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9.19. SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV – TRAP 
9.19.1. Všeobecné soutěžní postupy 
9.19.1.1. Soutěž.  Toto pravidlo (9.19) stanoví zvláštní technická pravidla 

pro soutěže smíšených družstev v disciplíně Trap a pro  juniorské 
soutěže smíšených družstev v disciplíně Trap 

9.19.1.2. Složení družstev. Smíšená družstva musí být dvoučlennými 
národními týmy (nesmí být složena z různých národností) 
tvořenými jedním mužem a jednou ženou (družstva mohou být 
tvořena juniory 3.3.6). Oba členové družstva jsou oblečení do 
typově stejného soutěžního oblečení v národních barvách a 
s identifikací státu (viz 6.19.2.2). V kvalifikaci budou soutěžící 
označeni stejným startovním (Bib) číslem, jako v soutěži 
jednotlivců. Nová startovní (Bib) čísla budou vydána poté, co bude 
známo pořadí po kvalifikaci (po 9.19.2.6). 

9.19.1.3. Účast družstev. Soutěže smíšených družstev na Mistrovstvích se 
mohou účastnit pouze dvě družstva téhož národa. Účastnický 
poplatek za každé družstvo je 170,00 EUR (3.7.4.1). Členové 
družstva mohou být vyměněni za jiného soutěžícího 
registrovaného na Mistrovství, avšak nejpozději do 12:00 hodin 
dne předcházejícího dni tréninku (PET – preliminary training). 

9.19.1.4. Rozsah soutěže. Soutěž bude pořádána ve dvou stupních: 
a) KVALIFIKACE 
b) FINÁLE 

9.19.1.5. Plánování. Na Mistrovstvích ISSF bude Kvalifikace i Finále 
plánováno na jeden den následující po soutěžích jednotlivců 
v disciplíně Trap ženy a Trap muži. 

9.19.1.6. Výsledky družstva. Výsledky a pořadí družstev se stanoví na 
základě celkových (společných) výsledků obou členů družstva 
v každém stupni soutěže. 

9.19.1.7. Rozstřely. 
a) Rozstřely budou využity k rozhodnutí: 

 shod po Kvalifikaci pro určení účasti ve Finále, 

 shod po Kvalifikaci pro určení pozice 1 až 6 ve Finále, 

 shod pro určení 1. a 2. místa ve Finále. 
b) Rozstřely po Kvalifikaci: 

 musí být proveden na jiném, než Finálovém střelišti, 

 první musí být provedeny rozstřely o vyšší pořadí, 

 družstvo s lepším skóre po kvalifikaci (ve smyslu 
pravidla 9.15.3 – kombinované výsledky) bude střílet 
první, 

 družstvům bude povoleno provést kontrolní střelbu a 
shlédnout ukázku terčů. 

c) Rozstřely v průběhu Finále: 

 družstvo s nižším startovním (Bib) číslem střílí první, 

 nebude provedena kontrolní střelba, ani ukázka terčů. 
9.19.1.8. Postup při rozstřelech. Pravidlo 9.15.5.2 (postup při rozstřelech) 

bude použito následovně: 
a) Oba členové každého družstva se shodnými výsledky se musí 

podílet na rozstřelu. 
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b) Trenér každého družstva musí určit, který člen družstva (muž či 
žena) bude střílet na první terč. 

c) Na každý terč je povolen pouze jeden (1) výstřel (9.15.5.2 c)). 
d) Soutěžící určený ke střelně na první terč se musí postavit za 

stanoviště 1 a střílet na pravidelný terč v souladu s pravidlem 
9.15.5.2. 

e) Pokud není shoda porušena, stejný postup bude pokračovat na 
stanovišti 2 s druhým členem každého účastnícího se družstva. 

f) Tento postup se střídáním členů družstev bude pokračovat se 
střídáním členů družstev (způsobem 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2 atd.) na 
následujících stanovištích do rozhodnutí shody. 

9.19.1.9. Trénování. Trénování v průběhu Kvalifikace bude řízeno podle 
pravidla 6.12.5 (neverbální trénování bude povoleno). V průběhu 
Finále musí být vlevo za stanovištěm 6 umístěno šest křesel pro 
trenéra a jednou člena družstva pro družstva, která střílí na 
stanovištích 6 – 1 – 2. Vpravo za stanovištěm 5 musí být umístěno 
šest křesel pro trenéra a jednou člena družstva pro družstva, která 
střílí na stanovištích 3 – 4 – 5. Trenéři, kteří obsadí tato křesla, 
musí být oblečeni do svých národních obleků nebo musí mít jasné 
označení jejich národnosti (podle MOV) na svých zádech. Trenéři 
a soutěžící, kteří jsou na křeslech, spolu v průběhu soutěže mohou 
mluvit za předpokladu, že nebudou rušit střílející soutěžící. 

9.19.1.10. Time-Out za účelem trénování. V průběhu Finále mohou trenéři 
využít jeden (1) Time-Out v délce jedné (1) minuty, a to 
v okamžiku, kdy je na řadě jejich soutěžící. Výkonný člen Jury 
musí kontrolovat čas. V průběhu Time-Outu mohou všichni trenéři 
mluvit se svými soutěžícími. Hlasatel může Time-Out využít ke 
komentování. 

9.19.1.11. Závady. Závady budou v průběhu Kvalifikace posuzovány 
v souladu s pravidlem 9.12. Závady v průběhu Finále budou 
posuzovány v souladu s pravidle 9.18.5.. 

9.19.1.12. Protesty. Protesty v průběhu Kvalifikace budou posuzovány podle 
pravidla 9.17. Protesty v průběhu Finále budou posuzovány 
Finálovou Jury v souladu s pravidlem 9.18.2.6.d). 

9.19.1.13. Hudba a divácké aktivity. V průběhu Finále musí být přehrávána 
hudba a diváci budou podporováni v povzbuzování a pobízení 
svých oblíbených družstev. 
 

9.19.2. KVALIFIKACE 
9.19.2.1. Rozvrh. Čas zahájení Kvalifikace musí být uveden v oficiálním 

programu. 
9.19.2.2. Tvorba skupin. Družstva budou do skupin zařazena na základě 

náhodného losu. Oba členové každého družstva musí být ve 
skupině zařazeni tak, aby stříleli po sobě v pořadí první muž a 
druhá žena. Družstva stejné národnosti nesmí střílet ve stejné 
skupině. 

9.19.2.3. Komunikace mezi soutěžícími. Členové družstva spolu mohou 
mluvit na svých stanovištích poté, co odstřílí, a před tím, než se 
přesunou na další stanoviště, a to za předpokladu, že nebudou 
rušit ostatní soutěžící. 
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9.19.2.4. Rozsah Kvalifikace. Každý soutěžící bude střílet tři (/3) položky 
po 25 terčích na třech (3) střelištích, tj. celkem 75 terčů (150 terčů 
pro družstvo). Průběh Kvalifikace bude odpovídat pravidlu 9.8. 

9.19.2.5. Hodnocení družstev. Družstva budou hodnocena na základě 
celkových výsledků obou členů družstva. 

9.19.2.6. Shody po Kvalifikaci. Shody o první až šestou pozici ve Finále 
a/nebo shody o účast ve Finále budou rozhodnuty rozstřely (viz 
také pravidlo 9.19.1.7). Všechny ostatní shody budou rozhodnuty 
podle pravidla Count Back (9.15.1.2) na základě kombinovaných 
výsledků obou členů družstva. 

9.19.2.7. Účast ve Finále. Poté, co je po provedení případných rozstřelů 
stanoveno pořadí po Kvalifikaci, šest (6) nejlepších družstev 
postoupí do Finále. Pro Finále musí být přidělena nová startovní 
Bib) čísla odpovídající pořadí týmů po Kvalifikaci. Nová startovní 
(Bib) čísla musí být ve formátu uvedeném na obrázku níže. Člen 
týmu, který bude střílet první, musí být označen bílým startovním 
(Bib) číslem; člen týmu střílející jako druhý musí být označen 
černým startovním (Bib) číslem. 

 
9.19.3. FINÁLE 
9.19.3.1. Časový plán. Čas zahájení musí být uveden v oficiálním 

programu. Finále bude provedeno na střelišti určeném pro Finále. 
9.19.3.2. Činovníci Finále. Vedení a kontrola Finále smíšených družstev 

bude provedeno v souladu s pravidlem 9.18.2.6. 
9.19.3.3. Nahlášení se (dostavení se) družstva. Družstva kvalifikovaná do 

Finále se musí dostavit ke kontrole střeliva nejpozději 30 minut 
před časem zahájení Finále. Jury musí provést kontrolu střeliva a 
vybavení v uvedeném čase. Soutěžící se musí nahlásit na 
finálovém střelišti nejpozději 15:00 minut před časem zahájení 
Finále. Srážka jednoho (1) bodu, který byl družstvem zasažen jako 
první, bude uložena, pokud střelivo nebude ke kontrole předloženo 
nejpozději 30 minut před zahájením Finále, nebo když se člen 
družstva nenahlásí na finálovém střelišti nejpozději 15 minut před 
zahájení Finále. 
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9.19.3.4. Kontrolní střelba a ukázka terčů. Před zahájení Finále musí být 
provedena ukázka terčů a soutěžícím musí být umožněna 
kontrolní střelba. 

9.19.3.5. Postupy ve Finále. Finalisté střílí pouze jednu (1) ránu na každý 
terč (viz pravidlo 9.15.5.2.c)). Trenér rozhodne, který člen družstva 
bude střílet první (muž nebo žena). Soutěžící, kteří budou za tým 
střílet první, zaujmou podle startovních čísel své pozice na 
stanovištích 1 až 6. Střelci, kteří budou za tým střílet jako druzí, se 
posadí ke svému trenérovi do křesel umístěných vlevo nebo 
vpravo za palebnou čárou. Soutěžící střílející jako první zahájí 
střelbu na prvních pět (5) terčů postupem odpovídajícím běžnému 
postupu v disciplíně Trap. Poté, co odstřílí, bude vyhlášena pauza, 
v průběhu které se druzí soutěžící zaujmou podle startovních čísel 
své pozice na stanovištích 1 až 6. Následně soutěžící střílející jako 
druzí budou ustřílet na pět (5) terčů. Hlasatel bude v průběhu 
každé výměny komentovat průběžné výsledky a pořadí. Popsaná 
výměna soutěžících bude pokračovat, dokud každé družstvo 
neodstřílí na 25 terčů (na každém stanovišti 2 pravé, 2 levé a 
jeden přímý; první soutěžící odstřílí na 15 terčů a druhý na 10 
terčů). 

9.19.3.6. Vyřazení družstva na šestém místě. Poté, co všechna družstva 
dokončí střelbu na 25 terčů, družstvo s nejnižším nástřelem bude 
vyřazeno a obsadí šesté místo výsledného pořadí. V případě 
shody nástřelů bude vyřazeno družstvo s nejvyšším startovním 
(Bib) číslem, tj. finálové družstvo s nejhorším výsledkem po 
Kvalifikaci. Následně budou druzí střelci nevyřazených družstev 
pokračovat střelbou na dalších pět (5) terčů. 

9.19.3.7. Vyřazení družstva na pátém místě. Poté, co družstva dokončí 
střelbu na 30 terčů, družstvo s nejnižším nástřelem bude vyřazeno 
a obsadí páté místo výsledného pořadí. V případě shody nástřelů 
bude vyřazeno družstvo s nejvyšším startovním (Bib) číslem. 
Následně budou první střelci nevyřazených družstev pokračovat 
střelbou na dalších pět (5) terčů. 

9.19.3.8. Vyřazení družstva na čtvrtém místě. Poté, co družstva dokončí 
střelbu na 35 terčů, družstvo s nejnižším nástřelem bude vyřazeno 
a obsadí čtvrté místo výsledného pořadí. V případě shody nástřelů 
bude vyřazeno družstvo s nejvyšším startovním (Bib) číslem. 
Následně budou druzí střelci nevyřazených družstev pokračovat 
střelbou na dalších pět (5) terčů. 

9.19.3.9. Vyřazení družstva na třetím místě. Poté, co družstva dokončí 
střelbu na 40 terčů, družstvo s nejnižším nástřelem bude vyřazeno 
a obsadí třetí místo výsledného pořadí. V případě shody nástřelů 
bude vyřazeno družstvo s nejvyšším startovním (Bib) číslem. 
Následně budou první střelci nevyřazených družstev pokračovat 
střelbou na pět (5) terčů následování druhými střelci nevyřazených 
družstev střílejících na dalších pět (5) terčů. 

9.19.3.10. Rozhodnutí o zlaté a stříbrné medaili. Poté, co zbývající dvě 
družstva dokončí střelbu na 50 terčů, bude rozhodnuto o prvním a 
druhém místě (tj. o zlaté a stříbrné medaili). V případě shody bude 
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tato shoda rozhodnuta rozstřelem vedeným podle pravidla 
9.19.1.8. 

9.19.3.11. Vyhlášení medailových družstev. Poté, co je rozhodnuto o zlaté 
a stříbrné medaili, Jury musí shromáždit tři nejlepší (medailová) 
družstva za palebnou čárou a hlasatel vyhlásí bronzové, stříbrné a 
zlaté družstvo. 

 
Překlad: J. Rybář 
Text neprošel jazykovou úpravou. 


