
STRUČNÝ POPIS BROKOVÝCH DISCIPLÍN TRAPU 

Olympijský trap - olympijská disciplína brokové střelby. Disciplína, kde na střeliště 
nastoupí 6 střelců. Střelci na stanovišti po hlasovém povelu vyletí asfaltový terč do 
směru, který předem nezná. Před sebou má záměrný bod, pod kterým jsou v zákopu tři 
vrhačky. Jedna je natočena doprava, druhá rovně a třetí doprava. (Nastavení úhlů a 
výšek je přesně stanoveno pravidly.) Dle programu jedna z nich vypustí terč. Po výstřelu 
na terč (max. dvě rány) prohlásí rozhodčí verdikt - zásah nebo nula - a další střelec v 
pořadí může dát povel k vypuštění svého terče. Terče se objevují ihned po povelu bez 
zpoždění. Každý střelec po odstřelení na terč se posune o jedno stanoviště vpravo. Celá 
položka čítá 25 terčů. Závod v této disciplíně je na nejvyšší úrovni dvoudenní na 125 
terčů + 25 terčů, finálová položka, do které postupuje jen šest nejlepších a střílí pak 
finálové terče pouze po 1 ráně.. 

 

Double trap - olympijská disciplína brokové střelby. Disciplína, kde na střeliště nastoupí 
6 střelců. Střelci na stanovišti po hlasovém povelu vyletí dva asfaltové terče do směru, 
který je přesně nastaven. Záměrný bod, pod kterým v zákopu jsou tři vrhačky, je 
umístěn jen uprostřed tzn. před prostředním z pěti stanovišť. Jedna je natočena doprava, 
druhá rovně a třetí doprava. (Nastavení úhlů a výšek je přesně stanoveno pravidly.) Dle 
tabulky předem známé vypustí dvě vrhačky současně terč. Po výstřelu na terč (max. dvě 
rány) prohlásí rozhodčí verdikt a další střelec v pořadí může dát povel k vypuštění svého 
terče. Terče se neobjevují ihned po povelu bez zpoždění, jak tomu je na trapu, ale s 
náhodným zpožděním 0 - 1 sekunda. Každý střelec po odstřelení na terč se posune o 
jedno stanoviště vpravo. Celá položka čítá 50 terčů, tedy 25 dvojterčů. Závod v této 
disciplíně je na nejvyšší úrovni dvoudenní na 150 terčů. 

 

Univerzální trap - základní rozdíl mezi olympijským trapem (OT) a univerzálním trapem 
(UT) je v počtu použitých vrhaček. Na OT se jich používá 15 (5 stanovišť po 3 vrhačkách 
z nich letí vždy jen jedna) u UT se používají vrhačky stejné, ale jen 5 prostředních strojů. 
Disciplína UT by se mohla zdát tedy o hodně lehčí než OT, ale dobře to umí jen ti, kteří 
hodně trénují.. Jsou zde menší dolety, ale zase větší úhly terčů.  

 



Terče vyletují pouze z 1 bodu pro všechny střelce. Nastupuje 6 střelců, terče se objevují 
ihned po povelu bez zpoždění podle tabulky v programu. Každý střelec po odstřelení na 
terč se posune o jedno stanoviště vpravo. Celá položka čítá 25 terčů. Závod v této 
disciplíně je na nejvyšší úrovni dvoudenní, na 100 terčů bez finále jednodenně nebo 200 
terčů ve dvou dnech. 

 

 

Automatický trap - základním rozdílem mezi olympijským trapem, univerzálním 
trapem je v počtu použitých vrhaček. Na AT se používá pouze jedna, která vrhá terče 
pro všechny směry. Je umístěna ve středu okopu a je postavena na speciálním zařízení 
které polohuje vrhačku jak výškově, tak směrově. Střelci si volají o terč a vrhačka jej 
vypustí bez ohledu do jakého směru zrovna směřuje. Plovoucí plošina vrhačky se 
speciálním převodem neumožňuje vysledovat, jakým směrem a v jaké výšce terč poletí. 
Dolety jsou zde kratší než u OT a UT. Nastupuje 6 střelců. Terče se objevují ihned po 
povelu bez zpoždění. Každý střelec po odstřelení na terč se posune o jedno stanoviště 
vpravo. Celá položka čítá 25 terčů. Závody v této disciplíně se pořádají samostatně 
zpravidla na 50 terčů + 25 terčů finálová položka. 


