
Střelecké soutěže na OH 2020 v Tokiu 

 

Ad hoc komise ISSF po svém zasedání v Mnichově zveřejnila doporučení pro 

zachování rovnosti pohlaví v programu střeleckých soutěží na OH 2020 v Tokiu. Tato 

doporučení jsou odpovědí na požadavek MOV. MOV spolupracuje s mezinárodními 

federacemi se záměrem dosáhnout 50% účasti žen na olympijských hrách, podpořit 

účast žen a rozvíjet sport vytvořením více příležitostí pro jejich účast na OH v Tokiu 

v r. 2020. MOV také vyzývá k zařazení závodů smíšených družstev, které by se 

skládaly z jednoho závodníka a jedné závodnice z jedné země.  Ve střeleckém 

programu je nyní 9 mužských disciplín a 6 ženských, takže je zapotřebí provést větší 

změny. Jako odpověď na tuto výzvu ustavil prezident ISSF p. Olegario Vazquez Raña 

spolu s výkonným výborem a správní radou ISSF zvláštní ad hoc komisi složenou 

z čelních představitelů ISSF, která měla připravit doporučení k dosažení rovnosti 

pohlaví ve střelbě. Komisi předsedá generální tajemník ISSF p. Franz Schreiber, jejími 

členy jsou viceprezidenti ISSF p. Gary Anderson, Wang Yifu a Vladimír Lysin a dále 

zástupci sportovců, trenérů a experti pro jednotlivé disciplíny. 

 

Od r. 2015, kdy započala svoji práci, se komise sešla třikrát a provedla důkladnou 

analýzu současné situace. Celý proces aktivoval všechny odborné komise ISSF 

(sportovců, trenérskou, brokovou, puškovou, pistolovou a technickou) k vyhodnocení 

několika různých variant a návrhů. 

 

První rozhodnutí ad hoc komise bylo zachovat 15 olympijských disciplín a jejich 

rovnost – 5 puškových, 5 pistolových a 5 brokových. Každá z těchto skupin 

v současnosti obsahuje tři mužské a dvě ženské disciplíny. Komise rozhodla, že 

nejvhodnější cesta k dosažení rovnosti pohlaví bude změnit jednu mužskou disciplínu 

v každé skupině na závod smíšených družstev. Bylo projednáno mnoho různých 

návrhů, které disciplíny by měly být změněny s ohledem na univerzálnost, prezentaci 

sportu, rozvoj a jeho udržitelnost. Bylo rovněž projednáno mnoho návrhů nových 

disciplín – závodů smíšených dvojic, zejména z hlediska možnosti podpory jejich 

celosvětového rozvoje. 

 

Po úplném konečném vyhodnocení ad hoc komise doporučuje nahradit double trap 

mužů závodem smíšených družstev v trapu, libovolnou malorážku vleže mužů 

nahradit závodem smíšených družstev ve vzduchové pušce a libovolnou pistoli 

mužů nahradit závodem smíšených družstev ve vzduchové pistoli. Cesta k tomuto 

doporučení obsahovala mnoho obtížných, emočních a odvážných rozhodnutí trenérů, 

sportovců, členů odborných komisí, vedoucích pracovníků a řady osob ze střelecké 



veřejnosti, kteří se pokusili jednat co nejlépe v zájmu budoucích generací ve 

střeleckém sportu s důrazem na zachování sportovní střelby v programu olympijských 

her. 

 

ISSF nyní zveřejňuje toto doporučení ad hoc komise k následné diskusi, aby střelci, 

trenéři, národní federace i fanoušci střeleckého sportu byli informováni a mohli se 

vyjádřit. Všechny návrhy z této diskuse pak ad hoc komise znovu posoudí spolu se 

souvisejícími závěry z OH Rio 2016, které má zveřejnit MOV v lednu 2017. Analýza 

MOV bude vycházet z široké řady údajů o účasti a informací z médií. Závěrečné 

doporučení ad hoc komise pak posoudí výkonný výbor a správní rada ISSF. Správní 

rada pak musí konečné rozhodnutí ISSF předložit MOV do konce února 2017. MOV 

pak následně vydá konečné rozhodnutí o programu OH Tokio 2020 v polovině roku 

2017. 

 

Do doby než MOV vydá své rozhodnutí o programu OH 2020 bude ISSF pořádat 

všechny závody světových pohárů série 2017 ve stávajících disciplínách s tím, že již od 

prvního závodu SP v New Delhi budou navíc zařazeny navrhované závody smíšených 

družstev. Disciplíny, které budou nahrazeny, budou nadále zachovány ve všech 

mistrovstvích světa ISSF. 

 


