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MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA - UNIVERZÁLNÍ TRAP 

V případě rozporné interpretace uvedených pravidel má přednost text napsaný ve francouzštině. 

KAPITOLA 1  

OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Univerzální trap sestává z pěti vrhaček instalovaných v okopu vybaveném pevnou nebo 

zavěšenou střechou. 

1.2 Pětice vrhaček je uspořádaná v přímé linii na pevně usazených základnách, které jsou na 

stejné úrovni. Vrhačky jsou vodorovně vyrovnané. Základny jsou očíslované od 1 do 5 zleva 

doprava. 

1.3 Základny jsou uspořádány tak, že pokud má každá z vrhaček založený terč na rameni nebo 

výmetném stole, platí: 

1) Vodorovná vzdálenost mezi středy terčů dvou sousedících vrhaček, které jsou 

připraveny k vyhození, je minimálně 1 m a maximálně 1,25 m (1,1 m je doporučeno). 

2) Vrhačky jsou v zákopu nainstalovány tak, že otočný bod výmetného ramene je 0,5 m 

(+/- 10 cm) pod horní rovinou povrchu střechy zákopu a posunuty zpět 0,5 m (+/- 10 

cm) od přední hrany střechy, pokud je vrhačka nastavena na elevaci 2 metry1. 

Střeliště 

1.4 Střelecká stanoviště sestávají ze čtvercové plochy 1m x 1m. Jsou uspořádána v přímé linii 

rovnoběžně s 5 vrhačkami v okopu. Přední hrany střeleckých stanovišť jsou ve vzdálenosti 

15 metrů od přední hrany střechy okopu2. 

1.5 Na střechu zákopu se musí umístit terč tak, aby byl nad vrhačkou č. 3 a označoval místo, kde 

se objeví terč, je-li vrhačka nastavena na vymetení terče pod úhlem nula (0) stupňů. Terč je 

umístěn den před závodem v průběhu nastavování zařízení. Jestliže je terč střelcem náhodně 

zničen, musí být ihned umístěn znovu rozhodčím zodpovědným za střeliště.  

Střelecká stanoviště jsou rozložena tak, že dvě jsou umístěna vlevo a 2 vpravo od stanoviště 

č. 3. Středy sousedních stanovišť jsou vzdáleny 2,5 m tak, že mezi dvěma stanovišti je 

rozestup 1,5 metru. 

1.6 Každé střelecké stanoviště musí být vybaveno stojanem, kam si střelec může odložit náboje.  

Stanoviště musí být vybavena střechou, aby byli střelci i rozhodčí chráněni v případě 

nepříznivých povětrnostních podmínek.  

Za každým střelištěm musí být k dispozici stan nebo přístřešek, kam se ukryjí čekající střelci 

v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. 

  

                                                
1 Pozn. překladu: Viz nastavení výšky dráhy podle článku 1.9 
2 Pozn. překladu: Měřeno ve vodorovné rovině procházející horní hranou střechy okopu. 
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Dráhy letu a schémata nastavení vrhaček  

1.7 Dráhy letu terčů ze všech pěti vrhaček lze měnit, aby se obměňovaly střelecké podmínky. 

Pro nastavení různých drah je stanoveno 10 oficiálních schémat (viz poslední strana pravidel). 

1.8 Terč vržený za podmínek bezvětří musí mít dráhu, která odpovídá oficiálnímu schématu 

s tolerancí +/- 5 m. Tato vzdálenost se měří od otočného bodu výmetného ramene 

příslušné vrhačky (1.3.2) měřeno ve směru dráhy. 

1.9 Kontrola výšky dráhy terče se provádí ve vzdálenosti 10 m před vrhačkou. V této vzdálenosti 

musí terč prolétat minimálně 1,5 metru a maximálně 3,5 metru vysoko s tolerancí 0,5 m.  

Organizující klub musí zajistit příslušné vybavení, aby bylo možné ověřit parametry dráhy.3 

1.10 Nastavení dráhy vpravo nebo vlevo musí být provedeno tak, že terče nedopadají mimo 

hranice vymezené rameny úhlu 90 stupňů, jehož vrchol se nachází ve středu vrhačky č. 3 

a jehož středová osa prochází středem stanoviště č. 3. 

1.11 Vrhačky č. 1 a 2 metají terče vpravo a vrhačky č. 4 a 5 vlevo tak, že dráhy jejich terčů protínají 

středovou linii. 

1.12 Vrhačky musí být vybaveny pevným zařízením, které dovoluje, jednoduchým odečtem, různá 

nastavení odpovídající bodům předepsaným odstavci 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11. 

1.13 Každá vrhačka musí být po kontrole pevně ukotvena, aby se nastavená dráha letu nemohla 

nekontrolovaně změnit při testování. 

Pokud se vrhačka posune ve svém ukotvení, rozhodčí zodpovědný za střeliště ihned zastaví 

probíhající střeleckou položku a obnoví původní nastavení vrhačky. 

Dosažené výsledky na terče již vržené z takové vrhačky se započítávají, žádný z nich nebude 

opakován a nikdo ze střelců nemůže požadovat opakování položky. 

1.14 Nastavovací mechanizmy každé z vrhaček (metná rychlost terče, výška dráhy, a pokud je 

použito, výchozí poloha terče) musí být vybaveny očky, aby je bylo možno opatřit olověnými 

plombami, které budou kontrolovány každý den soutěže. 

Terče 

1.15 Terče musí mít průměr 11 cm a výšku 25 – 26 mm, váha musí být mezi 100 – 110 gramy. Pro 

mezinárodní závody se musí použít všechny terče stejné barvy a stejné odsouhlasené značky. 

1.16 Barva terčů se musí volit vzhledem k poloze střelnice tak, aby se terče daly za normálních 

světelných podmínek zřetelně odlišit od pozadí. 

  

                                                
3 Pozn. překladu: Referenční rovina je vodorovná rovina, ve které leží horní hrana střechy okopu; 
střeliště a hrana okopu by měly být vodorovně vyrovnány. 
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Vrhačky 

1.17 Vrhačky musí být vybaveny hlasovým vypouštěcím zařízením se spouštěčem, který zajistí, 

aby všem střelcům téže položky byly vypuštěny stejné terče, avšak v jiném pořadí, aniž by 

dopředu věděli, která z pěti vrhaček vypustí terč. 

KAPITOLA 2  

ZBRANĚ A STŘELIVO 

2.1 Lze použít jakoukoli brokovnici s výjimkou „pump“ včetně poloautomatických modelů 

za předpokladu, že vyhozená nábojnice neruší ostatní střelce. Ráže větší než 12 nejsou 

povoleny. 

Střelcům se zbraní ráže menší než 12 se nepřiznává žádná výhoda. 

2.2 Žádná zbraň s hlavní (hlavněmi) kratšími než 66 cm není dovolena. 

2.3 Popruhy a řemeny na zbrani jsou zakázány. Jakékoli použití mikro kamery namontované na 

zbrani je zakázáno.4 

2.4 Všechny manipulace se zbraněmi, a to i vybitými, se musí provádět s extrémní opatrností. 

Zbraně se musí přenášet vybité a otevřené. 

Poloautomatické zbraně musí být přenášeny s otevřeným závěrem a ústím orientovaným 

výhradně přímo nahoru nebo dolů. 

2.5 Pokud střelec zbraň nepoužívá, musí být postavena svisle do určeného stojanu. Je zakázáno 

dotýkat se zbraně jiného střelce bez povolení. 

2.6 Dálka nábojnice žádného náboje po vystřelení nesmí být větší než 70 mm. Náplň broků nesmí 

být větší než 28 gramů olova s tolerancí +/- 0,5 gramu. 

Broky musí být kulového tvaru o maximálním průměru 2,5 mm s tolerancí +0,1 mm.  

Použití černého střelného prachu je zakázáno, stejně jako trasovací a přebíjené náboje 

na mezinárodních soutěžích. 

2.7 Pověřený rozhodčí může vyjmout dva náboje ze zbraně jednoho nebo více střelců, aby mohla 

jury ověřit, že odpovídají pravidlům. 

KAPITOLA 3  

OBLEČENÍ 

3.1 Osobní oblečení 

Střelci se musí dostavit na střelecké stanoviště oblečeni způsobem vhodným pro veřejnou 

událost. 

Krátké kalhoty jsou zakázány, pouze tzv. bermudy délky nejvýše 5 cm nad kolena jsou 

povoleny. 

                                                
4 Pozn. překladu: Zákaz použití kamer na zbrani je jedinou změnou oproti předchozí verzi pravidel. 
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Trička musí mít alespoň krátké rukávy, s nebo bez límečku, a musí dosahovat alespoň 

ke krku. 

Odložení oděvu do pasu pod střeleckou vestou je zakázáno. 

Sandály a otevřená obuv jsou zakázány z bezpečnostních důvodů. 

Na slavnostním zahájení nebo během průvodu národních týmů musí být jejich členové 

oblečení v jednotném oblečení národního týmu nebo ve společenských kalhotách a saku. 

Předání cen a závěrečného ceremoniálu se všichni ocenění střelci zúčastní buď v oblečení 

svého národního týmu nebo ve společenských kalhotách a saku. 

3.2 Čísla 

Střelec musí své startovní číslo nosit viditelně a v úplném provedení. 

Jakákoli odchylka od těchto pravidel bude rozhodčím potrestána „Varováním“5, které může 

vést k sankcím, případně až k vyloučení ze závodu, podle rozhodnutí jury. 

3.3 Zařízení 

Všechna elektronická, mechanická nebo jiná zařízení, která mohou naznačovat dráhu nebo 

úhel letu terče, jsou přísně zakázána. 

Pro závodníky, trenéry a členy týmů se zakazuje používání mobilních telefonů, zařízení 

walkie-talkie a podobných komunikačních zařízení v místech, kde probíhá závod, nebo 

v doslechu od takového místa. Všechny mobilní telefony musí být vypnuty nebo ztišeny. 

Lze použít pouze zařízení pro nahrávání zvuku. V průběhu závodu nebo oficiálního tréninku 

jsou zakázány radiopřijímače, magnetofony nebo jiná zařízení produkující zvuk nebo 

komunikační systémy, jako např. „Blue tooth“, v doslechu od střeliště. 

KAPITOLA 4  

STŘELECKÁ POZICE 

4.1 Střelec se připraví do pozice ke střelbě se zbraní založenou do ramene před zavoláním 

pro terč. Chodidla musí být uvnitř vymezeného střeleckého stanoviště. V případě porušení 

je střelci uděleno varování. 

KAPITOLA 5  

ORGANIZACE ZÁVODŮ 
Jury a rozhodčí 

5.1 Mezinárodní události jsou řízeny jury sestávající po jednom zástupci z každé účastnické země 

registrovaných národních týmů. Předsedou jury je delegát jmenovaný FITASC nepocházející 

z organizující země. 

Členové jury, pokud zjistí porušení pravidel, nemohou zasáhnout přímo u rozhodčího, 

ale musí hlásit své nálezy jury. 

Všichni členové jury musí nosit identifikační průkaz vydaný organizátorem. 

                                                
5 Pozn. překladu: „WARNING“ je přeloženo jako „Varování“ 
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5.2 Úlohou jury je kontrolovat národní nebo mezinárodní licence rozhodčích, a pokud není 

dostatek členů, jmenovat pomocné rozhodčí z řad střelců, kteří nabídli své služby a byli 

vybráni jury, aby reprezentovali Národní Federaci nebo organizaci mistrovství. 

5.3 Před zahájením střelby jsou členové jury a rozhodčí zodpovědní za to, že překontrolují, že 

instalovaná zařízení odpovídají specifikaci a přípravy byly provedeny vhodným a efektivním 

způsobem. 

5.4 Rozhodnutí jury jsou platná, pouze pokud je přítomen prezident a nejméně čtvrtina jejích členů 

a pokud je schválí většina přítomných členů. V případě nerozhodného hlasování rozhoduje 

hlas předsedy. 

5.5 V případě nouze (tj. riziko zastavení střelby) mohou dva členové jury jmenovaní předsedou a 

se souhlasem rozhodčího učinit mimořádná rozhodnutí, za předpokladu, že jury jejich 

rozhodnutí podporuje. 

5.6 Zajišťuje, že v průběhu střelby jsou dodržována sportovní pravidla, včetně technické kontroly 

zbraní, střeliva a terčů. 

5.7 Vyřizuje protesty. 

5.8 Přijímá rozhodnutí o trestech pro střelce, kteří porušují pravidla nebo se chovají nesportovním 

způsobem (články 11.3, 11.4, 11.5). 

5.9 Předseda jury musí zajistit, aby na každém střelišti byli přítomni alespoň 2 členové jury. 

5.10 Organizační výbor a jury odsouhlasí plán losování. Sestavení skupin střelců je vylosováno 

den před závodem v předem určeném čase, aby se mohli zúčastnit jmenovaní národní 

delegáti. Skupiny sestávají z maximálně 6 a minimálně 3 střelců. 

5.11 V průběhu mezinárodního závodu, pokud je třeba, jsou nastavovací schémata pro vrhačky 

měněna denně. 

Tato schémata jsou losována jury. 

Jakmile je nové schéma nastaveno, bude ověřeno vypuštěním testovacího terče z každé 

vrhačky a všechna zařízení budou opatřena plombami. 

5.12 V případě vyšší moci může jury pro závod snížit počet terčů. V takovém případě může střelec 

požadovat kompenzaci za neodstřílené terče na základě ceny tréninkové položky. Pro 

mezinárodní soutěže bude ustanovena odvolací jury. 

5.13 Odvolací jury bude vytvořena na začátku každého mezinárodního závodu. 

5.14 Pokud střelec rozporuje rozhodnutí jury nebo FITASC, může se obrátit na odvolací jury. 

Odvolací jury sestává z prezidenta pořádající země, prezidenta FITASC nebo jeho zástupce, 

prezidenta technické komise nebo jeho zástupce a technického ředitele FITASC. Odvolací jury 

bude ustanovena současně s jury. 
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KAPITOLA 6  

ROZHODČÍ 

6.1 Na střelbu dohlíží vrchní rozhodčí, který je držitelem mezinárodní licence rozhodčích FITASC. 

Po každém vypuštění terče musí jasně rozhodnout, jestli se terč zaznamená jako „Zásah“ 

nebo „Nula“6. 

6.2 Rozhodčí a jeho asistenti pod dohledem jury dohlížejí na dodržování pravidel, zajišťují 

bezpečnost diváků a starají se o to, aby přihlížející nerušili střelce. 

6.3 Rozhodčímu vypomáhají 3 asistenti jako pomocní rozhodčí, kteří jsou zvoleni ze soutěžících 

z předchozí skupiny. Střelec nesmí odmítnout tuto funkci, je-li požádán, ale rozhodčí může 

přijmout náhradního asistenta ze střelců v závodu. 

Střelec, který odmítne roli pomocného rozhodčího nebo se úmyslně opozdí s příchodem na 

své stanoviště, může být potrestán (článek 11.4 a 11.5). 

6.4 Pomocní rozhodčí se umístí po každé straně tak, aby měli dobrý přehled přes celé střeliště. 

Třetí pomocný rozhodčí je u zobrazovacího panelu nebo výsledkové tabule, kde veřejně 

zaznamenává rozhodnutí rozhodčího a informuje střelce. 

6.5 Hlavní rozhodčí přijímá rozhodnutí samostatně. Pokud je rozhodnutí pomocného rozhodčího 

odlišné, musí zvednout ruku, aby informoval hlavního rozhodčího, který přijme konečné 

rozhodnutí. Před tím se však může poradit s ostatními pomocnými rozhodčími. 

6.6 Bezprostředně po ukončení položky jsou výsledky překontrolovány a porovnány. Pokud si 

záznamy neodpovídají, platí záznam podle zobrazovacího panelu nebo výsledkové tabule. 

Po kontrole jsou výsledky položky hlasitě vyhlášeny tak, aby je střelci slyšeli. Každý střelec 

musí ověřit a podepsat svůj výsledek před tím, než opustí střeliště. 

Po této proceduře se nepřijímají žádné stížnosti. 

6.7 Před začátkem každé položky musí rozhodčí hlasitě oznámit obsluze počet střelců ve skupině, 

aby vypouštěcí zařízení mohlo být správně nastaveno na nahlášený počet střelců (6, 5, 4, 3 

střelci). 

6.8 Pokud by nebyl nastaven správný počet střelců ve skupině a střelba začala, je rozdělení terčů 

mezi jednotlivé střelce špatné. 

Rozhodčí musí zastavit střelbu okamžitě, jakmile to zjistí. 

Dosavadní výsledky se považují za platné a rozhodčí nastaví správný počet střelců 6, 5, 4, 3 a 

střelba začne znovu tam, kde byla přerušena. 

6.9 Střelba postupuje bez jiných přerušování než těch, která jsou plánována podle programu 

nebo těch, která jsou vynucena technickými problémy. 

                                                
6 Pozn. překladu: „KILL“ je přeloženo jaké „Zásah“, „ZERO“ jako „Nula“. 
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6.10 Rozhodčí může v ojedinělých případech přerušit střelbu, pokud náhle začne intenzivně pršet 

nebo v případě náhlé bouřky, pokud se zdá, že budou trvat pouze krátce. Musí informovat 

jury, pokud přerušení bude zjevně delší. 

KAPITOLA 7  

ORGANIZACE POLOŽKY 

7.1 Každá položka sestává z 25 terčů. 

7.2 Jakmile je střelec zavolán, musí být připraven okamžitě nastoupit ke střelbě a musí s sebou 

mít střelivo a vybavení ke střelbě v celé položce. 

7.3 Testování zbraní je povoleno před první položkou každého dne, ale musí se provádět po 

jednom střelci na vlastním stanovišti v pořadí skupiny a na pokyn rozhodčího. 

Dráhy letu terčů musí být ukázány všem střelcům skupiny v pořadí vrhaček 1 – 5.7 

7.4 Na začátku položky bude připraveno 6 závodníků, po jednom na stanovišti a šestý je 

připraven, aby nahradil prvního ve skupině, jakmile ten opustí stanoviště č. 1, atd. … 

Jakmile vystřelí na stanovišti č. 5, střelci ihned přechází na stanoviště č. 1, zbraň musí být 

vybita a otevřena. 

7.5 Rozhodčí nebo jiní pověření funkcionáři jsou zodpovědní za vydávání příkazů „Zahájení 

střelby“, „Ukončení střelby“, „Vybíjení“ a všech ostatních nezbytných instrukcí, aby zajistili 

hladký průběh položky. Rozhodující rozhodčí8 musí stejnou měrou zajistit, že pokyny jsou 

vydávány a že se zbraněmi se zachází bezpečně.  

Každý střelec, který by bez povolení rozhodčího manipuloval se zbraní před vydáním povelu 

„Zahájení střelby“ nebo po vydání povelu „Ukončení střelby“, může být potrestán „Varováním“ 

(článek 11.3) a vyloučen ze závodu v případě následného přestupku proti pravidlům (článek 

11.5). 

7.6 Střelec č. 1 nesmí nabít zbraň před tím, než mu rozhodčí povolí zahájit střelbu. 

Střelci nesmí zavřít nabitou zbraň, dokud nevystřelil střelec v pořadí před nimi. 

V žádném případě nelze nabíjet zbraň, pokud není ústí hlavně orientované ve směru zákopu. 

Po výstřelu se střelec na stanovišti nesmí otáčet, aniž by předtím otevřel zbraň. 

Veškeré manipulace se zbraní jsou zakázány, jakmile se před střeleckými stanovišti objeví 

jakákoli osoba (články 11.4 a 11.5). 

Je zakázáno mířit nebo vystřelit na cizí terč, stejně tak je zakázáno mířit nebo předstírat 

střelbu na živá zvířata (článek 11.4 a 11.5). 

Střelcům a ostatním osobám v blízkosti střelecké linie se doporučuje používat ochranu sluchu. 

Střelci stojící na stanovištích připravení k vlastní položce mohou cvičně mířit nenabitou zbraní 

poté, co dostanou povolení od rozhodčího, před zahájením střelby. 

                                                
7 Pozn. překladu: jedná se o cvičné nahození nebo reálnou střelbu, případně odolejování? 
8 Pozn. překladu: tj. i ti dočasně určení z řad střelců 
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7.7 Jakmile je soutěžící připraven, zavolá si pro terč voláním „Holub,“ „Hop“, „Pull“, „Go“ nebo 

jiným vhodným povelem, který aktivuje sono. 

Poté, co vystřelil na svém stanovišti, musí soutěžící počkat, dokud bezprostředně sousední 

střelec nevystřelí, před tím, než se posune na jeho místo. Pokud to nedodrží, může obdržet 

varování (článek 11.3). 

7.8 V případě přerušení střelby musí být zbraň okamžitě otevřena a bez souhlasu rozhodčího 

nesmí být před opětovným zahájením střelby zavřena nebo nabita. 

7.9 Střelec musí zavolat pro terč do 10 sekund poté, co bylo vystřeleno na předchozí terč. Pokud 

střelec tento interval překročí, obdrží „Varování“ (článek 11.3). 

7.10 Poté, co vystřelili na vlastní poslední terč v položce, zůstávají všichni střelci stát na stanovišti, 

dokud neodstřílí poslední soutěžící v položce a dokud rozhodčí neohlásí „Konec položky“. 

7.11 Jakmile střelec zavolá, terč musí být vypuštěn okamžitě s výjimkou zpoždění reakce na signál 

(přibližně 1/10 sekundy). 

7.12 Musí se střílet na všechny terče, které jsou vypuštěny, s výjimkou, kdy střelec usoudí, že 

vypuštění jeho terče neodpovídá článku 7.11. V takovém případě může terč odmítnout jasným 

skloněním zbraně. Jestliže však rozhodčí usoudí, že vypuštění terče odpovídalo pravidlům, 

může být terč zaznamenán jako „Nula“.  

7.13 Všechny závady vrhaček musí rozhodčí hlásit obsluze. 

V případě, že nelze opravit vrhačku včas a za přijatelných podmínek, může rozhodčí 

rozhodnout o její výměně a pokračovat později. 

7.14 Pokud je položka přerušena na dobu delší než 5 minut kvůli technické závadě, která nesouvisí 

se střelci, musí se skupině znovu ukázat terče. 

KAPITOLA 8  

ZÁVADY 

8.1 V případě jakékoli závady musí střelec zůstat stát na stanovišti se zbraní orientovanou ústím 

do střeliště bez toho, aby zbraň otevřel nebo se dotkl ovládání pojistky, dokud není zbraň 

zkontrolována rozhodčím. 

8.2 Porucha zbraně musí být vyhlášena jestliže: 

a) Z ní nelze bezpečně vystřelit. 

b) Neiniciuje zápalku a prachovou nálož náboje. 

c) Nelze vyhodit vystřelenou nábojnici z důvodu mechanické závady poloautomatické 

zbraně. 

d) Iniciuje obě rány současně. 

V těchto případech má střelec v téže položce dvakrát právo na nový terč bez postihu. Třetí 

a další výskyty závady se posoudí jako „Nula“. 
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8.3 Následující případy se neposuzují jako závada a rozhodčí zaznamená výsledek jako by terč 

byl vypuštěn: 

a) Nesprávná obsluha střelcem. 

b) Komory nenabity nebo nabity vystřelenými nábojnicemi. 

c) Zbraň je zajištěna. 

8.4 Pokud rozhodčí usoudí, že závadu není možné přisoudit chování střelce (článek 8.2) a že 

zbraň nelze opravit rychle, může střelec, se svolením rozhodčího, použít jinou zbraň za 

podmínky, že výměna zbraně proběhne do 3 minut od doby, kdy je na zbrani deklarována 

závada. 

Pomocní rozhodčí mají za povinnost použít malé praporky červené barvy. Použijí se 

k odsouhlasení posouzení zásahu „Nula“ a k informování rozhodčího o problému střílející 

směny. 

8.5 V případě „vyšší moci“ může střelec se souhlasem rozhodčího opustit skupinu a dokončit 

položku v čase určeném rozhodčím nebo jury. A to bez postihu v prvním případě 

a s penalizací 3x „Nula“ v následujících případech.  

KAPITOLA 9  

PRAVIDLA STŘELBY 

9.1 Na terč leze vystřelit dvě rány. 

9.2 Výstřel se hodnotí jako „Zásah“, pokud se vypuštění terče a výstřel(y) uskuteční v souladu 

s pravidly a pokud se z terče odlomí alespoň jeden viditelný úlomek. Pro terče typu „Flash“ 

platí stejné pravidlo.  

9.3 Rozhodčí musí okamžitě rozhodnout, zda je vržený terč v souladu s pravidly nebo vyhlásit 

„Nový terč“9, pokud možno před tím, než střelec poprvé vystřelí. 

9.4 Výstřel je vyhodnocen jako „Nula“10 pokud: 

a) Je na terč vystřeleno a není zasažen za letu. 

b) Terč pouze práší (kouřící nebo prášící terče). 

c) Střelec nevystřelil na terč, pro který zavolal a který byl vržen v souladu s pravidly. 

d) Střelec nemůže vystřelit, neboť zbraň zůstala zajištěna, nebyla nabita, nebyl natažen 

spoušťový mechanizmus nebo zbraň nebyla dovřena (viz odstavec 8.3). 

e) Střelec minul terč první ranou a nemohl vystřelit druhou ránu protože: 

 nenabil druhý náboj 

 neuvolnil podávací mechanizmus zásobníku poloautomatické zbraně 

 pojistka zbraně se posunula vlivem zpětného rázu prvního výstřelu 

 ucpávka druhého náboje se uvolnila a náboj se vysypal následkem zpětného 

rázu prvního výstřelu. 

                                                
9 Pozn. překladu: „NO BIRD“ je přeloženo jako „Nový terč“. 
10 Pozn. překladu: „LOST“ je přeloženo jako „Nula“. 
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f) Střelec, v případě závady nebo selhání zbraně, zbraň otevře nebo se dotkne pojistky 

před tím, než zbraň prohlédne rozhodčí. 

g) Jedná se o třetí a další závadu zbraně nebo střeliva téhož střelce v téže položce 

(odstavec 8.2). 

h) Terč není zasažen z důvodu, pro který střelci nenáleží nový terč. 

9.5 Terč je vyhlášen jako „Nový terč“, ať už na něj závodník vystřelil nebo ne, pokud 

nastane: 

a) Terč se rozpadl před tím, než byl vypuštěn.11 

b) Dráha terče není pravidelná (kolísá, kmitá, počáteční rychlost je nízká, atd.) 

c) Z okopu jsou vypuštěny dva nebo více terčů současně. 

d) Barva terče se významně liší od ostatních terčů použitých z téhož okopu v závodě. 

e) Terč je vypuštěn před pokynem střelce. 

f) Terč není na pokyn střelce vypuštěn a ten viditelně sklonil zbraň „NOTIME“ 

(článek 7.12). 

9.6 Náhradní terč musí být povinně vypuštěn ze stejné vrhačky po stejné dráze jako původní terč 

vyhodnocený jako „Nový terč“ (článek 9.8). 

9.7 Rozhodčí může prohlásit „Nový terč“ a nařídit vypuštění nového terče pokud: 

a) Střelec byl viditelně vyrušen. 

b) Jiný soutěžící vystřelil na týž terč. 

c) Rozhodčí nemůže z jakéhokoli důvodu usoudit, zda byl terč zasažen nebo ne. 

V takovém případě může konzultovat s pomocnými rozhodčími před tím, než nařídí 

vypustit nový terč. 

d) Soutěžící minul první ranou a vyskytla se závada při druhém výstřelu. V takovém 

případě se vypustí nový terč a bude se posuzovat pouze výsledek druhé rány, pokud 

nenastaly okolnosti podle článku (8.2). 

9.8 Výstřel se posuzuje jako by nebylo vystřeleno na terč pokud: 

a) Střelec vystřelí, když na něm není řada. Takový střelec obdrží varování (článek 11.3). 

b) Střelec je na řadě, ale vystřelí dříve, než zavolal pro terč. Ovšem, pokud je terč 

vypuštěn a střelec vystřelí druhou ránu, je výsledek zaznamenán. 

KAPITOLA 10  

PROTESTY 

10.1 Pokud střelec nesouhlasí s rozhodnutím rozhodčího o posouzení výstřelu, musí ihned uplatnit 

protest zvednutím ruky a prohlášením „Protest“ nebo „Odvolání“. 

Rozhodčí musí okamžitě přerušit střelbu a po poradě s pomocnými rozhodčími vyhlásí 

                                                
11 Pozn. překladu: Bylo by lepší formulovat „než na něj bylo vystřeleno“? 
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rozhodnutí. 

V žádném případě se nepovoluje dohledávat terč a zjišťovat, zda byl zasažen. 

10.2 Střelec se může odvolat k jury a vznést námitku proti rozhodnutí rozhodčího. 

Námitka musí být předána písemně včetně kauce ve výši určené jury před závodem. Kauce 

bude vrácena, pokud jury námitku odsouhlasí. 

V tom případě může jury instruovat rozhodčího pro případ budoucích rozhodnutí, stanovit 

jiného rozhodčího nebo s konečnou platností změnit rozhodnutí rozhodčího. 

10.3 Střelec se nemůže odvolat proti rozhodnutí rozhodčího v následujících případech: 

a) Rozhodnutí o zásahu terče „Zásah“ nebo „Nula“. 

b) Pokud je dráha letu rozhodnuta jako pravidelná nebo nový terč. 

c) Pokud je terč vypuštěn v čase odpovídajícím pravidlům. 

KAPITOLA 11  

PENALIZACE 

11.1 Všichni střelci, kteří se účastní závodu, jsou povinni se seznámit s těmito pravidly 

a respektovat je. Předem souhlasí s tím, že porušení pravidel nebo nedodržení pokynů 

rozhodčích bude postiženo penalizacemi a jinými důsledky. 

11.2 Pokud střelec použije zbraň nebo střelivo, které není v souladu s články 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 

započítají se jako „Nula“ všechny terče, na které bylo takovou zbraní nebo střelivem 

vystřeleno. 

Pokud jury usoudí, že střelec si nemohl být vědom, že porušuje pravidla, a že tím nezískal 

žádnou zásadní výhodu, může přijmout výsledek střelce za podmínky, že je chyba napravena, 

jakmile je zjištěna. 

11.3 Sankce 

Při porušení pravidel udělí rozhodčí střelci: 

 Při první chybě: první varování. 

 Při druhé chybě: druhé varování. 

 Při třetí a každé další chybě v průběhu jedné položky bude vždy následující zasažený 

terč zaznamenán jako „Nula“. 

11.4 V případě, že je střelec penalizován rozhodčím přímo, ztrácí 3 zásahy. 

11.5 Na doporučení rozhodčího může jury vyloučit střelce ze závodu. 

11.6 Pokud rozhodčí penalizuje střelce ztrátou 1 nebo 3 terčů (11.3, 11.4), odečtou se od 

celkového nástřelu následující zasažené terče v položce, následující položce, resp. se 

pokračuje v odečítání do posledního terče poslední položky závodu, a od celkového skóre. 

11.7 Pokud se střelec neohlásí rozhodčímu před tím, než padne první výstřel jeho položky střelcem 

skupiny, a po té, kdy byl 3x volán, bude potrestán ztrátou 5 zasažených terčů 

(článek 11.4). 
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Rozhodnutím hlavního rozhodčího nebo jury může být střelci povoleno střílet položku ten 

samý den s určenou skupinou a v určeném čase a místě. 

11.8 Při druhém porušení článku 11.7 (nepřítomnost) je střelec vyloučen ze závodu. 

11.9 Ve všech případech, kdy střelec přeruší střelbu bez vážného důvodu, bude postižen jednou 

„Nula“ (článek 11.6). 

11.10 Pokud střelec opustí skupinu z důvodu jiného, než stanoví tato pravidla, nebo důvodu 

schváleného rozhodčím, všechny jeho dosud neodstřílené terče dané položky budou 

zaznamenány jako „Nula“. V případě opakování lze použít ustanovení článku 11.5. 

11.11 Pokud rozhodčí nebo člen jury zjistí, že soutěžící úmyslně zpožďuje výstřel nebo se chová 

nesportovně, může být potrestán (články 11.3, 11.4, 11.5). 

KAPITOLA 12  

VÝSLEDKY A ROZSTŘELY 

12.1 V případě shodného nástřelu na některé z prvních tří míst mistrovství, se o vítězi rozhodne 

rozstřelem v samostatné položce na 25 terčů. Pokud stále není rozhodnuto, pokračuje se 

druhou položkou, ve které se nabíjí a na terč střílí pouze jedna rána. První „Nula“ 

soutěžícího vyloučí, jakmile střelci odstřílí na stejný počet terčů. 

Pro střelce na nižším než třetím pořadí, kteří budou oceněni, se shoda rozhodne na základě 

výsledku v 8. položce; pokud není rozhodnuto, počítá se zpětně od 7., 6., 5., 4., 3., 2., 1. 

položky. 

Střelci se shodou nástřelu, ale bez ocenění, se umísťují na stejné pozici. 

12.2 Rozstřel se organizuje v souladu s těmito pravidly, nicméně prázdná místa ve skupině 

se nedoplňují. 

12.3 Pokud se rozstřely nedokončí v předem stanoveném čase, dotčení střelci musí zůstat 

v kontaktu s jury, aby byli připraveni střílet v čase kratším než 15 minut od doby, kdy jsou 

voláni k nástupu do položky. Pokud se nedostaví v tomto čase, považují se za vyloučené. 

12.4 V případě shody nástřelu týmů je pořadí určeno podle celkového součtu týmu v 8. položce; 

pokud není rozhodnuto, počítá se zpětně od 7., 6., 5., 4., 3., 2., 1. položky. 

KAPITOLA 13  

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ 

13.1 Nejlepší výsledky každého dne mohou být oceněny, oficiální medaile a mezinárodní 

mistrovské tituly však nelze přiznat bez dodržení pravidel a na základě 200 terčů (článek 

5.12). 

13.2 Střelnice musí být otevřena pro tréning v průběhu tří dnů před soutěží. V průběhu tréningu 

musí být použity terče téhož typu, jaké budou použity v soutěži, viz články 1.16 a 1.17. 

Sedm dnů před zahájením mistrovství předá prezident technické komise prezidentu 
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organizující Federace střelecká schémata, která budou použita na mistrovství. 

Pro tréning mohou být nastavena stejná schémata, jaká budou použita v závodě. 

Technická komise překontroluje nastavení den před nadcházejícím mistrovstvím. 

13.3 Pokud oficiální organizátor nestanoví jinak, je v průběhu mistrovsví zakázáno trénovat mezi 

položkami na střelištích určených pro soutěž.  

13.4 Organizace družstev 

Po každé položce se pořadí v rámci skupiny střelců posune vpřed nebo vzad, na základě 

dohody s organizující federací. Střelec, který začíná první položku na stanovišti 1, bude ve 

druhé položce začínat na stanovišti 6 nebo 2. 

Jury přijme rozhodnutí o směru rotace v předvečer mistrovsví s přihlédnutím ke kompatibilitě 

software organizující federace a Fitasc. 

Slovník pojmů 

Družstvo: skupina nejvýše 6 střelců střílejících ve stejný čas na stejném střelišti. 

Položka: sestává z 25 terčů vržených z téhož zákopu. 

Vrhačka: stroj nebo zařízení pro vrhání terčů. 

Sono: hlasem aktivované zařízení. 

Výstřel: odpálení náboje ze zbraně. 

Zákop: zahloubení v zemi, kde jsou umístěny vrhačky. 

Terč: asfaltový terč  

Trajektorie: dráha letu vrženého terče vzduchem. 

 

 

 

Překlad: Jiří Maša, jmasa@cmail.cz 

Zdrojový text: Rglt_UT_01012015_ENG.pdf, dostupný 

z http://www.fitasc.com/upload/files/Rglt_UT_01012015_ENG.pdf – 11.12.2014 

Datum: prosinec 2014 
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SCHÉMATA NASTAVENÍ 

UNIVERZÁLNÍHO TRAPU 
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 Úhel12 Výška13 

 (v 10 m) 

[m] 

Dolet14 

[m] 
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a
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rh

a
č
k
a
 Úhel Výška 

(v 10 m) 

[m] 

Dolet 

[m] 
Vlevo 

[°] 

Vpravo 

[°] 

Vlevo 

[°] 

Vpravo 

[°] 

1 

1  35 1,5 70 

6 

1  40 1,5 60 

2  20 2 60 2  15 1,5 75 

3 10  1,5 75 3  5 2,5 65 

4 30  3 65 4 30  2,5 65 

5 45  1,5 60 5 45  3 60 

2 

1  40 2 65 

7 

1  40 2 70 

2  25 3,5 60 2  15 1,5 65 

3  5 2,5 70 3   2 75 

4 15  1,5 75 4 20  2,5 65 

5 35  2 65 5 40  2 70 

3 

1  45 2 60 

8 

1  35 2 75 

2  25 2 75 2  15 1,5 65 

3 5  3,5 60 3   2,5 60 

4 30  2,5 65 4 20  3 65 

5 45  1,5 70 5 45  2,5 70 

4 

1  40 2 70 

9 

1  40 2,5 60 

2  15 3,5 60 2  25 2 70 

3 5  1,5 70 3   1,5 70 

4 30  3 75 4 15  3,5 65 

5 35  2,5 65 5 35  3 75 

5 

1  45 2,5 65 

10 

1  35 2 65 

2  30 3 60 2  25 2 75 

3  5 2 75 3  10 3 60 

4 30  3,5 70 4 30  2,5 70 

5 40  2 65 5 45  2,5 60 

 

                                                
12 Pozn. překladu: Úhel se měří od osy procházející středem vrhačky a středem jí odpovídajícího 
stanoviště. 
13 Pozn. překladu: Výška se měří ve vzdálenosti 10m před vrhačkou, minimálně 1,5 m a maximálně 
3,5 m s tolerancí +/- 0,5 m. Ověřuje se od vodorovné roviny procházející horní hranou střechy zákopu. 
14 Pozn. překladu: Vzdálenost se odměřuje od čepu vrhačky, tolerance je +/- 5 m. 


