6.18 KONKURENCJE Kpn i Ppn MIX
Przepis 6.18 zawiera przepisy regulujące rozgrywanie konkurencji:
a) Karabin pneumatyczny 10m zespołów mieszanych.
b) Pistolet pneumatyczny 10m zespołów mieszanych .
6.18.1 Przepisy ogólne. Karabin pneumatyczny 10m i pistolet pneumatyczny 10m mix
6.18.1.1 Konkurencje.
6.18.1.2 Skład zespołu.
Zespoły mieszane muszą być zespołami jednej reprezentacji (członkowie nie mogą być z różnych reprezentacji)
z dwoma członkami zespołu, jednym mężczyzną i jedną kobietą.
6.18.1.3
a) Oboje powinni nosić odzież w kolorystyce danej reprezentacji i z identyfikacją państwa które reprezentują,
wg następujących oznakowani:
b) Karabin: nazwa kraju oznaczona trzema literami, zgodnie z ustaleniami MKOl na kieszeni kurtki po stronie
zwróconej do publiczności. Jeżeli skrót znajduje się już na kurtce, flaga kraju powinna być umieszczona na kurtce
w sposób widoczny dla publiczności.
c) Pistolet: Nazwa kraju wyrażona trzy literowym skrótem określona przez MKOl na rękawie T-shirtu/kurtki sportowej
po stronie zwróconej do publiczności. Każdy członek zespołu powinien posiadać flagę zwróconą do publiczności.
6.18.1.4 Zgłoszenia zespołów.
a) W zawodach mogą wziąć udział maksymalnie dwa zespoły z jednej reprezentacji. Członkowie drużyny mogą być
zastąpieni przez innych zawodników zarejestrowanych w zawodach, ale nie później niż o godz. 12:00 na dwa dni
poprzedzające dzień, w którym planowane jest rozegranie konkurencji.
b) Opłata startowa dla każdej drużyny wynosi 170,00 EUR (3.7.4.1).
6.18.1.5 Formuła konkurencji.
Konkurencje zespołów mieszanych 10m będą prowadzone w dwóch etapach:
a) Kwalifikacje (dwie części)
b) Finał (składający się z meczu o brązowy i meczu o złoty/srebrny medal)
6.18.1.6 Rezultat zespołu.
Wyniki zespołu i rankingi w zawodach zespołów mieszanych opierają się na łącznej liczbie punktów uzyskanych
przez dwóch członków zespołu.
6.18.1.7 Doradztwo trenerskie.
a) W czasie trwania kwalifikacji, coaching będzie możliwy zgodnie z przepisem 6.12.5 (dopuszczalny jest coaching
niewerbalny).
b)Podczas strzelań finałowych, kiedy komentarz prezentera odbywa się w finale, trener może jednorazowo (raz na
jeden finał)prosić o przerwę „time-out” przez podniesienie ręki .Trener może podejść i rozmawiać z

zawodnikiem/zawodnikami/ na linii stanowisk strzeleckich przez maksymalnie 30 sekund, liczony od podejścia
trenera do zawodników.
c) Czas będzie kontrolowany przez odpowiedzialnego członka Jury, który musi ogłosić „Czas” po upływie trzydziestu
sekund, trener musi natychmiast wrócić na swoje miejsce .Jeśli jedna drużyna zażąda przerwy na żądanie, trener
drugiej drużyny może również podejść i rozmawiać z członkami swojej drużyny w tym samym czasie.
Nie wpływa to na możliwość, aby poprosić o własną przerwę.
6.18.1.8 Niesprawności.
a) Niesprawności w kwalifikacjach będą traktowane zgodnie z przepisem 6.13.
b) Niesprawności w meczach finałowych będą rozpatrywane zgodnie z przepisem 6.17.1.6.
(Tylko jedna rozpoznawana /UZNANA lub NIEUZNANA/ niesprawność jest dozwolona dla każdej drużyny podczas
meczu medalowego).
6.18.1.9 Skargi i protesty dotyczące EST
a) Reklamacje dotyczące EST podczas kwalifikacji będą rozstrzygane zgodnie z 6.16.5.2.
b) Patrz przepis 6.18.4.7 dotyczący reklamacji na EST podczas finałowych meczów medalowych.
6.18.1.10 Protesty.
a) Protesty podczas kwalifikacji będą rozstrzygane zgodnie z przepisem 6.16.
b) O wszelkich protestach podczas Finałów decyduje Jury zgodnie z przepisami 6.17.1.10.d i 6.17.6.
6.18.1.11 Ceremonia zwycięstwa
Ceremonie zwycięstwa w konkurencjach zespołów mieszanych 10m odbędą się zgodnie z przepisem 6.17.7.
6.18.2 Kwalifikacje-część 1
6.18.2.1 Lokalizacja.
Kwalifikacje będą odbywały się na strzelnicy kwalifikacji w jednej lub kilku zmianach.
6.18.2.2 Przydział stanowisk strzeleckich.
a) Stanowiska strzeleckie drużyn zostaną przydzielone w drodze losowania komputerowego zgodnie z zasadą 6.6.6
b) Drużyny z tego samego kraju /reprezentacji/ nie mogą być ustawione obok siebie.
c) Członkowie każdej drużyny strzelają obok siebie
6.18.2.3 Wezwanie na stanowiska.
a) Dla każdej zmiany w kwalifikacjach, SGO wzywa zawodników na stanowiska na piętnaście (15) minut przed
planowanym czasem rozpoczęcia.
b) Zawodnicy mają (5) pięć minut na ustawienie sprzętu na swoich stanowiskach strzeleckich
c) Zawodnicy nie mogą wyjmować karabinu/pistoletu ani umieszczać żadnego wyposażenia na stanowisku dopóki
SGO nie wezwie ich na linię stanowisk strzeleckich.
d) Po wezwaniu zawodników na linię ,wolno im wyjąć broń i usunąć wskaźniki bezpieczeństwa, strzelać na sucho,
prowadzić ćwiczenia z bronią przed rozpoczęciem czasu przygotowawczego i na strzały próbne.

e) W strzelaniach finałowych zawodnicy nie mogą usuwać wskaźników bezpieczeństwa ani strzelać na sucho do czasu
rozpoczęcia czasu na przygotowanie i strzały próbne
6.18.2.4 Czas przygotowawczy i strzały próbne.
Zawodnicy mają (10 ) dziesięć minut czasu na przygotowanie się i na nieograniczoną liczbę strzałów próbnych przed
rozpoczęciem meczu
a) Czas przygotowawczy i strzały próbne muszą kończyć się trzydzieści (30) sekund przed oficjalnym czasem
rozpoczęcia meczu.
b) Kontrole przed zawodami wykonywane przez sędziów muszą być zakończone w ciągu pięciu (5) minut przed
rozpoczęciem czasu przygotowawczego i na strzały próbne
c) Czas na przygotowanie i strzały próbne rozpoczyna się na komendę: „CZAS PRZYGOTOWAWCZY I NA STRZAŁY
PRÓBNE….START”. Żaden strzał nie może zostać oddany przed komendą „START”.
d) Jeżeli zawodnik odda strzał przed komendą „START” na przygotowanie i strzały próbne, pierwszy strzał oceniany
musi być zaliczony jako chybiony(0). Jeśli w grę wchodzi bezpieczeństwo zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
e) Po dziewięciu minutach i trzydziestu sekundach czasu przygotowawczego i na strzały próbne SGO musi ogłosić
„30 sekund”
f) Na koniec czasu przygotowawczego i na strzały próbne, SGO musi podać komendę „KONIEC CZASU
PRZYGOTOWAWCZEGO I NA STRZAŁY PRÓBNE…STOP”. Następnie w ciągu około trzydziestu (30) sekund należy
zresetować tarcze do strzelania konkursowego.
g) Jeżeli zawodnik odda strzał po wydaniu komendy „KONIEC CZASU NPRZYGOTOWAWCZEGO I NA STRZAŁY
PRÓBNE..STOP i przed komendą „STRZAŁY OCENIANE..START”, strzał nie może być liczony jako strzał w konkurencji.
6.18.2.5 Liczba strzałów ocenianych i czas konkurencji.
a) W części 1 kwalifikacyjnej każdy członek drużyny odda (30) trzydzieści strzałów ocenianych (60 strzałów łącznie na
drużynę) w czasie do trzydziestu (30) minut. Każdy zawodnik strzela niezależnie od swego partnera.
6.18.2.6 Punktacja.
W rundach kwalifikacyjnych stosuje się punktację dziesiętną (Przepis 6.3.3.1) w konkurencji karabinowej. W
konkurencji pistoletowej stosuje się punktację całkowitą.
6.18.2.7 Ranking zespołowy
a) Wyniki każdego członka zespołu zostaną zsumowane, a wyniki zespołu zostaną sklasyfikowane .Osiem (8) najwyżej
sklasyfikowanych drużyn przejdzie do 2 części kwalifikacji
b) Remisy będą rozstrzygane przez zastosowanie zasady 6.15.1 do wyników zespołu (łączny wynik dwóch członków
zespołu)
6.18.3 Kwalifikacje –część 2
6.18.3.1 Procedura
Powinna być dziesięciominutowa (10) przerwa pomiędzy częścią kwalifikacyjną 1, a początkiem czasu
przygotowawczego i na strzały próbne części 2. Osiem (8) najwyżej sklasyfikowanych drużyn z części kwalifikacyjnej 1
zajmie stanowiska strzeleckie tak, aby były ustawione obok siebie, z rezerwowym stanowiskiem strzeleckim
pomiędzy drużynami. Członkowie każdej drużyny strzelają obok siebie. Stanowiska strzeleckie dla każdej drużyny są

przydzielane losowo wg losowania komputerowego. Zawodnicy ,którzy nie kwalifikują się do części 2, powinni zabrać
swój sprzęt z linii stanowisk strzeleckich tak szybko jak to możliwe.
6.18.3.2 Wezwanie na linię stanowisk strzeleckich.
Zawodnicy zostaną wezwani na linię (10) dziesięć minut przed planowanym czasem startu części 2. Jeśli jest tylko
jedna zmiana części 1 kwalifikacji i warunki sprawiają, że jest to wygodniejsze, zawodnicy powinni pozostać na
swoich stanowiskach strzeleckich na część 2. W tym przypadku SGO poda komendę zawodnikom: ”Zajmijcie pozycje”
pięć (5) minut przed planowanym czasem startu do części 2.
6.18.3.3 Czas na przygotowanie i strzały próbne.
Jeśli zawodnicy zmienią stanowiska po części 1 kwalifikacji, będą mieli (7) siedem minut na ustawienie sprzętu,
a następnie trzy (3) minuty na strzały próbne. Zawodnicy, którzy pozostaną na swoich stanowiskach strzeleckich
po części 1 kwalifikacji, będą mieli dwie(2) minuty na zajecie swoich pozycji, a następnie trzy(3) minuty na strzały
próbne.
6.18.3.4 Liczba strzałów próbnych i czas strzelania.
W części 2 kwalifikacji każdy członek drużyny strzela dwadzieścia (20) strzałów ocenianych, (40 łącznie strzałów na
drużynę), w czasie do dwudziestu (20) minut.
6.18.3.5 Punktacja.
a) Punktacja będzie taka sama jak w części 1 (przepis 6.18.2.6.)
b) Wyniki drużynowe w 1 części kwalifikacji nie są przenoszone do części 2. Wszystkie zespoły zaczynają od zera.
c) Wyniki każdego członka zespołu zostaną zsumowane, a wyniki zespołu zostaną sklasyfikowane.
Cztery (4) najwyżej sklasyfikowane zespoły przejdą do strzelań finałowych.
d) Drużyny z miejsc 1 i 2 będą rywalizować ze sobą o Złoty Medal
e) Drużyny z miejsc 3 i 4 zmierzą się z sobą w rywalizacji o Medal Brązowy.
6.18.4 Finał (mecze medalowe)
Finał składa się z strzelania o Brązowy Medal, po którym następuje rywalizacja o Złoty/Srebrny Medal.
Procedura przeprowadzenia obu strzelań medalowych będzie taka sama.
6.18.4.1 Lokalizacja.
Finały drużyn mix w karabinie i pistolecie pneumatycznym 10m powinny być jeśli to możliwe, przeprowadzone
na strzelnicy finałowej. Wyniki muszą być widoczne dla obu członków każdego zespołu na polu gry.
6.18.4.2 Procedura
a) Numery startowe nie będą używane w meczach medalowych.
b) Zawodnicy biorący udział w meczu o medal brązowy i ich trenerzy mogą umieścić swój sprzęt na wyznaczonych
stanowiskach strzeleckich co najmniej (15) piętnaście minut przed planowanym czasem rozpoczęcia strzelania.
następnie muszą opuścić stanowiska strzeleckie i czekać na wezwanie na linię stanowisk.
c) Żadne torby ani pudła transportowe nie mogą być pozostawione w polu gry.
6.18.4.3 Osoby oficjalne w finałach.
Prowadzenie i nadzór nad finałami drużynowymi mix ,będzie zgodne z przepisami 6.17.1.10.

6.18.4.4. Zgłoszenie i godziny rozpoczęcia finałów.
a) Czas rozpoczęcia finału to moment, w którym SGO zaczyna wydawać komendy do pierwszego strzału ocenianego.
b) Wszystkich ośmiu zawodników, którzy zakwalifikowali się do finału, musi zgłosić się na strzelnicę finałową w
strefie przygotowawczej z całym niezbędnym sprzętem, co najmniej trzydzieści (30) minut przed czasem rozpoczęcia.
Od wyniku zostanie odjęta kara 2 dwóch punktów od pierwszej serii ocenianej, jeśli jeden lub dwóch członków
zespołu nie stawi się na czas. Każdej drużynie może towarzyszyć jeden trener.
c) Jeśli Ceremonia Zwycięstwa jest zaplanowana po finale, wszyscy zawodnicy muszą zgłosić się w stroju
reprezentacji narodowej odpowiednim na ceremonie zwycięstwa. Jury musi zakończyć kontrole sprzętu w strefie
przygotowawczej tak szybko, jak możliwe.
d) Zawodnicy biorący udział w meczu o brązowy medal lub ich trenerzy muszą umieścić swój sprzęt na
wyznaczonych stanowiskach strzeleckich co najmniej piętnaście (15) minut przed zaplanowanym czasem
rozpoczęcia. Następnie muszą opuścić stanowiska i czekają na wezwanie na linię.
e) Drużyny na każdy mecz medalowy i ich trenerzy muszą być wezwani na stanowiska strzeleckie (10) dziesięć minut
przed godziną rozpoczęcia finału.
6.18.4.5 Przydział stanowisk strzeleckich.
a) W meczu o brązowy medal drużyna ,która zajęła trzecie miejsce po kwalifikacjach powinna zająć pozycje na
stanowiskach C i D, a drużyna która zajęła czwarte miejsce na stanowiskach F i G.
b) W meczu o złoty/srebrny medal drużyna która zajęła pierwsze miejsce po kwalifikacjach powinni zająć pozycje na
stanowiskach C i D, a drużyna z miejsca drugiego na stanowiskach F i G.
c) Członkowie zespołu mogą zmieniać pozycje na strzelaniach finałowych jeśli taka zmiana jest potrzebna, ale w
momencie zgłoszenia się do finału trener drużyny musi poinformować o tym Jury RTS, który członek zespołu będzie
strzelał po lewej i który po prawej stronie.
6.18.4.6 Punktacja.
a) Wszystkie strzały w meczach medalowych (zarówno karabinu jak i pistoletu) będą punktowane wg dziesiętnych.
b) Drużyna z najwyższym wynikiem łącznym w każdej rundzie w porównaniu z drugą drużyną w finale
zdobywa (2 )dwa punkty, a drużyna przegrywająca (0) zero pkt.
c) W przypadku równej liczby punktów każda drużyna otrzymuje (1) jeden pkt.
d) Pierwsza drużyna, która zdobędzie szesnaście (16) pkt. lub więcej, wygrywa mecz.
e) W przypadku remisu, w którym obie drużyny zdobyły (16) szesnaście pkt., mecz będzie kontynuowany jednym (1)
dodatkowym strzałem oddanym przez obu zawodników zespołu, który zdecyduje o rozstrzygnięciu.
f) Jeśli wyniki są nadal nierozstrzygnięte, drużyny będą kontynuować kolejne strzały do rozstrzygnięcia.
6.18.4.7 Skargi na EST podczas finałów.
a) W czasie strzałów próbnych, jeśli członek zespołu lub trener reklamuje, lub na strzelnicy technik zauważa, że pasek
papier się nie przesuwa, SGO musi nakazać zawodnikom zaprzestania strzelania i nakazać personelowi technicznemu
usunięcie problemu. Następnie należy ponownie rozpocząć strzały próbne.
b) Jeśli członek zespołu skarży się, że jego tarcza nie rejestruje strzałów lub zarejestrowała nieoczekiwane zero lub
niewyjaśnione chybienie, należy podjąć następujące kroki:

c) Członek Jury musi polecić zawodnikowi, którego tarcza źle zarejestrowała strzał, oddać kolejny strzał Jeśli zostanie
zarejestrowany dodatkowy strzał, wartość dodatkowego strzału zostanie policzona, a brakujący strzał zostanie
anulowany. Jeśli dodatkowy strzał nie został zarejestrowany, Jury musi przerwać zawody i przesunąć zawodnika na
rezerwową tarczę.
d) Jeśli zawodnik zostanie przeniesiony na rezerwową tarczę ,gdy jest gotowy do wznowienia strzelania otrzyma
dwie(2) minuty na nieograniczoną liczbę strzałów próbnych. Zawodnik który został przeniesiony, odda strzał
oceniany w ciągu pięćdziesięciu (50) sekund, a następnie strzelanie będzie kontynuowane.
6.18.4.8 Wezwanie na stanowiska strzeleckie.
Osiem (8) minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia walki o medale, SGO wezwie wszystkich zawodników w finale
na linię stanowisk strzeleckich wydając komendę ”ZAWODNICY NA STANOWISKA”. Wszyscy zawodnicy po wejściu na
stanowiska zatrzymują się i zwracają twarzą do publiczności, po komendzie SGO „PANIE I PANOWIE PROSZĘ
PRZYWITAĆ ZAWODNIKÓW W FINALE PISTOLETU/KARABINU ZESPOŁÓW MIESZANYCH O BRĄZOWY/ZŁOTY MEDAL”
Po przerwie na oklaski, SGO wyda komendę „PRZYJĄĆ POSTAWĘ”. Zawodnicy muszą wtedy przyjąć postawę do
strzelania na swoich stanowiskach strzeleckich.
6.18.4.9 Czas przygotowawczy i strzały próbne
Po jednej(1) minucie SGO podje komendę” „TRZY MINUTY CZASU PRZYGOTOWAWCZEGO I NA STRZAŁY PRÓBNE”.
Po (2) minutach i (30)trzydziestu sekundach, SGO ogłosi: „30 SEKUND”. Po trzech (3) minutach SGO wyda komendę:
„STOP….ROZŁADUJ”
6.18.4.10 Prezentacja zespołów
Po wydaniu komendy „STOP…ROZŁADUJ” finaliści muszą otworzyć zamki w karabinach/pistoletach i włożyć wskaźniki
bezpieczeństwa. Finaliści karabinu mogą pozostać w postawie podczas prezentacji, ale muszą wyjąć karabiny
z ramienia i zwrócić się głową w kierunku publiczności. Finaliści pistoletowi muszą odłożyć pistolety i odwrócić się
twarzą do publiczności. Sędziowie muszą sprawdzić ,czy karabiny/pistolety są otwarte i czy mają włożone wskaźniki
bezpieczeństwa. Spiker przedstawi finalistów SGO i członka Jury. Niezwłocznie po prezentacji SGO wyda komendę
„PRZYJĄC POZYCJĘ”
6.18.5 Procedura walki o medale.
a) Jedną (1) minutę po zajęciu przez zawodników pozycji, SGO wyda komendę:
a) „DO PIERWSZEGO STRZAŁU OCENIANEGO..ŁADUJ pięć (5) sekund „START”
c) Każdy członek zespołu odda jeden strzał w maksymalnym czasie pięćdziesięciu (50)sekund
d) Każdy z zawodników może strzelić pierwszy.
e) SGO może podać komendę „STOP” oddaniu strzału przez wszystkich zawodników.
f) Niezwłocznie po komendzie „STOP” drużyna z największą sumą punktów każdej rundy zostaje ogłoszona wraz
z liczbą punktów zdobytych.
g) Spiker skomentuje w ciągu 15-20 sekund aktualny ranking zespołów. Indywidualne wyniki strzałów nie są
ogłaszane.
h) Kolejne strzały będą powtarzane aż do rozstrzygnięcia walki o medal.
6.18.5.1 Zakończenie walki o brązowy medal.

a) Gdy tylko mecz o brązowy zostanie rozstrzygnięty, SGO poda komendę „STOP...ZOZŁADUJ” oraz ogłasza „WYNIKI
SĄ OSTATECZNE” i podaje który zespół zdobył brązowy medal
b) Sędzia musi sprawdzić, czy karabiny/pistolety są otwarte i czy mają włożone wskaźniki bezpieczeństwa.
6.18.5.2 Zmiana pomiędzy meczami medalowymi.
a) Zawodnicy biorący udział w meczu o brązowy medal muszą opuścić linię stanowisk strzeleckich zabierając swoje
karabiny/pistolety do strefy przygotowawczej i mogą wrócić, aby obejrzeć mecz o złoty medal.
b) Po co najmniej pięciu (5) minutach od zakończenia meczu o medal brązowy i po sprawdzeniu tarcz przez Jury RTS
i SGO oraz stwierdzeniu gotowości strzelnicy do dalszego strzelania-walczący o złoty/srebrny medal i ich trenerzy
muszą mieć możliwość umieszczenia sprzętu na stanowiskach strzeleckich.
c) Następnie muszą opuścić pole gry i czekają na wywołanie na linię.
6.18.5.3 Ukończenie meczu o złoty/srebrny medal
a) Gdy tylko walka o medale zostanie rozstrzygnięta, SGO podaje komendę „STOP ..ROZŁADUJ” i ogłasza „WYNIKI SĄ
OSTATECZNE”, następnie ogłasza, który zespół zdobył srebrny i złoty medal
b) Sędzia musi sprawdzić, czy karabiny/pistolety są otwarte i czy mają włożone wskaźniki bezpieczeństwa.
c) Do złotych i srebrnych medalistów należy dołączyć na polu gry brązowych medalistów. Jury ustawią ich w szeregu
,podobnie jak w finale indywidualnym dla oficjalnych zdjęć i mediów. Zawodnikom można zezwolić na trzymanie ich
broni do zdjęć, więc brązowi medaliści mogą zabrać broń z strefy przygotowawczej.
6.18.5.4 Muzyka na finałach.
a) Na etapie kwalifikacji dopuszcza się muzykę.
b) Podczas meczów medalowych należy odtwarzać utwory muzyczne.
c) Delegat techniczny musi zatwierdzić zestaw utworów muzycznych. Publiczność zachęca się do entuzjastycznego
kibicowania podczas trwania meczów medalowych.
6.18.5.5 Sprawy niejasne lub sporne.
W sprawach niejasnych lub spornych Jury będzie rozstrzygać stosownie do przepisu 6.17 Przepisów technicznych ISSF
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