skládá 
z reprezentantů každé zúčastněné země se zaregistrovaným národním týmem. 
Předsedou jury je delegát organizace FITASC, který je z jiné než pořadatelské 
země.  

Členové jury, kteří zjistili neregulérnost, nemohou přímo zasahovat do záležitostí 
rozhodčích, ale musí o problému uvědomit jury.  

Všichni členové jury musí nosit identifikační odznak dodaný organizátory. 
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5.2 Úlohou jury je kontrola národních nebo mezinárodních licencí rozhodčích, a 
pokud jich není dostatečný počet, jmenovat pomocné rozhodčí z řad střelců, 
kteří jsou jury vybráni, aby takto reprezentovali národní federaci nebo organizaci 
pořádající šampionát. 

5.3 Členové jury a rozhodčí jsou zodpovědní za kontrolu regulérnosti střelišť před 
začátkem závodu a za kvalitu přípravy soutěže.  

5.4 Jury rozhoduje jen za účasti předsedy (nebo jeho zástupce) a za účasti alespoň 
jedné čtvrtiny členů jury. Rozhoduje se většinovým systémem (většina 
přítomných členů). V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy jury.  

5.5 V mimořádných situacích (např. když hrozí riziko zastavení střelby) mohou být 
dva členové jury pověřeni předsedou, aby se usnesli na mimořádném 
rozhodnutí (se souhlasem rozhodčího), a to za předpokladu, že toto rozhodnutí 
potvrdí jury. 

5.6 Jury dohlíží na dodržování pravidel, což zahrnuje kontrolu zbraní, munice a 
terčů prostřednictvím technických testů. 

5.7 Jury reaguje na protesty.  

5.8 Jury rozhoduje o penalizaci střelce, který nerespektoval pravidla, nebo se choval 
nesportovně (viz články 11.3, 11.4, 11.5). 

5.9 Předseda jury musí zajistit, aby alespoň dva členové jury byli přítomni na 
skupině střelišť. 

5.10 Organizační komise se musí shodnout s jury na způsobu losování střeleckých 
čísel. Složení skupin je losováno den před soutěží v předem domluveném čase 
tak, aby mohli být přítomni delegáti účastnických států. V jedné střelecké 
skupině může být maximálně 6 střelců, minimálně pak 3.  

5.11 Během probíhající mezinárodní soutěže, pokud je to nutné, jsou vrhačky denně 
kontrolovány a upravovány. 

Schémata losuje jury. Jakmile jsou vrhačky nastaveny dle schématu, jsou 
vypuštěny kontrolní terče z každé z nich a vrhačka je znovu zaplombována.  

5.12 V případě potřeby může jury zredukovat celkový počet terčů na soutěži. 
V takovém případě mohou střelci žádat kompenzaci za terče, na které nestříleli, 
a to v částce, která se zakládá na ceně tréninkové položky.  

5.13 Odvolací jury  bude ustanovena na zahájení každé mezinárodní soutěže. 

5.14 V případě, že střelec pochybuje o rozhodnutí jury nebo organizace FITASC, 
bude odkázán na odvolací jury. Tato odvolací jury se skládá z prezidenta 
federace organizátorské země, prezidenta FITASC (nebo jeho zástupce), 
prezidenta technické komise (nebo jeho zástupce) a technického ředitele 
FITASC. Tato odvolací jury bude vytvořena ve stejnou dobu jako jury. 

5.15 Pokud se střelec na soutěž nedostaví nebo soutěž opustí bez řádného 
zdůvodnění  jury, považuje se to za nesportovní chování a rozhodnutí o trestu 
bude řešit disciplinární komise FITASC na svém příštím zasedání. 
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KAPITOLA 6 
Rozhod čí 

 
6.1 Na střelbu dohlíží hlavní rozhodčí, který je držitelem licence FITASC. 

Rozhodčí musí po každém terči jasně signalizovat, zda je terč ZÁSAH („KILL“) 
nebo NULA („ZERO“). 

6.2 Rozhodčí a jejich pomocníci, budou pod dohledem jury respektovat pravidla, 
dbát na bezpečnost přítomných a zajistí, aby ostatní nerušili střelce. 

6.3 Rozhodčímu pomáhají 3 pomocní rozhodčí, kteří jsou vybráni z řad střelců 
předchozí skupiny. Pokud je střelec o tuto funkci požádán, nemůže ji odmítnout, 
ale hlavní rozhodčí má právo akceptovat jeho nahrazení jiným střelcem. 

Střelec, který odmítne funkci pomocného rozhodčího, o níž byl požádán, nebo 
který se dostaví na střeliště úmyslně pozdě, může být penalizován (dle článků 
11.4 a 11.5). 

6.4 Dva pomocní rozhodčí musí stát na každé straně střeliště tak, aby byli schopni 
sledovat celý prostor střelecké zóny. Třetí pomocný rozhodčí stojí u výsledkové 
tabule, na niž veřejně eviduje rozhodnutí rozhodčího a informuje střelce. 

6.5 Hlavní rozhodčí rozhoduje sám. Pokud má jeden z pomocných rozhodčích jiný 
názor, musí zvednout ruku a informovat o tom hlavního rozhodčího, který 
posléze rozhodne definitivně. Před konečným rozhodnutím může záležitost 
konzultovat s ostatními pomocnými rozhodčími.  

6.6 Ihned po dostřílení každé skupiny jsou výsledky zkoumány a porovnány. Pokud 
některý z výsledků nesouhlasí s jiným zápisem, platí jen výsledky shodně 
zapsané s těmi na panelu nebo výsledkové tabuli.  

Po tomto ověření jsou výsledky skupiny hlasitě přečteny hlavním rozhodčím tak, 
aby je všichni střelci slyšeli. Každý střelec si musí svůj výsledek ověřit a 
podepsat předtím, než opustí střeliště. Po této formalitě nebude akceptován 
žádný protest proti výsledkům. 

6.7 Před každou novou skupinou musí hlavní rozhodčí hlasitě oznámit technické 
obsluze, kolik je střelců v dané skupině (6,5,4,3), aby mohl nastavit vypouštěcí 
zařízení na příslušný počet. 

6.8 V případě špatného nastavení vypouštěcího zařízení pro daný počet střelců, a 
pokud střelba již začala, distribuce terčů pro každého střelce nebude správná. 

Rozhod čí musí okamžit ě přerušit st řelbu ve chvíli, kdy zjistí chybu.  

Výsledky jsou považovány za platné, bude nastaven správný počet střelců 
(6,5,4,3) a střelba bude pokračovat tam, kde byla přerušena. 

6.9 Střelba souvisle pokračuje bez přerušení, s výjimkou plánovaných přerušení dle 
programu a přerušení způsobených technickými problémy. 
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6.10 Rozhodčí může přerušit střelbu, např. pokud náhle začne hustě pršet, nebo 
pokud začne krátkodobá silná bouřka. Pokud toto přerušení trvá delší dobu, 
rozhodčí musí informovat jury. 

6.11 V případě rotačního systému v řadě, jsou elektronická signalizace a zobrazovací 
panel povinné. Hlavní rozhodčí s asistentem musí být přítomni v průběhu celé 
soutěže. 

KAPITOLA 7 
Provedení st řelby  

7.1 Každá položka se skládá z 25 terčů. 

7.2 Ve chvíli, kdy střelec volá o terč, musí být připraven k okamžité střelbě a musí 
s sebou mít střelivo a veškeré vybavení potřebné k odstřílení celé položky. 

7.3 Testování zbraní je povoleno pouze před prvním kolem v daný den, jednotlivě 
na stanovištích dle pořadí ve skupině a jen na pokyn rozhodčího.  

Terče jsou ukázány střelcům první skupiny daného dne dle pořadí vrhaček (1-5). 
Pokud nastavení drah terčů zůstává stejné každý den, ukázka probíhá jen první 
den soutěže. Pouze v případě změny nastavení jsou terče opět ukázány první 
skupině v daný den. 

7.4 Střelba po skupinách 
Na začátku střelby je 6 střelců připraveno, jeden střelec na každém z pěti 
stanovišť dle pořadí ve skupině. Šestý střelec je připraven zaujmout místo 
prvního střelce poté, co první střelec dostřílí a opustí první stanoviště, atd. 

Poté, co střelec dostřílí na stanovišti č. 5, musí se okamžitě vrátit na stanoviště 
č. 1. Přitom musí mít svou zbraň otev řenou a vybitou.  

Střelba v řadě 
Všichni střelci začínají na stanovišti č. 1 a končí na stanovišti č. 5. Dva rozhodčí 
předchází prvního střelce a následují posledního tak, aby první střelec daného 
dne na stanovišti č. 1 a poslední střelec na stanovišti č. 5 nestříleli pět terčů za 
sebou. 

7.5 Rozhodčí a další k tomu určené osoby jsou oprávněny vydávat pokyny jako 
„Zahajte střelbu“, „Zastavte střelbu“, „Vybít“ a další pokyny nutné k zajištění 
hladkého průběhu střelby. Rozhodčí je také povinen ujistit se, že je dodrženo 
správné pořadí, a že je se zbraněmi manipulováno tak, aby nevzniklo žádné 
nebezpečí. 

Každému střelci, který manipuluje se zbraní bez svolení rozhodčího před 
vydáním pokynu k začátku střelby, nebo po pokynu k zastavení střelby, může 
být uděleno napomenutí „WARNING“ (dle článku 11.3). V případě dalších 
přestupků může být střelec i vyřazen ze soutěže (dle článku 11.5). 

7.6 První střelec nesmí nabít zbraň dříve, než rozhodčí dá pokyn k zahájení střelby. 
Ostatní střelci nesmí zavřít nabitou zbraň, dokud předchozí střelec nedostřílí své 
terče. 
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Zbraň nesmí být v žádném případě nabita, pokud není namířena ve směru 
střelby (ve směru k zákopu). Po výstřelu se střelec nesmí otáčet, dokud svou 
zbraň nezlomí.  

Je zakázáno jakkoliv nakládat se zbraní, pokud se v prostoru před střeleckými 
stanovišti nachází jakákoli osoba (penalizace dle čl. 11.4 a čl. 11.5). 

Je zakázáno mířit, či střílet na terč jiného střelce. Stejně tak je zakázáno mířit, 
střílet, nebo i předstírat střelbu na živá zvířata (penalizace dle čl. 11.4 a čl. 11.5). 

Střelci, rozhod čí, personál i ostatní lidé vyskytující se v blízkos ti st řelišt ě 
jsou povinni používat ochranu sluchu. St řelec bez ochrany sluchu je 
považován za nep řítomného a nebude mu povoleno st řílet.  

Střelci, rozhod čí a personál musí nosit ochranné brýle. St řelec bez brýlí je 
považován za nep řítomného a nebude mu povoleno st řílet. 

Střelci stojící na stanovišti mohou před začátkem střelby zkusit zalícit svou 
nenabitou zbraň poté, co k tomu dostanou svolení od rozhodčího.  

7.7 V momentě, kdy je střelec připraven ke střelbě, žádá o terč zvoláním „Pull“, 
„Go“, „Los“, „Hop“, nebo jiného povelu. 

Po dostřílení na svém stanovišti musí střelec vyčkat, než dostřílí následující 
střelec, poté zaujme jeho místo. Pokud toto nedodrží, bude napomenut (dle čl. 
11.3). 

7.8 V případě přerušení střelby musí být střelcova zbraň okamžitě zlomena a vybita. 
Zbraň nesmí být zavřena nebo nabita dokud k tomu rozhodčí nevydá pokyn. 

7.9 Od chvíle, kdy předchozí střelec dostřílí, má následující střelec 10 sekund  na to, 
aby požádal o svůj terč. Pokud je tato lhůta překročena, střelci je uděleno 
napomenutí „WARNING“ (dle čl. 11.3). 

7.10 Po odstřílení všech terčů dané položky jsou střelci povinni zůstat na svých 
místech, dokud nedostřílí poslední střelec skupiny a dokud rozhodčí neukončí 
střelbu („SHOOT IS OVER“). 

7.11 Terč musí být vypuštěn okamžitě po střelcově povelu. Počítá se pouze s dobou 
nezbytně nutnou k vypuštění terče v reakci na signál (což je přibližně 1/10 
sekundy). 

7.12 Střelec nemá právo odmítnout terč, s výjimkou nedodržení článku 7.11. 
V takovém případě musí střelec zřetelně odlícit a sklonit zbraň. Pokud je však 
terč rozhodčím posouzen jako regulérní, bude výsledek zaznamenán jako 
„NULA“. 

7.13 Jakákoliv porucha vrhaček musí být oznámena obsluze prostřednictvím 
rozhodčího.  

V případě, že vrhačka nemůže být opravena včas a za rozumných podmínek, 
rozhodčí může rozhodnout o výměně poškozené vrhačky a pokračovat ve 
střelbě po její instalaci a seřízení.  

7.14 Pokud je střelba kvůli technické závadě, kterou nezapříčinili střelci, přerušena na 
více než 5 minut během jedné položky, budou terče střelcům ukázány znovu. 
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KAPITOLA 8 
Závady  

8.1 V případě jakékoliv technické závady zbraně či selhání munice je střelec 
povinen zůstat stát na místě se zbraní namířenou dopředu do prostoru střeliště. 
Zbraň nechá zavřenou a nebude se dotýkat pojistky, dokud zbraň nezkontroluje 
rozhodčí. 

Jestliže střelec v případě poruchy zbraně nebo závady munice zbraň otevře 
nebo se dotkne pojistky před kontrolou zbraně rozhodčím, bude terč hodnocen 
jako nula. 
 

8.2 Jako technická závada zbraně musí být považováno: 

a) Střelba ze zbraně není absolutně bezpečná. 
b) Zbraň není způsobilá k výstřelu.  
c) Pokud u poloautomatické zbraně není v důsledku mechanické závady 

prázdná patrona správně vyhozena. 
d) Pokud vystřelí obě patrony současně. 

V těchto případech má střelec právo na nový terč bez penalizace, a to 
maximálně dvakrát během jedné položky, aniž by se brala v úvahu výměna 
zbraně. Třetí a další následující závady budou posouzeny jako „NULA“. 
 

8.3 Následující body nejsou brány jako technické závady zbraně, výsledek je 
zaznamenán a je platný. 

a) Špatné držení zbraně střelcem. 
b) Komory nejsou nabity, nebo v nich jsou prázdné náboje. 
c) Zbraň je zajištěna. 

8.4 Jestliže rozhodčí rozhodne, že závada není zapříčiněna střelcem (viz čl. 8.2), a 
že zbraň nemůže být rychle opravena, střelec může s jeho souhlasem použít 
jinou zbraň, a to za předpokladu, že tím nenastane zdržení delší než 3 minuty 
(počínaje okamžikem, kdy byla zbraň prohlášena za dále nepoužitelnou). 

Používání malých komunikačních praporků je pro pomocné rozhodčí povinné. 
Praporek bude červené barvy a bude používán pro potvrzení rozhodnutí 
„NULA“, nebo v tomto případě jako oznámení problému ve skupině.  
 

8.5 Ve výjimečných případech může střelec, se svolením rozhodčího, opustit svou 
skupinu a následně položku dokončit v čase určeném rozhodčím nebo jury. 
První takovýto problém je bez penalizace, každý následující jsou penalizovány 
třemi „NULAmi“. 
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KAPITOLA 9 

Pravidla st řelby 

9.1 Na každý terč mohou být vypáleny dvě rány. 

9.2 Terč je posouzen jako „ZÁSAH“  („KILLED“, „BON“) pokud je vypuštěn a 
zasažen v souladu s pravidly a zároveň je viditelný alespoň jeden úlomek. Totéž 
platí i pro FLASHové terče.  

9.3 Rozhodčí musí okamžitě rozhodnout, zda je terč regulérní nebo je posouzen 
jako „NOVÝ TERČ“ (tj. „NO BIRD“), a to ideálně předtím, než je na terč vypálena 
první rána. 

9.4 Terč je posouzen jako „NULA“  („LOST“, „ZERO“) když: 

a) Střelec na terč vystřelí, ale terč není během letu zasažen. 
b) Terč pouze práší – bez viditelného úlomku. 
c) Střelec na regulérní terč bezdůvodně nevystřelí. 
d) Střelec nevystřelí z důvodu neodjištěné, nenabité nebo nezavřené zbraně 

(čl. 8.3). 
e) Střelec první ranou mine a druhou nemůže vystřelit, protože: 

- zapomněl nabít druhou patronu 
- poloautomatická zbraň nebyla řádně nabita  
- zbraň se po první ráně zajistila. 
- druhá rána je vystřelena v důsledku zpětného rázu zbraně  

f) Střelec se při závadě dotkl pojistky nebo otevřel zbraň předtím, než zbraň 
zkontroloval rozhodčí. 

g) Jedná-li se o třetí (nebo další) závadu zbraně nebo munice během jedné 
položky u stejného střelce (dle čl. 8.2). 

h) Netrefil-li střelec terč z důvodu, který ho neopravňuje k požadování nového 
terče. 

9.5 Terč je posouzen jako „NOVÝ TER Č“  („NO BIRD“), když: 

a) Je vypuštěný rozbitý terč 
b) Dráha terče je neregulérní (terč „kličkuje“, má neobvyklou počáteční 

rychlost, atd.) 
c) Jsou vypuštěny dva nebo více terčů naráz 
d) Barva terče je velmi odlišná od barvy ostatních terčů na střelišti 
e) Terč je vypuštěn dříve, než o něj střelec zavolal 
f) Terč po povelu střelce není vypuštěn a střelec viditelně skloní svou zbraň 

(viz čl. 7.12). 

9.6 Nový terč (viz čl. 9.5) musí být vypuštěn ze stejné vrhačky a musí mít stejnou 
dráhu letu. 
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9.7 Rozhodčí může terč posoudit jako „NOVÝ TERČ“, pokud: 

a) Střelec byl nepochybně vyrušen. 
b) Jiný střelec vystřelil na ten samý terč. 
c) Rozhodčí nedokáže, z jakéhokoliv důvodu, o terči rozhodnout. Před svým 

rozhodnutím se může poradit s pomocnými rozhodčími. 
d) Pokud střelec terč minul na první ránu, a poté měl poruchu při druhé ráně, 

bude mu poskytnut nový terč, ale zásah je platný pouze na druhou ránu (čl. 
8.2). 

9.8 Výsledek střelby není započítán, pokud: 

a) střelec vystřelí, pokud na něm není řada. Střelec obdrží napomenutí (dle čl. 
11.3). 

b) střelec vystřelí dříve, než si zavolal o terč, bude napomenut (WARNING). 
Pokud je poté terč vypuštěn a střelec vystřelí druhou ránu, výsledek bude 
zaznamenán. 

KAPITOLA 10 
Protesty 

10.1 Pokud střelec nesouhlasí s rozhodnutím rozhodčího, které se týká posouzení 
terče, musí protestovat okamžitě, zvednutím ruky a slovem  „PROTEST“ (nebo 
„APPEAL“). 

Rozhodčí musí okamžitě přerušit střelbu a po konzultaci s pomocnými 
rozhodčími musí ihned oznámit své konečné rozhodnutí.  

V žádném případě není oprávněn sebrat terč, aby se přesvědčil o zásahu.  

10.2 Střelec může svůj protest ohledně rozhodnutí rozhodčího postoupit jury.  

Protest musí být podán písemně a musí být doprovázen zaplacením příslušného 
peněžitého vkladu, jehož velikost stanoví jury ještě před začátkem soutěže. 
Tento obnos bude střelci vrácen v případě, že jury shledá protest oprávněným.  

V takovémto případě může jury dát rozhodčímu instrukce pro jeho další 
rozhodování, může jmenovat nového rozhodčího, nebo definitivně změnit 
rozhodnutí rozhodčího.  

10.3 Protest nemůže být podán proti: 

a) rozhodnutí rozhodčího o zásahu (zásah nebo nula). 
b) rozhodnutí rozhodčího o regulérnosti dráhy terče nebo o rozhodnutí o 

novém terči. 
c) rozhodnutí, zda terč vyletěl z vrhačky v čase, který je v souladu s pravidly. 

 
 
 



01/01/2017  Stránka 13 z 16 
 

 
KAPITOLA 11  
Tresty 

11.1 Všichni střelci, kteří se účastní soutěže, jsou povinni znát aktuálně platná 
pravidla a jsou povinni je respektovat. Rovněž souhlasí s případnými sankcemi a 
jinými následky, které plynou z porušení pravidel a nerespektování pokynů 
rozhodčích. 

11.2 Pokud střelec používá zbraň nebo munici, která je v rozporu s články 2.1; 2.2; 
2.3 a 2.6, všechny terče střílené touto zbraní/municí budou klasifikovány jako 
„NULA“. 

Pokud jury uzná, že pro střelce bylo nemožné zaregistrovat porušení pravidel, a 
že tímto porušením nedosáhl žádné podstatné výhody, může jury uznat 
výsledky, kterých střelec dosáhl, a to za předpokladu, že chyba byla napravena 
ve chvíli, kdy byla zjištěna.  

 
11.3 Sankce 

V případě porušení pravidel udělí rozhodčí:  

a) v případě prvního porušení – NAPOMENUTÍ („WARNING“) 
b) druhé porušení pravidel – druhé NAPOMENUTÍ 
c) třetí porušení pravidel během jedné položky (a každé další) bude 

sankcionováno nulou u prvního následujícího zasaženého terče. 

11.4 V případě, kdy je střelec penalizován přímo rozhodčím, střelec ztrácí 3 terče.  

11.5 Na žádost rozhodčího může jury vyloučit střelce ze soutěže. 

11.6 Když rozhodčí rozhodne o ztrátě 1 nebo 3 terčů (viz čl. 11.3 a čl. 11.4), tyto 
terče budou odečteny z následujících trefených terčů v dané položce, nebo 
z terčů následující či poslední položky v soutěži, z konečného výsledku střelce. 

11.7 Pokud se střelec nedostaví na stanoviště před začátkem střelby jeho skupiny, 
bude třikrát vyvolán. Takovýto střelec bude následně penalizován ztrátou 5 
terčů (dle čl. 11.4).  

Střelci může být povoleno dostřílet chybějící položku v ten samý den, a to s jinou 
skupinou v čas určený rozhodčím nebo jury.  

11.8 Druhé porušení čl. 11.7 (absence) pro střelce znamená vyloučení ze soutěže. 

11.9 Ve všech případech, kdy střelec bez rozumného důvodu vyrušuje během 
probíhající střelby, bude penalizován ztrátou 1 terče (dle čl. 11.6). 

11.10 V případě, že střelec opustí svou skupinu z jiného důvodu, než který povolují 
pravidla, nebo důvodu akceptovaného a schváleného rozhodčím, terče, které 
střelec v dané položce nest řílel, budou klasifikovány jako „NULA“.  
V případě opakované neodůvodněné absence může být aplikován čl. 11.5. 
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11.11 V případě, že rozhodčí nebo členové jury shledají, že střelec záměrně nedorazil 
na stanoviště včas nebo že se chová nesportovně, bude penalizován. Mohou 
být uplatněny články 11.3; 11.4 a 11.5. 

 
KAPITOLA 12  

Výsledky a rozst řel 

12.1  V případě nerozhodného výsledku na prvních třech místech se bude konat 
rozstřel. Rozstřel bude ve formě 1 položky, tzn. 25 terčů. Pokud první kolo 
nerozhodne o kone čném vít ězi, bude se konat druhé kolo rozst řelu, kde na 
každý ter č smí být vyst řelena pouze jedna rána.  Prohrává ten střelec, který 
jako první mine terč (při stejném počtu odstřílených terčů). 

V případě, že je oceňováno i nižší než třetí místo, a v případě rovnosti výsledků, 
bude konečné pořadí určeno podle výsledků poslední (osmé) položky. V případě 
rovnosti i těchto výsledků se použije výsledek sedmé, případně šesté, páté, 
čtvrté, třetí, druhé nebo nakonec i první položky. 

Střelci na nižších (tj. neoceňovaných) místech budou v případě rovnosti 
výsledků zapsáni na stejném místě.  

12.2 Rozstřel se koná v souladu s platnými pravidly, s tou výjimkou, že se nedoplňují 
prázdná místa ve skupině (tzn. není nutné respektovat minimální počet střelců 
ve skupině). 

12.3 Pokud rozstřel není předem stanoven na konkrétní čas, střelci, jichž se rozstřel 
týká, jsou povinni zůstat v kontaktu s jury a být připraveni ke střelbě do 
PATNÁCTI MINUT  od vyhlášení rozstřelu. Pokud nejsou na místě přítomní 
v dané lhůtě, kontumačně prohrávají.  

12.4 V případě soutěže týmů se při rovnosti výsledků porovnávají výsledky osmé  
položky, případně sedmé, šesté, páté …atd.   

 
KAPITOLA 13 

Mezinárodní sout ěže 

13.1 Ceny mohou být udělovány za každý den soutěže zvlášť, ale oficiální medaile a 
tituly plynoucí z výhry mezinárodní soutěže smí být uděleny pouze na základě 
platných pravidel a po odstřílení 200 terčů (výjimka viz čl. 5.12). 

13.2 Na střelištích musí být možnost třídenního tréninku před začátkem soutěže. 
Během tréninku jsou užity stejné terče jako následně během soutěže. (terče a 
jejich vypouštění musí vyhovovat čl. 1.17 a čl. 1.18). 

Sedm dní před začátkem soutěže předá prezident technické komise prezidentu 
pořadatelské federace schémata nastavení, která budou při soutěži použita. 

Technická komise zkontroluje nastavení schémat den před začátkem soutěže. 
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13.3 Pokud není oficiálním organizátorem určeno jinak, je zakázáno v průběhu 

soutěže mezi jednotlivými položkami trénovat na soutěžních střelištích.  

13.4 Organizace st řeleckých skupin 

Střelci se v rámci své skupiny musí střídat v tom, kdo začíná jednotlivé položky. 
Nezáleží na tom, zda je pořadí střelců posunuto vpřed či vzad, toto je určeno 
pořadatelskou federací. Střelec, který začínal střílet první položku na prvním 
stanovišti, bude druhou položku začínat na stanovišti 2, či 6.  
O způsobu střídání střelců rozhodne jury v předvečer soutěže, a to na základě 
kompatibility se softwarem používaným danou pořádající federací nebo 
FITASCem.  
 

13.5 Pořadatelská federace rozhodne o organizaci střelby: 

1. Soutěž bude probíhat systémem po skupinách. 
2. Soutěž bude probíhat systémem v řadě. 
3. Pořadatelská federace může stanovit maximální počet účastníků pro 

systém po skupinách,  a při jeho překročení bude použit systém v řadě. 
Všechny možnosti systému střelby budou uvedeny v programu soutěže. 

 
 

 

SLOVNÍK POJMŮ 

Skupina (Squad):  Skupina o maximálně 6 střelcích, střílejících ve stejném 
čase na jednom střelišti. 

Položka (Round): Položka sestává z 25 terčů střílených na stejném střelišti. 
Vrhačka (Trap):  Stroj nebo zařízení vrhající terče. 
Fonický systém  Automatické vypouštění terčů na základě hlasového 
(Sono-pull):  povelu. 
Výstřel (Shot): Výstřel odpovídá vystřelení právě jedné patrony. 
Zákop  (Trench): Vyhloubení před střeleckými stanovišti, kde jsou umístěny 

vrhačky. 
Terč (Clay): Asfaltový holub. 
Dráha terče (Trajectory):  Dráha opsaná terčem v prostoru. 
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SHOOTING SCHEMES 

 

SCHEME TRAP 
ANGLE HEIGHT 

(at 10 m) 
DISTANCE 

 
SCHEME TRAP 

ANGLE HEIGHT 

(at 10 m) 
DISTANCE 

L R L R 

1 1  35° 1,5 m 70 m  6 1  40° 1,5 m 60 m 

2  20° 2,0 m 60 m  2  15° 1,5 m 75 m 

3 10°  1,5 m 75 m  3  5° 2,5 m 65 m 

4 30°  3,0 m 65 m  4 30°  2,5 m 65 m 

5 45°  1,5 m 60 m  5 45°  3,0 m 60 m 

2 1  40° 2,0 m 65 m  7 1  40° 2,0 m 70 m 

2  25° 3,5 m 60 m  2  15° 1,5 m 65 m 

3  5° 2,5 m 70 m  3   2,0 m 75 m 

4 15°  1,5 m 75 m  4 20°  2,5 m 65 m 

5 35°  2,0 m 65 m  5 40°  2,0 m 70 m 

3 1  45° 2,0 m 60 m  8 1  35° 2,0 m 75 m 

2  25° 2,0 m 75 m  2  15° 1,5 m 65 m 

3 5°  3,5 m 60 m  3   2,5 m 60 m 

4 30°  2,5 m 65 m  4 20°  3,0 m 65 m 

5 45°  1,5 m 70 m  5 45°  2,5 m 70 m 

4 1  40° 2,0 m 70 m  9 1  40° 2,5 m 60 m 

2  15° 3,5 m 60 m  2  25° 2,0 m 70 m 

3 5°  1,5 m 70 m  3   1,5 m 70 m 

4 30°  3,0 m 75 m  4 15°  3,5 m 65 m 

5 35°  2,5 m 65 m  5 35°  3,0 m 75 m 

5 1  45° 2,5 m 65 m  10 1  35° 2,0 m 65 m 

2  30° 3,0 m 60 m  2  25° 2,0 m 75 m 

3  5° 2,0 m 75 m  3  10° 3,0 m 60 m 

4 30°  3,5 m 70 m  4 30°  2,5 m 70 m 

5 40°  2,0 m 65 m  5 45°  2,5 m 60 m 

 


