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brokových disciplín

D
oposud bylo cílem změn 
převážně zvýšení náročnosti 
střelby, a tím i snížení dosa-
hovaných nástřelů. Ke změ-
nám přistoupila mezinárodní 

střelecká federace (ISSF) vždy, když 
úroveň rekordů dosáhla absolutních 
nástřelů. Následně po ukončení olym-
pijského čtyřletého cyklu došlo k potřeb-
ným změnám.

Tentokrát nebyly změny pravidel 
iniciovány pouze dosaženými abso-
lutními nástřely, ale především sna-
hou zatraktivnit divákům finálové boje 
o medaile a usnadnit médiím přenosy 
těchto soubojů. Cílem bylo vytvořit 
taková pravidla, jaká známe již několik 
let z některých kulových 
disciplín, kdy základní 
část střelecké soutěže 
slouží pouze k vytvo-
ření finálové skupiny. 

S neustále se zvyšující 
výkonností střelců brokových 
olympijských disciplín 
dochází i ke změnám 
v pravidlech těchto sportů. 
Mnozí střelci starších ročníků 
si vzpomenou na střelbu 
náboji s navážkou 32 g, 
později 28 g, na skeetovou 
trojku a pětku „doproti“, 
pouze jeden dvojstřel  
na čtyřce, nebo na soutěže 
kdysi střílené bez finále.

tě 7. Dvojstřely na 4 se tedy střílí až 
před stanovištěm 8.

Po odstřílení základní soutěže na 125 
terčů (resp. 75 terčů ženy) se oddělí 
finálová skupina šesti nejlepších střel-
ců, kteří postupují do tzv. „finálových 
soubojů – semifinále“. Této skupině 
se maže výsledek základní části a do 
semifinále nastupují s čistým kontem. 
To se odehrává na stanovištích 3, 4 a 5 
formou dvojstřelů. Celkem střelci ab-
solvují 8 dvojstřelů. Dva dvojstřely na 

stanovišti 3 (normální levý 
dvojstřel a nově i obrácený 
dvojstřel zprava), dále dva 
tradiční dvojstřely na sta-

novišti 4 a dva dvojstřely na stanovišti 
5 (normální pravý dvojstřel a nově 
i obrácený levý dvojstřel), potom se 
skupina vrací na stanoviště 4, kde střílí 
ještě jednou oba dvojstřely. 

Ze skupiny vypadávají dva střelci 
s nejhorším nástřelem, kteří obsadí 5. 
a 6. místo. Další dvojice střelců s lep-
ším nástřelem vytvoří dvojici, která 
bude bojovat o bronzovou medaili 
(tzv. bronze medal match) a dvojice 
střelců s nejlepším nástřelem bude bo-
jovat o stříbrnou a zlatou medaili (tzv. 
gold medal match). Pokud je více shod 
v nástřelech v rámci finálové skupiny 

Tato skupina postupuje do finálových 
soubojů, ve kterých se maže výsledek 
základní části a střelci nastupují do fi-
nále s čistým kontem. Vlastní finálové 
boje pak probíhají formou duelů, kdy 
lepší postupuje do dalších soubojů 
o medaile a horší vypadává.

Podobný systém se podařilo federa-
ci ISSF implantovat i do pravidel bro-
kových disciplín, která začala platit od 
1. ledna 2013. Změny zasáhly všechny 
tři olympijské brokové disciplíny. Tedy 
skeet, trap i double trap. Byly provede-
ny úpravy pravidel nejen ve finálové 
části, ale i v základní části soutěže.

Skeet
Došlo ke zvýšení doletů terčů o dva 

metry, z původních 65–67 metrů na 
67–69 metrů. Střelcům již není umožněn 
suchý nácvik se zbraní na stanovištích 
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1, 2 a 3 před zahájením 
položky. Pokud má střelec 

zájem „sušit“, musí požádat 
rozhodčího a ten mu to v pří-

padně časové rezervy umožní 
pouze na stanovišti 1. Byla pro-

dloužena časová lhůta na přípravu 
na stanovišti z 10 na 12 sekund. 

Ke změnám došlo i v pořadí stano-
višť během základní části soutěže. Na 
stanovišti 4 se v první fázi střílí pouze 
jednotlivé terče, střelci pak postupují 
na další stanoviště. Ke dvojstřelům na 
čtyřce se vrací po odstřílení stanoviš-
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