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                                VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
 
1. NÁZEV SOUTĚŽE 
Branný víceboj družstev mládeže (dále jen branný víceboj). 
 
2. ORGANIZÁTOR 
Rada SBTS České republiky 
 
3. POŘADATELÉ 
3.1. Základní kola – ZO (kluby) SBTS ČR 
3.2. Oblastní kola a republikové finále – pověřená ZO (klub) SBTS ČR 
 
4. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ 
Veškerý materiál a finanční záležitosti pro provedení soutěže zajišťuje pořadatel. 
 
5. SOUTĚŽNÍ ŘÁD A PRAVIDLA 
5.1. Jsou závazná pro oblastní kola a republikové finále. 
5.2. V základních kolech je možno provést úpravy dle místních podmínek. 
 
6. PRINCIPY SOUTĚŽE 
Branný víceboj je: 
6.1. Dobrovolnou, otevřenou soutěží pro členy i nečleny SBTS ČR, určenou pro kolektivy se 
zaměřením na technické sporty a činnosti. 
6.2. Postupovou soutěží určenou pro děti a mládež od 7 do 26 let. 
6.3. Soutěží tříčlenných družstev, v kategorii „A“ nemusí být smíšené družstvo, v kategorii     
„ B, C, D „ musí být družstvo smíšené  (2 chlapci + dívka, 2 dívky + chlapec). 
 
7. TERMÍNY SOUTĚŽE 
7.1. Základní kola do 30.6. 
7.2. Oblastní kola do 30.8. 
7.3. Republikové finále do 31.10. 
 
8. PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE 
8.1. Přihlášky musí být odevzdány v termínu určeném pořadatelem. 
8.2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka je součástí přihlášky a jeho forma musí 
odpovídat obecně platným právním předpisům. 
8.3. Přihláška musí obsahovat základní údaje o členech družstev. Jméno, příjmení, datum 
narození a bydliště. U každého přihlašovaného družstva musí být uvedena kategorie ve které 
bude soutěžit. 
 
9. VĚKOVÉ KATEGORIE 
Pro zařazení družstva do kategorie je rozhodný věk nejstaršího člena družstva, který dosáhne 
v roce, kdy se soutěž koná. 
9.1. do 12 let  - kategorie A 
9.2. 13 – 15 let  - kategorie B 
9.3. 16 – 18 let  - kategorie C 
9.4. 18 -  26 let – kategorie D 
 



10. POSTUP DO VYŠŠÍ SOUTĚŽE 
10.1.  ZO SBTS – oblast 
-        Vítězná družstva jednotlivých kategorií ze základních kol a družstva pořadatele. 
10.2. Oblast – republikové finále 
         Vítězná družstva jednotlivých kategorií ze základních a oblastních kol. 
         Vítězná družstva jednotlivých kategorií z předchozího ročníku republikového finále. 
         Vždy jedno družstvo v každé kategorii ze ZO (klubu) SBTS pověřeného pořádáním      
          republikového finále. 
         Jestliže se některé z družstev odmítne zúčastnit republikového finále a nebrání-li tomu   
         časové důvody, pozve pořadatel družstvo, které se umístilo na druhém místě výše  
         uvedených soutěží. Tato možnost se netýká pořádající organizace. 
 
 
 
                              TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
11. VÝSTROJ A VÝZBROJ 
11.1. Družstva startují ve sportovním oblečení, které u kalhot musí přesahovat přes kolena . 
        Volba obuvi je libovolná, nejsou povoleny tretry s hřeby. 
11.2. Každý člen družstva si do soutěže přiveze vlastní, vzduchovou pušku, zda     
          kategorie standart či open určí pořadatel v propozicích soutěže 
          střelivo zajišťuje pořadatel a může být i vlastní. 
 
12.TRAŤ 
12.1. Trať soutěže je umístěna v mírně zvlněném terénu a je po celé délce viditelně značena. 
12.2. Délka trati je pro všechny kategorie 1500 až 2000m. 
12.3. Místa na trati, kde soutěžící plní soutěžní disciplíny, musí být řádně označena. V dalším 
textu se nazývají stanovištěm. 
 
13. DISCIPLÍNY 
Všechny disciplíny plní družstva všech věkových kategorií. 
13.1. Střelba ze vzduchovky (samostatný závod). 
13.2. Běh terénem. 
13.3. Střelba ze vzduchovky po zátěži. 
13.4. Překonávání překážek. 
13.5. Hod granátem na dálku, kategorie „A“ hází kriketovým míčkem, ostatní 350 g gumovou 
atrapou 
13.6. Určování azimutu. 
13.7. Poskytnutí první pomoci a přenos raněného na 30m. 
 
14. POVINNOSTI DRUŽSTEV 
14.1. Družstvo musí absolvovat trať společně a plnit úkoly na stanovištích dle soutěžního 
řádu. 
14.2. Plnění úkolu na stanovišti zahájí družstvo teprve poté, co na stanoviště dorazí všichni 
jeho členové a jen na příkaz rozhodčího stanoviště. 
14.3. Členové družstva nesmí před startem vstupovat do prostoru vyznačené trati. 
14.4. Družstvo nesmí v průběhu soutěže přijímat ani poskytovat žádnou pomoc, kromě 
případu ohrožení zdraví a bezpečnosti. 
14.5. Družstvo, které soutěž vzdá, je povinno to nahlásit na nejbližším stanovišti, odevzdat 
startovní průkaz a opustit trať. 



14.6. Družstva, která vzdala či ukončila soutěž, nesmí, kromě případů ohrožení zdraví či 
bezpečnosti, radou ani jiným způsobem pomáhat družstvům, která soutěž neukončila. 
14.7. Družstva jsou povinna bez výhrad uposlechnout příkazy pořadatelů a rozhodčích. 
14.8. Družstvo se na trati nesmí vzdálit více jak 10 m od vyznačené dráhy. 
14.9. Projde-li družstvo cílem, soutěž pro něj končí a až do ukončení celé soutěže již nesmí 
vkročit na trať. 
 
15. POVINNOSTI VEDOUCÍCH DRUŽSTEV 
Vedoucí družstva delegovaný vysílající složkou dopraví soutěžící do místa konání soutěže. 
Zodpovídá za bezpečnost a kázeň svých svěřenců v době přesunu i pobytu na místě soutěže. 
Ve své organizační činnosti se řídí pokyny štábu soutěže. Zúčastní se vylosování pořadí ke 
startu a podle vylosovaného pořadí předá družstvo na startu a převezme jej na místě určeném 
pořadatelem. V průběhu závodu se nesmí pohybovat po trati a poskytovat pomoc při plnění 
disciplín kterémukoliv družstvu. Podává jménem družstva případné protesty. 
 
16. POJIŠTĚNÍ 
Soutěže v branném víceboji družstev mládeže jsou pojišťovány péčí pořadatele. 
 
 
 
                                     PRAVIDLA DISCIPLÍN 
 
17. STŘELBA ZE VZDUCHOVKY (samostatný závod) 
 
17.1. Obecná ustanovení: 
- Střílí se před zahájením vlastního závodu a čas střelby se nezapočítává do běžeckého času. 
- Závodníci střílí podle vylosovaných startovních čísel a časového rozpisu. 
- Po ukončení střelby se celé družstvo dostaví na start vlastního závodu v čase určeném 
rozpisem. 
17.3. Kategorie zbraní : standart ( zbraně bez úprav, dioptr povolen, není povolen víceraný 
zásobník ) 
                                         open  ( ostatní zbraně ) 
          Kategorii zbraní určí pořadatel v propozicích soutěže 
17.4. Poloha vleže bez opory 
17.5. Vzdálenost 10 m. 
17.6. Terč 8x5,5. 
17.7. Střelivo dodá pořadatel a může být i vlastní 
17.8. Čas pro střelbu  - nástřel 2 min. soutěž 5 minut. 
17.9. Počet ran : 3 nástřel a 5 do soutěže na každého člena družstva. 
17.10. Hodnocení: 
- Počet získaných bodů je roven součtu  jednotlivých zásahů v terči. 
- Zásah čáry mezi kruhy se počítá jako vyšší kruh. 
17.11. Při střelbě jsou zakázány jakékoliv střelecké pomůcky včetně korektora. 
17.12. Kolimátor není povolen. 
 
18.BĚH TERÉNEM 
 
18.1. Obecná ustanovení: 
- Běží se beze zbraně. 
- Družstvo startuje jako celek najednou. 



- V cíli se měří čas po doběhnutí posledního člena družstva. 
18.2. Hodnocení: 
- Měří se čas, který družstvo potřebovalo na absolvování tratě včetně času potřebného na 
plnění jednotlivých disciplín. Od tohoto času se odečte případný zdržený čas, po který 
družstvo muselo nezaviněně čekat na některém stanovišti. Takto získaný čas se bere jako čistý 
běžecký čas. 
- Družstvo, které má ve své kategorii nejnižší čistý běžecký čas  získává 100 bodů. 
Ostatním družstvům se za každých ukončených 10 vteřin ztráty na nejlepší čas ve své 
kategorii odečte 1 bod. 
 
 
19. STŘELBA ZE VZDUCHOVKY ( po zátěži) 
 
19.1. Obecná ustanovení: 
- Stanoviště je umístěno v první třetině závodu. 
- Vzduchovky jsou umístěny ve stojanech v prostoru stanoviště. 
- Zbraň, poloha, vzdálenost, střelivo –viz čl. 17.3. 
19.2. Čas pro střelbu je  neomezen 
19.3. Počet ran je 5 na každého člena družstva bez nástřelu. 
19.4. Střílí se na padací figurky o průměru 50 mm – 5 ks 
19.5. Hodnocení: 
- Každý  člen družstva může získat 50 bodů max.  
- Hodnocení družstva v bodech se získá jako součet všech zásahů jejich členů. Družstvo 
může získat maximálně 150 bodů. 
 
 
20. PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK 
 
SVISLÁ STĚNA 
20.1. Výška stěny pro kategorii A + B = 120 cm, pro kategorii C a D = 200 cm 
20.2. Rozběh je maximálně 10 m. 
20.3. Počet pokusů = 3. 
20.4. Způsob překonávání překážek je libovolný. 
20.5. Poznámka: 
- Není dovoleno po prvním a druhém nezdařeném pokusu o překonání svislé stěny  
pokračovat dál v běhu. Tři pokusy jsou povinné. Při nedodržení této zásady je závodník 
zatížen 30 trestnými body. 
- Závodníci z jednoho družstva, kteří ještě překážku nepřekonali si mohou navzájem pomoci. 
- V případě tří nezdařených pokusů o překonání svislé stěny pokračuje závodník v dalším 
běhu. 
- Tam, kde nejsou vytvořeny podmínky pro překonávání svislé stěny, lze tuto nahradit 
přeskokem přes příkop o šířce 200 cm a minimální hloubce 20 cm nebo 20 cm překážkou. 
20.6. Hodnocení: 
Za zdařilé překonání překážky získá závodník 10 bodů. Družstvo může získat 
 maximálně 30 bodů. 
 
LÁVKA, KLADINA, PŘÍKOP (překonávaný pomocí vodorovně zavěšeného lana) 
20.7. Obecná ustanovení: 
- Do závodu je zařazena jedna z výše uvedených překážek. 



-Překážku musí překonat každý člen družstva samostatně po celé její délce a bez dotyku 
země. 
- Při zdolávání příkopu pomocí lana vypomůže rozhodčí u kategorie A při výskoku závodníka 
na lano. 
20.8. Délka překážek je 4 m. 
20.9. Šířka překážek: lávka = 30 cm, kladina = 15 cm. 
20.10. Výška umístění překážek nad terénem: lávka + kladina min. 60 cm, lano min. 2,5 m. 
 
 
20.11. Hodnocení: 
- Při nezdařeném pokusu o překonání překážky je závodník zatížen 10 trestnými body. Body 
závodníků v družstvu se sčítají. 
- Za úspěšné překonání překážky získává závodník 10 bodů. Body závodníků v družstvu 
 se sčítají. Družstvo může získat maximálně 30 bodů. 
 
 
21. HOD GRANÁTEM 
( kategorie „A“ používá kriketový míček v obou disciplínách, kategorie „B, C, D“ 
používá gumovou atrapu o váze 350 g v obou disciplínách ) 
 
NA DÁLKU 
21.1. Limity vzdálenosti: kategorie A = 18 m, kategorie B=20 m,  C+D = 25 m 
21.2. Počet pokusů: každý závodník má 3 pokusy. 
21.3. Zápočet pokusů: každému závodníku se započítává jeden nejdelší pokus. 
21.4. Hodnocení: 
- Za každý ukončený metr, který hodí závodník v nejlepším pokusu nad stanovený limit, se 
mu započítá 1 bod. Mimo výseč = 0 bodů 
- Za každý ukončený metr, který hodí závodník v nejlepším pokusu pod stanovený limit, se 
mu započítá 1 trestný bod. Body závodníků v družstvu se sčítají. 
 
NA CÍL 
21.5. Limity vzdálenosti: kategorie A = 15 m střed cíle, kategorie B= 20 m, C+D = 25 m 
střed cíle. 
21.6. Počet pokusů: každý závodník má 1 pokus. 
21.7. Cíl: kruhy o průměru 5 m, 10 m, 15 m. 
21.8. Hodnocení: 
- Při zásahu kruhu o průměru 5 m získává závodník 5 bodů, 10 m = 3 body, 15 m = 1 bod. 
- Body závodníků v družstvu se sčítají. 
 
 
22. URČOVÁNÍ LOMENÉHO AZIMUTU 
 
22.1. Obecná ustanovení: 
- Na stanovišti obdrží družstvo kartičku se třemi azimuty a vzdálenostmi a značku. 
- Maximální vzdálenost mezi zlomy je 20 m. 
22.2. Úkol družstva je projít trasu podle předpisu v kartičce a v cílovém bodě zabodnout 
značku. 
22.3. Hodnocení: 
- Družstvo získává, je-li značka zabodnuta do vzdálenosti od skutečného cíle: 
   do 1 m = 50 bodů,do3 m = 30 bodů, do 5 m = 20 bodů, do 7 m = 10 bodů, nad 7 m = 0 bodů 



 
 
 
23. POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 
 
23.1. Úkol družstva: Jeden člen družstva představuje raněného s poraněním dolní končetiny. 
Ostatní členové družstva jej provizorně ošetří a potom jej přenesou na vzdálenost 30 m. 
23.2. Hodnocení: 
- Rozhodčí ohodnotí kvalitu ošetření poranění a družstvu přidělí 0 až 15 bodů. 
- Přenese-li družstvo svého raněného na požadovanou vzdálenost obdrží 15 bodů. 
- Družstvo může získat maximálně 30 bodů. 
23.3. Poznámka: Druh poranění určí pořadatel v propozicích. 
 
 
                                  24.   CELKOVÉ HODNOCENÍ: 
 
24.1. Každému družstvu se sečtou získané body. Od získaného výsledku se odečtou všechny 
trestné body. 
24.2. Vítězem se stává družstvo, které získá nejvíce bodů. 
24.3. Do celkového hodnocení se započítavají body celého družstva plus body jednotlivců ve 
střelbě za vzduchovky ( samostatný závod ) 
24.4. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí výsledky v posloupnosti disciplín:  
                    - střelba ze vzduchovky (samostatný závod) 
                    - běh terénem 
                    - hod granátem na dálku 
 
 
                                 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
 
1) DISKVALIFIKACE 
Družstvo je diskvalifikováno: 
a) opustí-li předstartovní prostor za účelem získávání informací o průběhu závodu, 
b) vynechá-li některé stanoviště, nebo opustí-li stanovenou trať, 
c) poruší-li nebo znehodnotí označení tratě, 
d) odmítne-li plnit některý úkol na stanovišti, neuposlechne rozhodčího a poruší pravidla 
soutěžní disciplíny, 
e) ztratí-li startovní průkaz družstva, 
f) jakýmkoli způsobem blokuje záměrně činnost jiného družstva na trati nebo stanovišti, 
g) přijímá-li na trati nebo stanovišti pomoc od jiných osob nebo pomoc či radu poskytuje 
jinému družstvu, s výjimkou první pomoci nebo pomoci v případě ohrožení zdraví, 
h) pokud družstvo neprojde cílem úplné.   
 
 
 
Schváleno Radou SBTS ČR dne 7. prosince 1996. 
Doplněné vydání a úpravy schválené Radou SBTS ČR  dne 28.11.2014. 
Platnost pravidel od 1.ledna 2015 
 
 
 


