
TRAP 

 

Zbraně musí být na střelnici přenášeny otevřené a nenabité. (Samonabíjecí zbraně 

musí mít viditelně otevřený závěr a hlaveň musí směřovat nahoru k nebi, nebo do 

země). Při zavírání, otvírání, nabíjení, nebo vybíjení zbraně na střeleckém stanovišti 

musí tato směřovat vždy do prostoru letu terčů. Zbraň je možno zavřít pouze na 

střeleckém stanovišti (postup podle bodu 1 a 6), po pokynu rozhodčího (postup 

podle bodů (10 – 14), nebo při odložení zbraně do stojanu (postup podle bodu 15). 

Pokud je na stříšce vrhačky umístěn červený praporek, musí být všechny zbraně na 

stanovištích 1 – 6 otevřeny a vybity. 

Zavřená zbraň na střeleckém stanovišti musí vždy směřovat pouze do prostoru letu 

terčů. Střelec na střeleckém stanovišti se zavřenou zbraní (před i po střelbě na terč) 

se za žádných okolností nesmí otočit jiným směrem. Pokud to střelec nedodrží, 

obdrží napomenutí, pokud se to bude opakovat  bude vyloučen. 

Střelci dané skupiny, vybaveni dostatkem střeliva, musí zaujmout střelecká stanoviště v 

pořadí podle položkového listu. Šestý střelec musí stát na označeném místě za 

stanovištěm č. 1 tak, aby mohl postoupit na stanoviště č. 1, jakmile první střelec odstřílí na 

pravidelný terč a opustí stanoviště. Rozhodčí převezme řízení položky a jakmile jsou 

ukončeny veškeré přípravné činnosti (jména, čísla, ukázka terčů apod.), vydá povel k 

zahájení střelby („START“). Je povoleno používat továrně vyrobené střelivo, velikost broků 

2,0 – 2,5 mm, váha brokové náplně max. 28g. 

  

POLOŽKA 

1) Když je první střelec po povelu k zahájení střelby připraven (nabil a zavřel zbraň), musí 

založit zbraň do ramene a jasně zavolat („PULL“, „HOP“, „GO“), nebo vydat jiný signál či 

povel, po kterém musí být neprodleně vypuštěn terč. Jakmile je znám výsledek rány 

(ran), musí druhý střelec učinit totéž, následně pak třetí střelec atd.  

2) Terč musí být vypuštěn okamžitě po střelcově zavolání. Přípustné je pouze drobné 

zpoždění dané časem lidské reakce potřebným ke stisknutí tlačítka při manuálním 

vypouštění terčů.  

3) Na každý terč mohou být vystřeleny dvě rány.  

4) Jakmile první střelec vystřelil na pravidelný terč, musí se připravit na přesun na 

stanoviště č. 2, který uskuteční poté, co střelec na stanovišti č. 2 odstřílí na pravidelný 

terč a opustí stanoviště. Ostatní střelci na svých stanovištích postupují obdobně, takže 

dochází k rotaci skupiny zleva doprava.  

5) Položka musí nepřerušeně probíhat, dokud každý střelec nevystřelí na určený počet 

terčů.  

6) Po zahájení položky může střelec zavřít svoji zbraň až po tom, co odstřílel střelec na 

předchozím stanovišti a otevřel svoji zbraň. Zavřená zbraň musí vždy směřovat 

pouze do prostoru letu terčů. Potom, co střelec odstřílí na terč, otevře okamžitě 

svoji zbraň, která při tom musí směřovat do prostoru letu terčů.   

7) Střelec, který odstřílel na stanovišti č. 5 se musí okamžitě přesunout na stanoviště č. 6, 

přičemž nesmí rušit ostatní střelce na střelišti.  

8) Všechny zbraně musí být mezi stanovišti 1 až 5 přenášeny otevřené. Při přesunu 

mezi stanovišti 5 - 6 a 6 - 1 musí být zbraně přenášeny otevřené a nenabité. 



Střelec, který nabije zbraň na stanovišti 6 obdrží napomenutí, pokud se to bude 

opakovat  bude vyloučen.  

9) Střelec, který odstřílel na jednom stanovišti, nesmí postupovat na další stanoviště, 

pokud by svým postupem rušil jiného střelce nebo činovníka závodu.  

10)  Je li na stříšku vrhačky umístěn červený praporek, nebo je li střelba přerušena na 

pokyn rozhodčího, musí být všechny zbraně na stanovištích 1 - 6 otevřeny a 

vybity. Pokračovat ve střelbě se smí až po pokynu rozhodčího. 

11)  Není li vypuštěn terč v časovém limitu, není terč vypuštěn vůbec, je vypuštěn terč bez 

vydání povelu, nebo je vypuštěn nepravidelný terč (rozbitý), otevře střelec okamžitě 

svoji zbraň, která při tom musí směřovat do prostoru letu terčů. Pokračovat ve 

střelbě smí až po pokynu rozhodčího. 

12)  Pokud dojde k selhání náboje, drží střelec zbraň ještě určitý čas směrem do 

prostoru letu terčů (opožděný zápal), poté zbraň otevře a vybije. Zbraň při tom 

musí směřovat do prostoru letu terčů Další postup určí rozhodčí. 

13)  Pokud střelec nevystřelí na pravidelný terč z vlastní viny (zapomene odjistit, zapomene 

nabít atd.) otevře střelec okamžitě svoji zbraň, která při tom musí směřovat do 

prostoru letu terčů. Další postup určí rozhodčí. 

14)  Pokud střelec nevystřelí na pravidelný terč z důvodu závady na zbrani, otevře a vybije 

okamžitě svoji zbraň, která při tom musí směřovat do prostoru letu terčů. Další 

postup určí rozhodčí. 

15)  Pokud je možnost odložit zbraň do stojanu na zbraně, musí se střelec před odložením 

zbraně přesvědčit, že je zbraň nenabitá, zbraň zavřít a odložit do stojanu. Po převzetí 

zbraně ze stojanu okamžitě zbraň otevře. Při zavírání a otvírání zbraně, musí tato 

směřovat do bezpečného prostoru. 

16)  Pro sportovní střelbu podle pravidel ČMMJ je povoleno používat pouze továrně 

vyrobené střelivo, velikost broků 2,0 – 2,5 mm, váha brokové náplně max. 28g. 

17)  Tento postup se s drobnými odlišnostmi ve vypouštění terčů a počtu ran na terč dá 

aplikovat i na další disciplíny (Zajíc na průseku, Vertikála, Vysoká věž atd.). 

18)  Střelci i diváci musí plně respektovat veškeré pokyny a příkazy rozhodčího a 

neprodleně jich uposlechnout. Za nezletilé osoby zodpovídá jejich zákonný zástupce. 

 


