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KONKURENCJA ZESPOŁÓW MIESZANYCH TRAP MIX 
NOWE PROPOZYCJE 

CZERWIEC 2019

INFORMACJE OGÓLNE
1. Konkurencja: Trap
2. Rodzaj konkurencji: Trap MIX
3. Liczba uczestników każdego zespołu: 2 zawodników z każdego kraju (1 mężczyzna 

i 1 kobieta)
4. Liczba etapów: 2 etapy: 

- Kwalifikacje 
- Finał (serie o złoto/srebro oraz o brąz)

5. Numery startowe Bib podczas kwalifikacji: Zawodnicy zachowują swoje Numery 
startowe Bib, które otrzymali dla konkurencji 
indywidualnych.

6. Liczba rzutków podczas kwalifikacji: 75 rzutków dla każdego zawodnika 
(3 serie po 25 rzutków każda) 
Standardowy format kwalifikacji dla konkurencji.

7. Grupy w kwalifikacjach: Tworzenie grup będzie odbywać się przez 
losowanie. Dwóch członków zespołu musi 
strzelać w tej samej grupie jeden po drugim, przy 
czym mężczyzna strzela jako pierwszy, a kobieta 
druga. Zespoły z tego samego kraju nie mogą 
strzelać w tej samej grupie. 

8. Klasyfikacja po kwalifikacjach oraz procedury 
klasyfikacji podczas finałów:

Po zakończeniu kwalifikacji zostanie ustalona 
klasyfikacja, która składać się będzie z łącznych 
wyników 2 członków zespołu (1 mężczyzna i 1 
kobieta) 75 x 2 = 150, zgodnie z przepisami ISSF 
9.14.5.2 oraz 9.15.3 (Równe wyniki w klasyfikacji 
drużynowej).

Najlepsze cztery (4) drużyny kwalifikują się do 
rozgrywej finałowych (serie finałowe).

Zespoły sklasyfikowane na miejscu 1. i 2. 
kwalifikują się do serii finałowej o złoto/
srebro, natomiast zespoły z miejsca 3. i 4. do 
serii finałowej o brąz. Pozostałe (miejsce 5. i 
niższe) sklasyfikowane zgodnie z przpisami ISSF 
9.14.5.2 oraz 9.15.3 (Równe wyniki w klasyfikacji 
drużynowej).
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W przypadku gdy dwa zespoły lub więcej na 
miejscach od 1. do 4. o ich miejscach będą 
decydowały baraże zgodnie z procedurą opisaną 
w punkcie 11 poniżej. 

W przypadku więcej niż jednego barażu, w 
pierwszej kolejności muszą zostać rozegrane 
baraż(e) o wyższe pozycje, a następnie o niższe.

9. Nowe numery startowe Bib po kwalifikacjach 
oraz ewentualnych barażach:

Po kwalifikacjach i ewentualnych barażach, 
4 drużyny kwalifikujące się do rozgrywek 
finałowych (seria finałowa o złoto/srebro oraz 
o brąz) otrzymają nowe Numery startowe Bib 
zgodne z ich klasyfikacją. Obydwoje zawodników 
zespołu z 1. miejsca otrzymają numery 1 i 1. 
Zawodnicy z zespołu sklasyfikowanego na 2. 
miejscu otrzymują numer 2, z 3. miejsca numer 
3, z 4. miejsca numer 4. Numery startowe Bib 
muszą również zawierać skrót reprezentowanego 
przez nich kraju.

Przykład:

USA 1 
1

ITA 1 
2

ITA 2 
3

KOR 
4

USA 1 
1

ITA 1 
2

ITA 2 
3

KOR 
4

10. Finał: W pierwszej kolejności rozegrana będzie seria 
finałowa o medal brązowy, a następnie po nim 
seria o medal złoty, rozgrywki odbędą się na polu 
finałowym.

Zespoły zakwalifikowane do serii finałowych 
muszą zgłosić się do kontroli amunicji 30 minut 
przed rozpoczęciem. Do czasu rozpoczęcia serii 
finałowej Jury musi dokonać kontroli amunicji 
i wyposażenia. Zawodnicy muszą zgłosić się 
przynajmniej 15 minut przed czasem rozpoczęcia 
każdej serii finałowej.
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Jeden (1) punkt zostanie odjęty od pierwszego 
trafienia w przypadku gdy nie zostanie 
dostarczona amunicja do kontroli lub jeśli 
zawodnicy nie stawią się na czas na polu 
finałowym (15 min. przed rozpoczęciem serii).

W serii finałowej zawodnicy ustawiają się na 
stanowiskach 1, 2, 3, 4 zgodnie z Numerami 
startowymi Bib pozostawiając stanowisko 5. 
wolnym. Każdy trener zespołu musi wyznaczyć, 
który z zawodników (mężczyzna czy kobieta) 
będzie strzelał jako pierwszy.

Liczba rzutków

25 rzutków dla każdego zawodnika na 
stanowiskach 1, 2, 3, 4, 5 (2 prawe, 1 prosty oraz 
2 lewe na każdym stanowisku).

Tylko jeden (1) strzał można oddać do każdego 
rzutka (przepis ISSF 9.15.5.2.c).

Adnotacja: Limit czasowy na przygotowanie się 
= 12 sekund.

Po zakończeniu każdej serii finałowe zostanie 
ustalona klasyfikacja zespołów na podstawie 
łącznych wyników zawodników (2 x 25 = 50 
rzutków dla każdego zespołu).

W przypadku wystąpienia równych wyników 
zostanie przeprowadzony baraż (patrz punkt 11 
poniżej).

11. Procedura przeprowadzania baraży: O kolejności w barażu decyduje tymczasowa 
Klasyfikacja (zespół wyżej sklasyfikowany 
strzela pierwszy). W przypadku maksymalnych 
wyników lub takich remisów, których nie 
można rozstrzygnąć metodą „odliczania 
wstecz”, kolejność zawodników w barażu będzie 
rozstrzygnięta przez losowanie.

O kolejności w barażu po serii finałowej decyduje 
Numer startowy Bib (zawodnik z niższym 
numerem strzela jako pierwszy).

Obaj członkowie zespołu muszą wziąć udział w 
barażu.
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Trener każdego z zespołów musi wyznaczyć, 
który z zawodników (mężczyzna czy kobieta) 
będzie strzelał piewszy.

Zawodnicy wyznaczeni do pierwszego strzału 
muszą znajdować się na stanowiskiem 1. 
w kolejności zgodnej z tymczasową klasyfikacją 
(w kolejności Numeru startowego Bib w 
przypadku serii finałowej), a następnie strzelić 
do prawidłowego rzutka zgodnie z przpisem 
9.15.5.2. Adnotacja: W przypadku serii 
finałowych zawodnikom nie przeprowadza się 
pokazu rzutków.

Jeżeli remis nie został rozstrzygnięty, ta sama 
procedura będzie kontynuowana na stanowisku 
2. z drugim zawodnikiem każdego zespołu.

Ta procedura będzie kontynuowana z 
naprzemienną kolejnością zawodników 
(członkowie zespołu będą strzelać w następującej 
kolejności 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2, – 2, itd.) do 
czasu rozstrzygnięcia remisu.

Tylko jeden (1) strzał można oddać do każdego 
rzutka (9.15.5.2.c).

W trakcie rozgrywania barażu, limit czasu na 
przygotowanie się musi być kontrolowany przez 
elektroniczny system pomiaru czasu (przepis 
9.15.1.1.f).

12. Rodzaj rzutków: Standardowe rzutki będą stosowane podczas 
rozgrywania kwalifikacji, a rzutki dymne podczas 
rozgrywania finałów.

Finał (serie finałowe) rozgrywane na polu 
finałowym.


