
ISSF Dress Code 2012 – Kodex oblékání 2012 
 

Střelci mají být na střelnici oblečeni vhodným způsobem, který odpovídá významu akce jako 

sportovní a veřejné události. Jury na to musí dohlížet. (PSS čl. 6.4.2.1) 

A. Všeobecně 

Středem zájmu všech sportů je jejich prezentace veřejnosti a médiím. Zvláště olympijské sporty 

jsou posuzovány podle toho, jak vypadají závodníci i zda činovníci vypadají profesionálně. 

Postavení sportovní střelby v olympijském hnutí, počet účastníků a příznivců se odvíjí od toho, 

jak se závodníci a činovníci jeví veřejnosti a médiím. Proto výkonný výbor ISSF vydal pro 

implementaci čl. 6.4.2.1 PSS tento kodex oblékání.  

B. Směrnice pro oblékání střelců 

1. Veškeré oblečení, které střelci nosí při tréninku, eliminačních, kvalifikačních a finálových 

závodech musí být vhodné pro nošení sportovci na mezinárodních závodech. Oblečení musí 

vytvářet pozitivní obraz střelců – sportovců olympioniků. 

2. Při vyhlašování vítězů a dalších ceremoniálech se vyžadují oficiální národní uniformy nebo 

tréninkové národní uniformy (teplákové soupravy ap. včetně sportovní obuvi). Členové družstev 

musejí být oblečeni stejně. (PSS čl. 6.17.5.5) 

3. Oblečení puškařů (střelecké kabáty, kalhoty a boty) musí odpovídat PSS čl. 7.4.6. Pokud 

nepoužívají speciální střelecké kalhoty nebo boty, musí jejich oblečení odpovídat tomuto kodexu. 

4. Oblečení pistolářů musí odpovídat PSS čl. 8.4.5. 

5. Oblečení brokařů musí odpovídat PSS čl. 9.9.1. 

6. Oblečení pistolářů a brokařů má být sportovního typu a měly by na něm být olympijské, národní 

nebo národní střelecké symboly (barvy). Za vhodné jsou považovány tréninkové, teplákové nebo 

oteplovací soupravy národních federací nebo národních olympijských výborů. 

7. Zakázané součásti oblečení pro závody a ceremoniály jsou modré džíny, džíny nebo podobné 

kalhoty v jiných nevhodných – nesportovních barvách, maskovací oblečení, trička bez rukávů, 

příliš krátké šortky, šortky s otrhanými nohavicemi, všechny druhy sandálů a kalhoty s děrami 

nebo záplatami. Na oblečení nesmí být nevhodné označení nebo nápisy (viz PSS čl. 6.10.1). Za 

sportovní barvy se považují barvy národní uniformy, za nesportovní a zakázané pak maskovací 

nebo kárový vzor v khaki, olivové nebo hnědé barvě. 

8. Závodníci se musejí převlékat ve vyhrazených prostorách mimo střeliště. Platí zákaz převlékání 

na střelnici nebo na střeleckém stanovišti. 

9. Veškeré oblečení musí být, co se týká značek výrobců a sponzorů, v souladu se směrnicí ISSF pro 

reklamu a sponzorství. 

C. Směrnice pro oblékání činovníků 

1. Kodex oblékání platí i pro členy jury a pro činovníky soutěží včetně rozhodčích na střelišti 

a brokových rozhodčích. 

2. Činovníci na soutěžích musí nosit oblečení, které odpovídá povaze jejich funkce a odpovědnosti. 

Členové jury musí při výkonu funkce nosit červené vesty, brokoví rozhodčí pak modré vesty. 

Vesty jsou dostupné v sídle ISSF. 

3. Činovníci na soutěžích nesmí nosit zakázané součásti oblečení definované v čl. B.7. 

D. Prováděcí pokyny 

1. Za dodržování kodexu oblékání odpovídají jury pro přejímku vybavení, pušková, pistolová 

a broková. 

 



2. Při prvním porušení kodexu na mistrovstvích ISSF vydá jury písemné varování s požadavkem na 

nápravu. Závodník který obdržel písemné varování a nenapravil porušení kodexu (nepřevlékl se) 

bude diskvalifikován. Jury obvykle vydávají varování během přejímky nebo při tréninku. Není-li 

dostatek času na převlečení, může jury závodníkovi při oficiálním tréninku (broky nebo 25 m) 

povolit dokončit sérii nebo část závodu. Žádný závodník se nesmí zúčastnit kvalifikace nebo 

finále ani vyhlašování vítězů, pokud má nevhodné nebo zakázané oblečení. 

Poznámka: Před a při závodě jury používají tiskopis "Dress / Advertising Code Violation Warning 

Form" (Varování při porušení kodexu oblékání a reklamy). 

Použito překladu ing. Josefa Veverky a ing. Milana Sůvy 

 

Směrnice je závazná pro soutěže ISSF, ESC a ostatních kontinentálních federací, OH, mistrovství 

světa, světové poháry, kontinentální mistrovství a pod.. Její dodržování při ostatních mezinárodních 

závodech a při národních závodech je stejně jako dodržování pravidel sportovní střelby a ostatních 

směrnic ISSF věcí národních svazů a pořadatelů jednotlivých akcí. 
Oblečení rozhodčích pro soutěže pořádané v rámci ČSS se řídí  „Směrnicí pro činnost rozhodčích sportovní 

střelby“  čl. 4.7., který není v rozporu s požadavky ISSF. 

 

 

Ing. Lubomír Bílek 

Předseda KR ČSS 



 

 


