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Kapitola 1 
VŠEOBECNÉ  

1.01 STŘELECKÉ STANOVIŠTĚ

  Střelecké stanoviště musí být vybaveno dostatečným počtem vrhaček, aby při přihlédnutí ke konfiguraci 
terénu střelci stříleli na terče, které co nejvíce připomínají  loveckou střelbu: koroptve, bažanty, kachny, 
králíky apod., a to vpředu, nízké a vysoké, křižující nebo odchozí v poli i v lese, kryté nebo nekryté strmy a 
keři.

1.02 Střelnice loveckého parkúru musí být schválena národní asociací (u nás ASAT) pro pořádání národních 
soutěží a mezinárodní federací (FITASC) pro pořádání mezinárodních soutěží.

1.03 VRHAČKY

  Minimálně 4 vrhačky jsou vyžadovány pro střeliště starého systému. Pro stanoviště nového systému jsou 
požadovány minimálně 3 vrhačky, což znamená minimálně 12 vrhaček na jedno střeliště. Vrhačky mohou 
být automatické, roční nebo oboje a musí být označeny písmeny (A,B,C,D…)  zleva doprava od střeleckého 
stanoviště.

1.04 TERČE
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Kapitola 2 
ORGANIZACE SOUTĚŽE  

JURY 

  Používané terče jsou standartní terče a králíci, jakož i tenčí terče a teče s menším průměrem. Mohou být 
použity terče midi, mini, kachny (battue), rocket, flash, zz terče. Terče musí být oranžové, nebo černé 
podle pozadí střeliště.

1.05 STŘELECKÝ POSTOJ

  Před zavoláním na terč zaujme střelec střelecký postoj tak, že bude stát oběma nohama v limitu 
střeleckého stanoviště a JEHO ZBRAŇ SE BUDE DOTÝKAT TĚLA POD HORIZONTÁLNÍ LINKOU VYZNAČENOU 
NA JEHO VESTĚ. TATO LINKA MUSÍ BÝT VYZNAČENA PÁSKOU KONTRASTNÍ BARVY PŘIPEVNĚNOU NA 
VESTĚ PERMANENTNÍM ZPŮSOBEM. HORIZONTÁLNÍ LINKA BUDE UMÍSTĚNA 25CM (9,85”) POD LINIÍ 
RAMENE (viz obr. Níže)

  Střelec musí tuto pozici dodržovat aniž by zalícil zbraň do té doby, dokud se neobjeví terč(e).     

  

1.06 Při jakémkoliv dvojstřelu je pro druhý terč poloha zbraně libovolná

1.07 Pokud střelec nezaujme pozici podle 1.05 nebo zamíří zbraň před tím, než se objeví terč, bude napomenut

1.08 Při druhém a dalším porušení tohoto pravidla na stejném střelišti bude(ou) terč(e) hodnocen(y):

  a) Zero pro jednotlivý terč

  b) Zero a no bird u dvojstřelu na hlášenou

  c) Zero & Zero u současného dvojstřelu

  d) Zero & Zero u dvojstřelu následného

1.09 Střelec nemá právo odmítnout terč jindy, než když nezavolá. Pouze rozhodčí může rozhodnout o 
pravidelnosti dráhy terče a případném NO BIRD (nový terč).

1.10 Střelecké stanoviště bude označeno čtverci o straně 1m, nebo kruhy o průměru 1m.

1.11 Střelec smí střílet na všechny terče pouze se zalícenou zbraní.

1.12 Střelec za žádných okolností nesmí střílet na terč, pokud rozhodčí rozhodl NO BIRD. Po prvním napomenutí 
bude střelec penalizován:

  a) Zero pro jednotlivý terč

  b) Zero a no bird u dvojstřelu na hlášenou

  c) Zero & Zero u současného dvojstřelu

  d) Zero & Zero u dvojstřelu následného

2.01 Na mezinárodní soutěže bude dohlížet Jury složená ze zástupců každé národnosti účastnící se soutěže týmů 
v kategorii Seniorů  se zástupcem organizující země jako předsedou.

2.02 Jury rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti je rozhodující hlas předsedy.

2.03 Jury může přijmout platné rozhodnutí pouze za přítomnosti předsedy nebo jím pověřeného zástupce a 
čtvrtiny členů Jury.
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ÚKOLEM JURY JE : 

ODVOLACÍ JURY 

2.04 V naléhavých případech (příklad: nebezpečí přerušení střelby) mohou se souhlasem rozhodčího přijmout 
rozhodnutí dva členové Jury nominovaní předsedou s tím, že jejich rozhodnutí musí být schváleno Jury.

2.05 Před zahájením soutěže prověřit, že střelnice odpovídá pravidlům a že příprava zařízení je vhodná  a 
správná.

2.06 Jmenovat technickoukomisi, jejímž úkolem je den před soutěží nastavit jednotlivé dráhy letu, umístění 
střeleckých stanovišť a nastavení rychlosti letu terčů, na které se bude střílet při soutěži.

2.07 Na stanovištích nastavených technickou komisí není povolen trénink.

2.08 Před zahájením mistrovství zveřejní ředitel soutěže seznam drah letu pro jednotlivé vrhačky. Pokud se tyto 
dráhy, které byly nastaveny a kalkulovány za klidných podmínek, změní za větru, budou i nadále 
považovány za regulérní.

2.09 Vyžadovat během soutěže dodržování pravidel a provádět kontrolu zbraní a střeliva technickými testy.

2.10 Provádět nezbytná rozhodnutí v případech technických problémů, které nejsou rozhodnuty rozhodčím.

2.11 Zabývat se protesty.

2.12 Rozhodovat o potrestání střelce, který nedodržuje pravidla, nebo se nesportovně chová.

2.13 Zajistit, aby na střelnici byli přítomni vždy minimálně 2 členové Jury.

2.14 Pro každou mezinárodní soutěž může být ustavena odvolací Jury.

2.15 V případě nesouhlasu střelce, nebo FITASC s rozhodnutím Jury se dotyčný může odvolat k Odvolací Jury. 
Tato Odvolací Jury bude sestavena z Presidenta FITASC, nebo jeho zástupce, z Presidenta Technické 
komise nebo jeho zástupce a z Presidenta pořádající Asociace nebo jeho zástupce. 

  Tato Odvolací Jury bude ustavena ve stejné době jako Jury.

  Pokud není Odvolací Jury ustavena, jsou rozhodnutí Jury konečná.

  Všechny disciplinární problémy budou předány disciplinární komisi FITASC.

2.16 Během mezinárodních soutěží budou representanti jednotlivých zemí vylosováni do různých skupin. 
Organizační výbor zveřejní čas a místo losování do skupin, kterého se mohou zúčastnit delegáti 
jednotlivých zúčastněných zemí.

2.17 Střelba probíhá ve skupinách 6 střelců podle losování, s rotací střelců nejen na jednotlivých stanovištích ale 
i před střelbou na dvojstřely. Na každém stanovišti odstřílí všech 6 střelců jednotlivé terče než se zahájí 
střelba na dvojstřely.

2.18 Na každém stanovišti budou prvnímu střelci skupiny ukázány dráhy letů všech terčů. Tento střelec je musí 
pozorovat ze střeleckého stanoviště.

2.19 Při ukázce terčů není povoleno zalicování zbraně, míření, nebo náznaky střelby (tresty viz 1.07 a 1.08).

2.20 Nejsou ukazovány dvojstřely na hlášenou, pouze dvojstřely současné a následné prvnímu střelci každé 
skupiny.

2.21 Dvojstřel na hlášenou může být sestaven pouze z terčů, na které se již střílelo jako na jednotlivé.

2.22 Mezinárodní soutěže probíhají v položkách po 25 terčích. Technická komise však může tuto zásadu změnit 
pokud to považuje za nutné.

2.23 Střelci musí učinit všechna opatření, aby byli na střeleckém stanovišti včas. Pokud se střelec nedostaví, 
když je voláno jeho jméno, musí rozhodčí během jedné minuty třikrát hlasitě vyvolat jeho jméno a číslo. 
Pokud střelec nezmešká své pořadí na jednotlivých terčích u prvního stanoviště, může  se připojit ke 
skupině. Pokud se ke skupině nepřipojí pokud je na něm řada, terče, ať jednotlivé, nebo dvojterče, na které 
nestřílel budou hodnoceny ZERO. Pokud se střelec připojí ke skupině na některém z následujících stanovišť, 
BUDOU VŠECHNY TERČE NA PŘEDCHOZÍCH STANOVIŠTÍCH SKÓROVÁNY ZERO. V žádném případě nesmí 
střelec střílet toto střeliště s jinou skupinou. (Viz 2.24)

2.24 Pokud se střelec domnívá, že má oprávněnou omluvu za své zpoždění, potom

  a) nesmí se připojit ke své skupině pro střelbu na tomto střelišti

  b) předložit svůj případ jury písemně k posouzení

  c) respektovat rozhodnutí Jury

  d) Pouze Jury smí střelci povolit odstřílet položku s jinou skupinou

  e) Pokud Jury rozhodne, že omluva střelce je neakceptovatelná, bude střelci zaznamenáno do položkového 
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Kapitola 3 
ZBRANĚ A MUNICE  

Kapitola 4 
OBLEČENÍ A PRAVIDLA CHOVÁNÍ  

listu 25 ZERO za všechny nestřílené terče.

2.25 V případě poruchy vrhačky během střelby, rozhodne rozhodčí, zda se střelba kvůli mechanické poruše 
přeruší, nebo bude pokračovat.  Před pokračováním ve střelbě po opravě vrhačky má střelec nárok na 
ukázku terče.

2.26 Během mezinárodních soutěží jsou výsledky zaznamenávány rozhodčím, nebo jím pověřenou osobou, která 
může být střelcem. Výsledky každé položky jsou poté zapsány na centrální výsledkovou tabuli.

2.27 Při opouštění každého stanoviště musí střelec překontrolovat, zda je na položkovém listě zaznamenán 
správně jím dosažený výsledek. Pokud střelec se zaznamenaným výsledkem nesouhlasí, musí okamžitě 
informovat rozhodčího, který jediný může rozhodnout s konečnou platností. Rozhodčí však může problém 
konsultovat před přijetím konečného rozhodnutí. PO TÉTO KONTROLE NEBUDE PŘIJAT ŽÁDNÝ PROTEST.

3.01 Používat se smí jakékoliv brokové zbraně vč. poloautomatických za předpokladu, že nemají větší ráži než 
12 a délku hlavně minimálně 66 cm.

3.02 Se všemi zbraněmi, I nenabitými, musí být zacházeno vždy s největší opatrností.

3.03 Zbraně musí být nošeny otevřené, poloautomatické zbraně s otevřeným závěrem  a hlavněmi směřujícími 
dolů nebo nahoru

3.04 Řemeny jsou zakázány.

3.05 Pokud střelec zbraň nepoužívá, musí ji umístit vertikálně do stojanu nebo jiného určeného zařízení.

3.06 Je zakázáno manipulovat zbraní jiného střelce bez jeho výslovného  souhlasu.

3.07 Je zakázáno, aby během oficielního mistrovství používali dva střelci ve skupině jednu zbraň. (viz 3,08)

3.08 Ve vyjímečných případech z důvodu poruchy zbraně smí střelec použít zbraň jiného střelce s jeho 
souhlasem.

3.09 Úplná, nebo částečná výměna zbraní, výměnných zahrdlení nebo hlavní v jedné položce je povolena a to 
mezi jednotlivými stanovišti I mezi střelbou na jednotlivé terče a dvojstřely. Nesmí však z tohoto důvodu 
dojít ke zdržení.

3.10 Jakmile střelec zaujme pozici ve střeleckém stanovišti, nesmí již provádět žádné úpravy povolené v 3.09.

3.11 Střelec má povolenou dobu na přípravu mezi terči ať jednotlivými, nebo dvojstřely maximálně 20 s. Pokud 
střelec překračuje tuto dobu může rozhodčí po dvou napomenutích aplikovat článek 1.08.

3.12 Pokud dojde k současnému výstřelu z obou hlavní z důvodu poruchy zbraně a nikoliv z důvodu pochybení 
střelce, terč, ať již jednotlivý, nebo první z dvojstřelu bude NO BIRD bez zaznamenaného výsledku a uplatní 
se dále pravidlo 3.12

3.13 Broková náplň munice nesmí přesáhnout 36 g. Broky musí být sferické o průměru 2,0 až 2,5 mm.

3.14 Použití “disperserů” případně jiných neobvyklých zařízení je přísně zakázáno. Nejsou povoleny přebíjené 
patrony

3.15 Míchání různé kvality a velikosti broků v munici je přísně zakázáno.

3.16 Používání černého prachu a tzv. tracerů je přísně zakázáno.

3.17 Je povoleno použít dva náboje na každý jednotlivý terč, avšak maximálně dva náboje jsou povoleny na 
každý dvojstřel.

3.18 Při dvojstřelu v případě, že oba terče jsou zasaženy jedním nábojem  hodnocen dvojstřel BON a BON.

3.19 Rozhodčí smí kdykoliv vyjmout ze střelcovy zbraně nepoužitou nábojnici pro kontrolu.

4.01 Účastníci soutěže musí být řádně oblečeni. Startovní číslo musí být celé řádně připevněno a být viditelné. 
Pokud střelec nevyhoví tomuto požadavku, může být po prvním napomenutí penalizován až do vyloučení ze 
soutěže po schválení Jury.

4.02 Střelec smí vystřelit až když je na něm řada a byl vypuštěn terč, s vyjímkou, kdy mu to povolí rozhodčí 
(odmaštění, test)
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Kapitola 5 
ROZHODČÍ  

Kapitola 6 
JEDNOTLIVÉ TERČE – “BON” NEBO “ZERO”  

TERČ JE PROHLÁŠEN ZA “BON” (Zásah) jestliže : 

4.03 Je zakázáno mířit, nebo střílet na terč jiného střelce.

4.04 Je rovněž zakázáno úmyslně střílet na živá zvířata.

4.05 Naznačování střelby je zakázáno jak na stanovišti, tak mimo něj.

4.06 Pokud střelec na stanovišti před zavoláním na terč naznačí střelbu, nebo nechtěně vystřelí je rozhodčí 
povinen ho napomenout. Při druhém přestupku tohoto druhu bude penalizován ZERO u příštího terče, který 
zasáhne.

4.07 Pokud je střelec zavolán na stanoviště, musí okamžitě nastoupit a musí mít při sobě dostatek munice a 
další zařízení pro toto stanoviště.

4.08 V žádném případě nesmí střelec vstoupit na stanoviště dokud ho předcházející střelec neopustil.

4.09 Střelec smí zbraň nabít pouze na stanovišti, kde zaujal svou pozici, zbraň vždy směřující ve směru střelby a 
jen poté, co ho rozhodčí vyzval k zahájení střelby.

4.10 Poloautomatické zbraně smí býti nabity pouze dvěma náboji.

4.11 Střelec ne nesmí na stanovišti otočit ani stanoviště opustit před tím než zlomil svou zbraň a vyjmul náboje 
ať již vystřelené, nebo nevystřelené.

4.12 Během předvádění terčů a během přerušení střelby z důvodu poruchy musí mít střelec zlomenou a 
nenabitou zbraň. Může být znovu nabita a zavřena až po pokynu rozhodčího.

4.13 V případě závady zbraně, nebo munice musí střelec zůstat na stanovišti se zbraní směřující ve směru 
střelby, nesmí ji zlomit ani se dotknout pojistky, dokud rozhodčí zbraň nezkontroluje.

4.14 Střelba musí pokračovat bez přerušení, střelec smí pronést jen povel k vypuštění terče, nebo zodpovědět 
dotazy rozhodčího.

4.15 Jestliže člen Jury zjistí cokoliv, co není v souladu s pravidly, musí informovat rozhodčího. Pokud rozhodčí 
není schopen zajistit okamžitou nápravu musí informovat Jury.

5.01 Rozhodčí musí být schváleni před soutěží Jury. V případě velkého počtu rozhodčích s nízkou kvalifikací, 
nebo malou zkušeností, musí být zajištěn dohled mezinárodními rozhodčími.

5.02 Rozhodčí musí mít rozsáhlou zkušenost ve střelbě na asfaltové terče, vlastnit platný průkaz rozhodčího 
FITASC a licenci národní asociace. V ostatních případech musí Jury souhlasit s rozhodčími – asistenty.

5.03 Rozhodčí musí zajistit pořádek a řádné chování na stanovišti a během rozestřelu.

5.04 Jedině rozhodčí může přijímat rozhodnutí. Pokud střelec s rozhodčím nesouhlasí, musí být námitky 
uplatněny na stanovišti tak, že střelec zvedne ruku a řekne PROTEST nebo APPEAL. Rozhodčí poté přeruší 
střelbu a vydá konečné rozhodnutí.

5.05 Střelec se smí odvolat proti rozhodnutí rozhodčího. Námitky musí být předány Jury písemně a doloženy 
stanoveným poplatkem pro odvolání, který bude vrácen, uzná-li Jury odvolání za opodstatněné.

  Pokud Jury uzná odvolání za oprávněné, může dát instrukce rozhodčímu ohledně příštích rozhodnutí, 
vyměnit rozhodčího, nebo změnit jeho rozhodnutí.

  Odvolání se nesmí týkat rozhodnutí, zda byl terč zasažen, nebo ne, a nebo zda byl terč pravidelný nebo ne.

5.06 Když je střelec připraven ke střelbě řekne READY nebo jiný povel rozhodčímu a terč musí být vypuštěn 0-3 
s poté, co rozhodčí předal tento povel vypouštěči.

5.07 Rozhodčí musí předat povel vypouštěči v co možná nejkratším čase.

5.08 Rozhodčí smí ve vyjímečných případech – náhlý prudký déšť, nebo silná bouřka s předpokládanou krátkou 
dobou trvání – přerušit střelbu. Musí však, pokud by přerušení mohlo trvat delší dobu informovat Jury.

5.09 V žádném případě není povoleno sbírat terč pro zjištění, zda byl terč zasažen či nikoliv.

6.01 Byl vypuštěn a střelec na něj vystřelil v souladu s pravidly a jestliže se z terče odlomil alespoň jeden 
viditelný kousek, nebo byl úplně, nebo částečně zničen. To platí i pro terče FLASH.
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TERČ JE PROHLÁŠEN ZA "ZERO" (nula) jestliže: 

Kapitola 7 
JEDNOTLIVÉ TERČE - NO BIRD (nový terč)  

Kapitola 8 
DOUBLE ON REPORT (DVOJSTŘEL NA HLÁŠENOU)  

DEFINITION OF DOUBLES "ON THE GUN" (Report Pairs) 

NO BIRD SHALL BE DECLARED : 

6.02 není zasažen a neodlomí se žádný kousek, nebo jen práší.

6.03 střelec nemohl vystřelit, poněvadž zbraň neodjistil, nebo ji opomněl nabít nebo natáhnout, jestliže zbraň 
nebyla dostatečně zlomena, nebo uzavřena, nebo střelec nepřijal dostatečná opatření k tomu, aby se u 
poloautomatické zbraně nabila nábojnice do komory.

6.04 ve stejné položce dojde ke třetímu selhání zbraně – viz 3.12 

6.05 střelec nevystřelí druhou ránu, protože nenabil druhou nábojnici, nebo  neodblokoval uzávěrku zásobníku u 
poloautomatické zbraně.

6.06 u zbraní s jednospoští střelec nedostatečně uvolnil spoušť po prvním výstřelu

6.07 střelec v případě poruchy zbraně sám otevře zbraň, nebo se dotkne pojistky před tím, než rozhodčí zbraň 
zkontroluje.

6.08 střelec zaujme před střelbou postoj v rozporu s pravidlem 1.05 – 1,09 a 1.11 a byl proto v průběhu stejné 
položky již jednou napomenut.

7.01 Terč bude prohlášen NO BIRD a nový terč vypuštěn ať střelec vystřelil, nebo ne:

  a) jestliže je terč vypuštěn rozbitý

  b) jestliže je terč vypuštěn z nesprávné vrhačky

  c) jestliže pro jednotlivý terč jsou vypuštěny terče dva na stejném stanovišti

  d) u střelby na zajíce, pokud se terč poté co nebyl zasažen první ranou rozbije před tím, než je na něj 
vypálena druhá rána bude prohlášen za NO BIRD. Bude vypuštěn nový terč, střelec musí první ranou 
minout a bude okorován výsledek druhé rány.

7.02 Jestliže je terč definitivně jiné barvy než terče užívané pro tuto trajektorii na tomto stanovišti.

7.03 Jestliže je terč vypuštěn před povelem střelce. 

7.04 Jestliže je terč vypuštěn se spožděním delším jak 3 s od povelu rozhodčího.

7.05 Jestliže je rozhodčím posouzena dráha letu jako nepravidelná.

7.06 Jestliže, v případě použití poloautomatické zbraně, vyhození první nábojnice zabrání nabití druhé nábojnice 
( v tomto případě je terč vypuštěn znovu, střelec musí první ránu směrovat k terči ale nezasáhnout ho, a je 
hodnocen pouze výsledek druhé rány).

7.07 Jestliže se jedná o chybu při prvním výstřelu jako důsledek poruchy zbraně nebo munice bez zavinění 
střelce a střelec nevystřelí druhou ránu. POKUD STŘELEC DRUHOU RÁNU VYSTŘELÍ, VÝSLEDEK BUDE 
HODNOCEN.

7.08 Rozhodčí může prohlásit terč NO BIRD, jestliže byl střelec viditelně vyrušen. 

7.09 Když jiný střelec vystřelí na terč.

7.10 Jestliže rozhodčí nemůže z jakéhokoliv důvodu rozhodnout zda se jedná o zásah nebo ne.

7.11 Střelec MUSÍ střílet na všechny terče, které rozhodčím NEBYLY vyhlášeny NO BIRD. Rozhodčí však může 
terč prohlásit jako NO BIRD i když na něj stříleno bylo (např. Brzké, nebo pozdní vypuštění, nebo 
nepravidelná dráha).

7.12 V případě závady munice nebo zbraně bez zavinění střelce je terč prohlášen NO BIRD    a je vypuštěn nový 
terč ale po dvou poruchách zbraně nebo munice ve stelné položce(ať již střelec vyměnil zbraň, nebo ne) 
další porucha nebo poruch jsou hodnoceny ZERO – viz čl. 3.12.

8.01 Dva terče vypuštěné z jedné nebo dvou vrhaček, přičemž druhý terč je vypuštěn v čase 0-3 s po výstřelu 
na první terč.

8.02 jestliže jsou dva terče vypuštěny současně
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Kapitola 9 
DOUBLE ON REPORT –PROHLÁŠEN ZA “ZERO” (nula)  

ZERO A ZERO/BON NEBO ZERO/ZERO 

Kapitola 10 
SIMULTANEOUS DOUBLE (Dvojstřel současný)  

SIMULTANEOUS DOUBLE -  NO BIRD 

8.03 jestliže střelec bezdůvodně  nevystřelí na první terč. Druhý terč nemůže být vypuštěn (není výstřel), 
dvojstřel bude prohlášen ZERO/NO BIRD a další dvojstřel bude vypuštěn pro rozhodnutí skóre střelby pouze 
na druhý terč.

8.04 Jestliže je terč vržen jinou vrhačkou

8.05 jestliže je první terč pravidelný a druhý nepravidelný (výsledek střelby na první terč však bude hodnocen 
BON nebo ZERO podle skutečného výsledku)

8.06 Dvojstřel bude prohlášen NO BIRD a střelec požádán o střelbu na nový dvojstřel aby bylo rozhodnuto o 
skóre na oba terče:

  a) střelec poruší pravidlo 1.05 o střeleckém postoji při střelbě na první terč(1.07 - 1.08)

  b) Jestliže během střelby na dvojstřel dojde k výstřelu obou hlavní z důvodu poruchy zbraně I kdyby byl 
první terč zasažen (3.12 a 3.13)

  c) jestliže střelec vystřelí na stanovišti nedobrovolně ať již z důvodu poruchy zbraně nebo vlastní chybou 
před tím, než zavolá o terč

8.07 Pokud je při dvojstřelu na hlášenou  druhý terč nepravidelný bude prohlášen NO BIRD a dvojstřel bude 
opakován, výsledek střelby na první terč  je však zaznamenán.  Střelec nemá možnost opravit výsledek 
střelby na první terč, pokud byl minut, musí však na něj střílet.

  a) Jestliže střelec mine první terč a ten se srazí s druhým terčem před druhým výstřelem.

  b) Jestliže kousky prvního terče rozbijí druhý terč před druhým výstřelem.

  c) Jestliže během dvojstřelu nemůže být vystřelena druhá rána z důvodu poruchy zbraně, nebo munice, čl. 
3.12 a 3.13. 

8.08 Pokud závada zbraně, nebo munice zabrání střelci vystřelit jeho první ránu, uplatní se čl. 3.12 a 3.13.

8.09 Jestliže střelec nestřílí v řádném pořadí, je rozhodčím napomenut. Při druhém provinění tohoto druhu je 
penalizován:

  a) Zero pro jednotlivý terč

  b) Zero a no bird u dvojstřelu na hlášenou

  c) Zero & Zero u současného dvojstřelu

  d) Zero & Zero u dvojstřelu následného

8.10 Pravidla čl. 6.01 až 7.12 se aplikují i na střelbu na dvojstřel na hlášenou

9.01 Jestliže střelec bezdůvodně nevystřelí na druhý terč pravidelného dvojstřelu, je zaznamenán výsledek první 
rány  a druhý terč prohlášen ZERO.

9.02 Terč je hodnocen ZERO při třetím selhání zbraně, nebo munice čl. 3.12. a 3.13.

9.03 Jestliže střelec při dvojstřelu vystřelí obě rány na první terč, je zaznamenán výsledek střelby na něj a druhý 
terč hodnocen ZERO.

9.04 Pravidla článků 6.01 až 7.12 se aplikují na střelbu dvojstřelů.

10.01 Jsou to dva terče vržené ve stejnou dobu jednou nebo dvěmi vrhačkami.

10.02 V současném dvojstřelu není zaznamenán žádný výsledek, pokud je jakýkoliv z terčů prohlášen  NO BIRD.

10.03 Tento dvojstřel může být zasažen jedním výstřelem a hodnocen BON/BON.

10.04 Terče mohou být stříleny v jakémkoliv pořadí.

10.05 Pokud střelec bez legitimního důvodu nevystřelí na současný dvojstřel, je hodnocen ZERO/ZERO. (8.03) 
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Kapitola 11 
RAFALE DOUBLES (Dvojstřel následný)  

DEFINITION OF A RAFALE DOUBLE (FOLLOWING PAIR) 

Kapitola 12 
TRESTY  

Kapitola 13 
ROZESTŘEL  

10.06 Dvojstřel je prohlášen NO BIRD střelec požádán o střelbu na nový dvojterč ke zjištění výsledku střelby na 
oba terče:

  a) Jestliže terč(e) je(jsou) rozbit(y) při vypuštění

  b) Jestliže terč(e) není(nejsou) vypuštěn(y) ze správné vrhačky

  c) Jestliže je libovolný terč jiné barvy než té, která je na tento dvojstřel užívána

  d) Jestliže jsou terče vypuštěny než střelec zavolá

  e) jestliže je dvojstřel vypuštěn více než 3 s po pokynu rozhodčího

  f) jestliže je rozhodčím alespoň jedna dráha letu považována za neregulerní

  g) jestliže střelec mine první terč a ten koliduje s druhým před druhou ranou.

  h) jestliže střepy prvního terče kolidují s druhým před druhým výstřelem.

  i) porušení pravidel 1.05 a 1.06, postoj střelce před první ranou (1.07 - 1.08)

  j) porucha zbraně nebo munice zabrání střelci vystřelit první ránu 3.12 a 3.13.

  k) Pokud porucha zbraně nebo munice zabrání střelci vystřelit druhou ránu je současný dvojstřel 
prohlášen NO BIRD a střelec musí opakovat celý dvojstřel čl. 3.12 a 3.13.

  l) Jestliže během současného dvojstřelu dojde k výstřelu obou hlavní zároveň z důvodu poruchy zbraně, je 
dvojstřel NO BIRD a musí být opakován čl.  3.12 a 3.13.

  m) jestliže střelec nechtěně vystřelí na stanovišti ať již nedobrovolně, nebo omylem

10.07 Pravidla čl.  6.02 to 6.08 SE APLIKUJÍ NA SOUČASNÝ DVOJSTŘEL.

11.01 Dva terče vržené ze stejné vrhačky po stejné dráze.

11.02 Obě patrony mohou být vystřeleny na jeden terč.

11.03 Terče mohou být stříleny v jakémkoliv pořadí.

11.04 Při tomto dvojstřelu není hodnocen žádný výstřel jestliže je jakýkoliv z terčů NO BIRD.

11.05 Všechna pravidla, která se týkají současného dvojstřelu jsou aplikovatelná na dvojstřel následný, tzn. čl. 
10,04 až 10.06.

11.06 Rovněž pravidla 6.02 to 6.08 SE POUŽÍVAJÍ I PRO DVOJSTŘELY NÁSLEDNÉ.

12.01 Všichni střelci jsou povinni se seznámit s platnými pravidly Loveckého parkúru. Tím, že se soutěže 
zúčastní, akceptují disciplinární následky plynoucí z nedodržování těchto pravidel a pokynů rozhodčích.

12.02 Úmyslné porušení pravidel bude v prvé řadě potrestáno napomenutím rozhodčím, nebo Jury. V případě 
dalších nebo vážnějších provinění, může Jury penalizovat střelce ztrátou zásahu a ve vážných případech 
ho vyloučit z položky, nebo celé soutěže.

12.03 Jestliže si je Jury vědoma, že střelec úmyslně zdržuje střelbu, nebo se nesportovně chová, může ho 
napomenout, penalizovat ztrátou zásahu, nebo vyloučit ze soutěže.

13.01 Pro případný rozestřel může Jury, pokud čas dovolí, vytyčit nové střeliště. 

13.02 Rozestřel o první tři místa (jednotlivci, nebo národní týmy) se koná v položce 25 terčů, pokud není 
dosaženo výsledku, střílí se dále systémem “náhlá smrt”. Tyn., že u prvního terče, kdy se výsledek liší, je 
vyřazen střelec, který skoroval ZERO. Střelci na ostatních místech jsou při rovnosti výsledku klasifikováni 
na stejném místě.
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Kapitola 14 
POLOŽKOVÝ LIST  

Příklad 

Na stanovišti 1 se střílí 5 jednotlivých terčů a jeden dvojstřel (celkem v položce 25 terčů) 
 
Pořadí střelců na jednotlivé terče 1,2,3,4,5,6 
Pořadí střelců na dvojstřely 2,3,4,5,6,1  
 
Střelec č 1 zasáhne první, čtvrtý a pátý terč, závadu zbraně má při střelbě na první terč, napomínán pro porušení 
polohy zbraně je u dvojstřelu, u kterého při opakování zasáhne druhý terč, první mine. 
 
Tabulka vypadá následovně 

 
PRAVIDLA SCHVÁLENA TECHNICKOU KOMISÍ LOVECKÉHO PARKÚRU 27.listopadu 1999. 

13.03 Střelba probíhá podle předchozích pravidel, prázdná místa ve skupině střelců nejsou doplňována.

13.04 Jestliže se rozestřel nekoná v původně vyhlášené době, musí zůstat střelci připraveni a ve spojení s Jury 
tak, aby mohli střílet do 15 min od vyvolání.

13.05 Střelci, kteří nejsou přítomni na počátku rozestřelu jsou označeni “vzdali”.

13.06 Jury může – ve zcela vyjímečných případech přenést rozestřel na následující den. Střelci, kteří se ho 
nezúčastní jsou označeni “vzdali”.

14.01 Za vyplňování položkového listu je zodpovědný rozhodčí nebo osoba rozhodčím určená. Každý rozhodčí 
bude v rámci střeliště používat pero jiné barvy. Na  každém stanovišti rozhodčí po ukončení střelby 
skupiny hlasitě seznámí střelce s dosaženými výsledky. Na prvních třech stanovištích stvrdí správnost 
svým podpisem jeden ze členů skupiny střelců, na posledním stanovišti střeliště pak každý střelec stvrdí 
svým podpisem správnost svého výsledku

14.02 Zmateční – nepřekládáno

14.03 Platí pouze pro český překlad -  Do položkového listu se zapisují  zásahy a chyby takto:

  a) zásah svislou čárkou do příslušného okénka terče

  b) chyby – číslicí, která je rozdílem počtu terčů v položce a součtu dosavadních chyb do příslušného 
okénka terče

  c) závada zbraně, nebo munice písmenem T v, nebo nad příslušným okénkem terče, kdy nastala

  d) napomenutí písmenem N v, nebo nad příslušným okénkem terče, kdy napomenut

č Jméno země 1 2 3 4 5 6 7

1 Střelec CZ /     T 24 23 / / 22    N /

FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE Sporting World Championship 
29/10 - 1/11 1994 MOUNT GAMBIER Group  N° : 1                      Round N° : 1  ( Fuller) 
Referee : 1 ____________  2 ____________ 3 ____________ 4 ____________                         

Numb.
Name/first 
Name

Cat. Targets Total

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