
Kodex oblékání – Dress Code ISSF 

(Zpracoval Ing. Milan Sůva) 

 

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

sportovní a veřejné události. Protože je ze stran veřejnosti poukazováno na to, že oblečení 

střelců často nereprezentuje sportovní střelbu jako součást olympijského hnutí, rozhodlo 

ISSF, že bude důsledně dbát na dodržování pravidel pro oblékání a vydalo v r. 2010 kodex 

oblékání jako samostatnou směrnici s platností počínaje MS 2010 pro všechny následující 

mistrovské závody ISSF a OH. 

 

V pravidlech sportovní střelby ISSF platných od 1. 1. 2013 pro následující čtyři roky je  

v čl. 6.7.6 odkaz na tento kodex. Český překlad pravidel byl jako vždy vydán tiskem a 

současně umístěn na webové stránky ČSS spolu s kodexem oblékání.  

 

K 1. 1. 2014 došlo ke změnám pravidel ISSF. V tomto 2. vydání pravidel již byl kodex 

oblékání začleněn přímo do pravidel jako čl. 6.19. Změny pravidel a český překlad 2. vydání 

pravidel jsou rovněž umístěny na webových stránkách ČSS.  

 

ČSS uznává platnost pravidel ISSF pro všechny národní střelecké soutěže, pro všechny tedy 

platí i kodex oblékání. Podle usnesení výkonného výboru ČSS je dodržování kodexu povinné 

při všech soutěžích 1. kategorie a při všech ostatních doporučené. 

 

Jde především o dodržení následujícího: 

 

6.19.2.7 Součásti oblečení zakázané při soutěžích a vyhlášeních výsledků jsou modré 
džíny, džíny nebo podobné kalhoty v nesportovních barvách, maskovací oblečení, 
trička bez rukávů, příliš krátké šortky (viz čl. 6.7.6.1 – smí sahat nejvýše 15 cm 
nad střed kolena), otrhané ustřižené šortky, všechny typy sandálů, záplatované 
nebo děravé kalhoty, stejně tak košile nebo kalhoty s potiskem nesportovními 
nebo nevhodnými slogany (viz čl. 6.12.1 – není povolena žádná propaganda). Za 
sportovní barvy se považují barvy národní uniformy. Pokud není použita 
uniforma v národních barvách, pak se za nesportovní barvy, kterým je nutno se 
vyhnout, považují kamuflážní a kárované vzory a barvy khaki, olivová nebo 
hnědá.  

 
6.19.2.8 Střelci se musí převlékat ve vyhrazených prostorách, nikoli na střelištích (platí 

zákaz převlékání na střeleckých stanovištích nebo střelnicích). 
   
Směrnice platí nejenom pro střelce, ale i pro všechny funkcionáře závodu a rozhodčí. 

Výkladem pravidel ISSF 2015 (k dispozici na webových stránkách ČSS) je pak upřesněna 

platnost kodexu i pro trenéry.   

 

Za KR VV ČSS 

Ing. Lubomír Bílek 
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