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OPRAVY PRAVIDEL BROKOVÉ STŘELBY 

Při překladu pravidel brokové střelby do češtiny byla použita anglická elektro-

nická verze přístupná na webových stránkách ISSF dne 23.11.2012, která 

však byla bez jakéhokoliv upozornění ze strany ISSF dne 29.11.2012 nahra-

zena jinou verzí obsahující  výrazné změny. 

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost byla zjištěna až po vytištění českého 

překladu, ČSS přistupuje k samostatnému vydání těchto oprav, které (ve 

spojení s tištěným překladem) odrážejí stav pravidel brokové střelby ke dni 

18.2.2013. 

V pravidlech brokové střelby zveřejněných na stránkách ČSS 25. 2. 2013 

jsou tyto úpravy již obsaženy 

9.5.3.3  Povinností ředitele soutěže je především: 

 za 9. bod (•) se vkládá nový bod:  

 asistovat organizačnímu výboru při přípravě rozpisu tréninků a pro-
gramu střelby soutěže; 

další body zůstávají nezměněny 

 

9.7.2  Postup 

 všechny zbraně musí být nošeny otevřené a vybité při přesunu mezi 
všemi stanovišti se mění na: 

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

 

9.8.2  Postup 

 všechny zbraně musí být nošeny otevřené a vybité při přesunu mezi 
všemi stanovišti se mění na: 

 všechny zbraně musí být nošeny OTEVŘENÉ mezi stanovišti 1 až 5 
a OTEVŘENÉ a VYBITÉ mezi stanovišti 5 a 6, resp. 6 a 1. 
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9.8.6.2  (Stávající text se nahrazuje následujícím) 

 Nastavení pro rozstřely 

Rozstřely před finále musí být uskutečněny v souladu s pravidlem 
9.15.5.3. Rozstřely ve finále musí být uskutečněny v souladu 
s pravidlem 9.17.2.9. 

Rozstřely před finálovou položkou se konají na kterémkoliv určeném 
střelišti, rozstřely po finálové položce se konají na finálovém střelišti. 

 

9.15.1.1 Shoda před finálovou položkou 

 jestliže jsou nerozhodné výsledky u prvních šesti (6) střelců po kvali-
fikačních položkách, pak k určení pořadí, ve kterém budou střelci 
střílet finále, resp. jaká finálová Bib čísla (1-6) obdrží, rozhodne Jury 
losováním se mění na: 

 jestliže jsou nerozhodné výsledky u prvních šesti (6) střelců po kvali-
fikačních položkách, pak k určení pořadí, ve kterém budou střelci 
střílet finále, bude určeno podle pravidla „Count Back“ za tento bod 
se vkládá nový bod 

 Pokud shody nemohou být vyřešeny podle pravidla „Count Back“, 
např. dva střelci dosáhli absolutního nástřelu, rozhodne o pořadí 
střelby takových střelců Jury losem. 

 další články nezměněny 

 

9.15.5.2 (Stávající text se nahrazuje následujícím) 

 TRAP 

 Všichni střelci se shodou se seřadí za stanovištěm 1 v pořadí podle 
výsledků kvalifikace. Po zahájení na  stanovišti 1 musí střílet na 
pravidelný terč, dokud nebudou shody rozhodnuty. 

 První střelec musí na povel nastoupit na stanoviště, nabít zbraň a 
vydat povel k vypuštění terče, který je poté náhodně vypuštěn 
z příslušné skupiny vrhaček. 

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

 Po odstřílení se střelec musí zařadit na konec skupiny čekajících 
střelců. 

 Všichni střelci se shodným výsledkem musí učinit totéž. 

 Pokud poté, co všichni střelci odstřílí na stanovišti 1, shoda přetrvá-
vá, všichni střelci postoupí na stanoviště 2 a vše se bude opakovat. 

 Tímto způsobem bude postupováno do vyřešení shody. 
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9.15.5.3 (Stávající text se nahrazuje následujícím) 

 DOUBLE TRAP 

 Všichni střelci se shodou se seřadí za stanovištěm  1 v pořadí podle 
výsledků kvalifikace. Po zahájení na  stanovišti 1 musí střílet na 
pravidelný dvojterč, dokud nebudou shody rozhodnuty. 

 Před zahájením rozstřelu rozhodčí ukáže jeden (1) pravidelný dvoj-
terč (schéma C). 

 První střelec musí na povel nastoupit na stanoviště, nabít zbraň a 
vydat povel k vypuštění dvojterče. 

 Po odstřílení střelec musí opustit stanoviště a postavit se nejméně 
1 metr za stanoviště 2. 

 Všichni střelci se shodným výsledkem musí učinit totéž. 

 První střelec nesmí nastoupit na stanoviště, dokud rozhodčí nevydá 
povel „START“. 

 Střelci, kteří minou větší počet terčů na daném stanovišti jsou horší 
a musí odejít. 

 Tímto způsobem bude postupováno do vyřešení shody. 

 

9.15.5.4 (Stávající text se nahrazuje následujícím) 

 SKEET 

 Před zahájením rozstřelu musí první střelec stát bezprostředně za 
stanovištěm 4 a musí mu být umožněno sledovat jeden (1) pravidel-
ný dvojterč. 

 Všichni střelci se shodou budou opakovaně střílet na stanovišti 4 
v pořadí, které stanoví Jury losem. 

 Poté, co rozhodčí vydá povel „START“, postaví se první střelec na 
stanoviště 4, nabije a bude střílet na pravidelný dvojterč v pořadí 
(vysoká – nízká). Po odstřílení se střelec musí zařadit na konec 
skupiny čekajících střelců. 

 Všichni střelci se shodným výsledkem musí učinit totéž. 

 Střelci, kteří minou větší počet terčů z daného dvojterče jsou horší a 
musí odejít. 

 Ti střelci, jejichž výsledky se stále shodují, musí zůstat a první z nich 
se postaví na stanoviště, nabije a bude střílet na opačný dvojterč 
(nízká – vysoká). Po odstřílení se střelec musí zařadit na konec 
skupiny čekajících střelců. 
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 Všichni střelci se shodným výsledkem musí učinit totéž. 

 Pokud shody zůstávají nerozhodnuty, tento postup střelby na řádný 
a opačný dvojterč musí pokračovat, dokud nebude rozhodnuto. 

 

9.16.8.3 (Stávající text se nahrazuje následujícím) 

Činovníci závodu musí ihned posoudit přijatý ústní protest a učinit 
rozhodnutí, které povede ke správnému vyřešení situace, nebo od-
kázat protest k rozhodnutí Jury. V takových případech, bude-li to 
nezbytné, může být střelba dočasně zastavena. 

 

9.17.2.3 (Stávající text se nahrazuje následujícím) 

 Pořadí střelců při zahájení a startovní čísla 

Pořadí střelců v semifinále a v medailových zápasech je dáno pořa-
dím po kvalifikaci. Střelcům jsou přidělena nová startovní čísla (1-6), 
kdy číslo 6 bude přiděleno nejlepšímu střelci kvalifikace atd. Ve 
všech finálových stupních střelci střílí v pořadí podle přiděleného 
startovního čísla (nejnižší číslo jako první). 

 

9.17.2.7 (Stávající text se nahrazuje následujícím) 

 Postup při finále 

Finále je vedeno v souladu s těmito finálovými postupy. Broková 
pravidla pro jednotlivé disciplíny také platí, avšak s výjimkou rozdílů 
vyplývajících z následujících ustanovení (9.17): 

 Trap. V semifinále se střelci 1-2-3 postaví na stanoviště 2, 3 a 4. 
Střelci 4-5-6 čekají za stanovišti 2-3-4 na vyznačených místech. Po-
té co každý střelec odstřílí na stanovišti, musí se přesunout na vy-
značené místo za následujícím stanovištěm. Střelec, který čekal 
za stanovištěm, které se uvolnilo, postoupí na toto uvolněné stano-
viště. V medailových zápasech budou na začátku dva (2) závodníci 
nastupovat na stanoviště 2 a 3 (nižší startovní číslo na stanoviště 2). 
Finalisté střílí pouze na stanovištích 2, 3 a 4. Střelci střílejí na jeden 
(1) terč na každém stanovišti a pak se posunou. Ve finále se střílí 
pouze jedna (1) rána. Každý finálový stupeň zahrnuje 15 terčů. 
V průběhu každého finálového stupně bude každý střelec na kaž-
dém stanovišti střílet na dva (2) levé, dva (2) pravé a jeden (1) rovný 
terč. 
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 Skeet. Finalisté střílí postupně na stanovišti 3, 4, 5 a opět 4 (začíná 
střelec s nejnižším startovním číslem). Každý finalista na každém 

stanovišti střílí na jeden (1) řádný dvojterč a na jeden (1) opačný 
dvojterč. Každý finálový stupeň zahrnuje 16 terčů. 

 Double Trap. V semifinále se střelci 1-2-3 postaví na stanoviště 2, 3 
a 4. Střelci 4-5-6 čekají za stanovišti 2-3-4 na vyznačených místech. 
Poté co každý střelec odstřílí na stanovišti, musí se přesunout na 
vyznačené místo za následujícím stanovištěm. Střelec, který čekal 
za stanovištěm, které se uvolnilo, postoupí na toto uvolněné stano-
viště. V medailových zápasech budou na začátku dva (2) závodníci 
nastupovat na stanoviště 2 a 3 (nižší startovní číslo na stanoviště 2). 
Finalisté střílí pouze na stanovištích 2, 3 a 4. Střelci střílejí na jeden 
dvojterč na každém stanovišti a pak se posunou. Každý finálový 
stupeň zahrnuje 15 dvojterčů. V průběhu každého finálového stupně 
bude každý střelec na každém stanovišti střílet na dva (2) dvojterče 
podle schématu A, dva (2) dvojterče podle schématu B a jeden (1) 
dvojterč podle schématu C. 

 

9.17.2.9 (Stávající text se nahrazuje následujícím) 

 Nerozhodné výsledky a rozstřely 

Shody na druhém a čtvrtém místě na konci semifinále a shody po 
medailových zápasech budou řešeny rozstřelem. V případě více než 
jedné shody na konci semifinále se bude nejprve rozhodovat shoda 
o nižší pořadí. Pořadí střelců v rozstřelu bude určeno podle startov-
ních čísel (nižší číslo střílí první). Rozstřel bude probíhat podle ná-
sledujících pravidel. 

 Trap. Střelci se seřadí podle startovních čísel za stanovištěm 2. 
První střelec na povel nastoupí na stanoviště 2, nabije zbraň a vydá 
povel, po kterém nu bude vypuštěn terč náhodně vybraný z vrhaček 
skupiny 2. Po odstřílení se střelec přesune za čekající střelce. 
Všichni střelci musí učinit totéž. Poté, co střelci odstřílí na stanoviš-
ti 2 a shoda přetrvává, střelci se shodou postoupí za stanoviště 3 a 
postup se opakuje. Pokud shoda přetrvává, postup se opakuje na 
stanovišti 4. Tímto způsobem „stanoviště po stanovišti“ (návrat na 
stanoviště 2) bude postupováno do vyřešení shody. 

 Double Trap. Střelci se seřadí podle startovních čísel za stanoviš-
těm 2. Použito bude pouze schéma C. První střelec na povel na-
stoupí na stanoviště 2, nabije zbraň a vydá povel, po kterém nu bu-
de vypuštěn dvojterč. Poté, co střelec odstřílí, opustí stanoviště a 
postaví se nejméně 1 metr za další stanoviště. Všichni střelci musí 
učinit totéž. První střelec nesmí nastoupit na stanoviště, dokud roz-
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hodčí nevydá povel „START“. Střelci, kteří minou větší počet terčů 
na daném stanovišti jsou horší a musí odejít. Takto bude postupo-
váno na stanovištích 2, 3 a 4 do vyřešení shod. 

 Skeet. Střelci nastoupí na stanoviště 3, kde každý obdrží jeden (1) 
řádný dvojterč; pokud není shoda vyřešena na prvním dvojterči, bu-
dou střílet na opačný dvojterč; pokud není shoda vyřešena, přejdou 
na stanoviště 4, kde každý obdrží řádný dvojterč a pokud není sho-
da vyřešena, pak opačný dvojterč; tento postup pokračuje na stano-
višti 5 a poté opět na stanovišti 3, dokud nebude shoda rozhodnuta.  

 

9.17.5.  (Stávající text se nahrazuje následujícím) 

 PROTESTY V PRŮBĚHU FINÁLE 

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

 Rozhodčí poté musí neprodleně přerušit střelbu, poradit se 
s pomocnými rozhodčími a rozhodnout. 

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

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

 Ve finále nejsou stanoveny žádné protestní poplatky. 

 


