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KONKURENCJE Kpn i Ppn MIX
Przepisy ogólne
Konkurencje. Przepis 6.18 zawiera przepisy regulujące
rozgrywanie konkurencji:
a)
Karabin pneumatyczny 10m zespołów mieszanych i zespołów mieszanych juniorów
b)
Pistolet pneumatyczny 10m zespołów mieszanych i zespołów mieszanych juniorów
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. Obydwoje powinni nosić odzież w
kolorystyce danej reprezentacji i z identyfikacją państwa,
które reprezentują.
Zgłoszenia zespołów. W zawodach mogą wziąć udział
maksymalnie dwa zespoły z jednej reprezentacji. Opłata
startowa dla każdej drużyny wynosi 170,00 EUR (3.7.4.1).
Członkowie drużyny mogą być zastąpieni przez innych
zawodników zarejestrowanych w zawodach, ale nie później
niż o godz. 12:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym
planowany jest PET.
Formuła konkurencji. Konkurencje zespołów mieszanych
10m będą prowadzone w dwóch etapach:
a)
Kwalifikacje
b)
Finał.
Rezultat zespołu. Wyniki zespołu i rankingi w zawodach
zespołów mieszanych opierają się na łącznej liczbie punktów uzyskanych przez dwóch członków zespołu.
Coaching. W czasie trwania kwalifikacji, coaching będzie
możliwy zgodnie z przepisem 6.12.5 (dopuszczalny jest
trening niewerbalny). Podczas Finału, kiedy komentarz
prezentera odbywa się w finale, każdy trener może jednorazowo (raz na jeden finał) przez maksymalnie 30 sekund
podejść i rozmawiać ze swoimi członkami zespołu na
stanowiskach. Członek Jury odpowiedzialny za finał kontroluje czas.
Niesprawności. Niesprawności w kwalifikacjach będą
traktowane zgodnie z przepisem 6.13. Niesprawności w
Finale będą rozpatrywane zgodnie z przepisem 6.17.1.6.
Zawodnicy mogą mieć tylko jedną UZNANĄ NIESPRAWNOŚĆ w danym etapie zawodów.
Skargi i protesty dotyczące EST. Reklamacje dotyczące
EST podczas kwalifikacji będą rozstrzygane zgodnie z
6.16.5.2. Skargi dotyczące EST podczas Finałów będą
rozstrzygane zgodnie z przepisem 6.17.1.8.
Protesty. Protesty podczas kwalifikacji będą rozstrzygane
zgodnie z przepisem 6.16. O wszelkich protestach podczas
Finałów decyduje Jury ds. Protestów w Finałach zgodnie z
przepisami 6.17.1.10.d i 6.17.6.
Ceremonie. Ceremonie w konkurencjach zespołów mieszanych 10m odbędą się zgodnie z przepisem 6.17.7.

Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajów strzelań

6.18.2
6.18.2.1
6.18.2.2

6.18.2.3

6.18.2.4

6.18.2.5

6.18.2.6

6.18.2.7

6.18.2.8
6.18.3
6.18.3.1

6.18.3.2
6.18.3.3

6.18.3.4

3

KWALIFIKACJE
Lokalizacja. Kwalifikacje będą odbywały się na strzelnicy
kwalifikacji w jednej lub kilku zmianach.
Rozmieszczenie na stanowiskach. Dwóch członków
każdej z drużyn musi znajdować się na sąsiednich stanowiskach, przy czym zawodnik z prawej strony, a zawodniczka
z lewej strony. Zespoły będą rozmieszczane losowo zgodnie z przepisem 6.6.6.6. Drużyny tej samej reprezentacji nie
mogą być rozmieszczone obok siebie.
Wezwanie na stanowiska. Dla każdej zmiany w kwalifikacjach, SGO wzywa zawodników na stanowiska na pięć (5)
minut przed rozpoczęciem Czasu Przygotowawczego i
Strzały Próbne.
Czas Przygotowawczy i Strzały Próbne. Czas Przygotowawczy i Strzały Próbne przed kwalifikacjami trwa dziesięć
(10) minut. Następnie nastąpi 30-sekundowa przerwa w
celu przygotowania tarcz. Podczas czasu przygotowawczego prezenter może wyjaśnić format zawodów dla widzów, a
także przedstawić zespoły biorące udział w zawodach.
Liczba strzałów ocenianych i czas konkurencji. W
kwalifikacjach każdy zawodnik oddaje czterdzieści (40)
strzałów ocenianych (w sumie 80 strzałów na zespół) w
czasie 50 minut. Kwalifikacje odbywają się zgodnie z
przepisem 6.11.
Ocena. W kwalifikacjach zespołów mieszanych 10m karabin pneumatyczny stosuje się ocenę dziesiętną (6.3.3.1). W
kwalifikacjach zespołów mieszanych 10m pistolet pneumatyczny stosuje się ocenę całkowitą.
Ranking zespołowy. Drużyny będą oceniane według
uzyskanych rezultatów. Równowaga będzie rozstrzygana
przez zastosowanie przepisu 6.15.1 do wyników zespołu
(łączny wynik dwóch zawodników drużyny).
Kwalifikacja do finału. Pięć najlepszych (5) zespołów w
kwalifikacjach awansuje do Finału.
FINAŁ
Lokalizacja. Finały konkurencji zespołów mieszanych 10m,
jeśli to możliwe, muszą być przeprowadzane w hali finałowej. Na stanowiskach muszą być dostępne monitory wyników widoczne dla obu członków zespołu z każdej drużyny.
Nadzór finału. Prowadzenie i nadzór nad finałami zespołów mieszanych odbywa się zgodnie z 6.17.1.10.
Lokalizacja. Pięć drużyn w finale zostanie rozlokowanych
losowo na dziesięciu (10) stanowiskach osi finałowej.
Członkowie danej drużyny muszą być umieszczeni na
sąsiednich stanowiskach. Kiedy drużyna zgłasza się do
finału (30 min. przed finałem), trener drużyny musi poinformować RTS Jury, który z członków drużyny strzela po lewej
stronie, a który po prawej stronie.
Ocena. Wyniki kwalifikacji nie są dodawane do wyniku
finałowego. Finał rozpoczyna się od zera. Wszystkie strzały
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meczowe w finałach (zarówno karabin, jak i pistolet) będą
oceniane w dziesiętnych.
Zgłoszenie do finału i czas rozpoczęcia finału. Czas
rozpoczęcia Finału wyznacza komenda SGO dla pierwszej
serii ocenianej. Zespoły, które zakwalifikowały się do Finału
muszą zgłosić się do Strefy Przygotowawczej, z obojgiem
członków zespołu, jednym trenerem i całym niezbędnym
sprzętem, na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem.
Jeżeli jeden lub dwóch zawodników nie zgłosi się na czas,
od wyników pierwszej serii ocenianej zostanie odliczona
dwupunktowa (2) kara. Jeśli ceremonia medalowa jest
zaplanowana po zakończeniu Finału, wszyscy zawodnicy
muszą zgłosić się ze strojami reprezentacji narodowej
właściwymi dla danej Ceremonii. Jury musi zakończyć
kontrolę sprzętu w czasie „reporting time” i jak najszybciej
po zgłoszeniach zawodników. Członkowie drużyny i ich
trenerzy muszą umieścić karabiny lub pistolety na wyznaczonych stanowiskach co najmniej 18 minut przed początkiem finału. Zespoły i ich trenerzy muszą być ustawić się w
kolejności wyznaczonych stanowisk, gotowi do wezwania
na stanowiska co najmniej na dwanaście (12) minut przed
początkiem finału.
Wezwanie na stanowiska. SGO wzywa zawodników na
stanowiska komendą „ZAWODNICY NA STANOWISKA”.
Zawodnicy muszą zatrzymać się na stanowiskach i stanąć
twarzą w stronę publiczności. Prezenter ogłasza „PANIE I
PANOWIE, PROSZĘ PRZYWITAĆ ZAWODNIKÓW FINAŁU KONKURENCJI ZESPOŁÓW MIESZANYCH KARABINU/PISTOLETU PNEUMATYCZNEGO”. Po przerwie na
aplauz, SGO daje komendę „PRZYJĄĆ POSTAWĘ”.
Zawodnicy muszą obrócić się wprost na swoje stanowiska.
Czas przygotowawczy i strzały próbne. Po jednej (1)
minucie SGO wydaje komendę: „TRZY (3) MINUTY CZAS
PRZYGOTOWAWCZEGO I NA STRZAŁY PRÓBNE …
START”. Po upływie 2 minut i 30 sekund, SGO ogłasza „30
SEKUND”. Po upływie trzech minut, SGO wydaje komendę:
„STOP… ROZŁADUJ”.
Prezentacja zespołów w finale. Po komendzie "STOP....
ROZŁADUJ" finaliści muszą otworzyć zamek pistoletu/karabinu i umieścić wskaźniki bezpieczeństwa. Finaliści
karabinu mogą pozostać na miejscu podczas prezentacji,
ale muszą opuścić karabin z ramienia, przez cały czas
trwania prezentacji trzymać je w dole i zwracać się twarzą
do widzów. Finaliści pistolu muszą odłożyć pistolety i
obrócić się do widzów na prezentację. Sędzia stanowiskowy musi sprawdzić, czy zamki pistoletu/karabinu są otwarte
i czy umieszczone zostały wskaźniki bezpieczeństwa. Po
sprawdzeniu, prezenter przedstawi finalistów, SGO i Członka Jury odpowiedzialnego za finał, zgodnie z przepisem
6.17.1.12. Bezpośrednio po prezentacji, SGO wyda polecenie "PRZYJĄĆ POSTAWĘ".
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Serie 5-strzałowe. Finał rozpocznie się od trzech (3) 5strzałowych serii ocenianych każdego członka drużyny (10
strzałów na jedną serię, 30 strzałów na drużynę). Podczas
każdej serii zawodnik z lewej strony musi strzelać jako
pierwszy, a zawodnik z prawej strony jako drugi (patrz
6.18.3.3) (L-P-L-P-L-P etc.). Obaj zawodnicy mogą ładować
i przygotowywać swoje postawy po poleceniu "ŁADUJ", ale
zawodnik po prawej stronie nie może strzelać, dopóki
zawodnik po lewej stronie nie odda strzału. Zespoły będą
miały 320 sekund na oddanie 2 x 5 strzałów. Od wyniku
drużyny, której zawodnik oddał strzał w niewłaściwej kolejności, zostanie odjęta dwupunktowa (2) kara.
Procedura serii 5-strzałowej. 60 sek. Po komendzie
„PRZYJĄĆ POSTAWĘ”, SGO wydaje komendę „DO
PIERWSZEJ SERII OCENIANEJ… ŁADUJ”. Po 5 sekundach, SGO wydaje komendę "START". Po 320 sekundach
lub po wystrzeleniu pięciu (5) strzałów przez wszystkich
finalistów, SGO wydaje komendę "STOP." Niezwłocznie po
komendzie "STOP", prezenter komentuje przez 15-20
sekund aktualny ranking drużyn i godne uwagi wyniki.
Wyniki poszczególnych strzałów nie są ogłaszane. Natychmiast po zakończeniu komentarza, SGO wydaje komendę
"DO KOLEJNEJ SERII OCENIANEJ… ŁADUJ". Ta sekwencja będzie kontynuowana do momentu zakończenia
trzech (3) 5-strzałowych serii przez członków wszystkich
zespołów.
Strzały pojedyncze. Po tym, jak każda drużyna odda 3 x
10 strzałów (30 strzałów na drużynę), rozpoczynają się
pojedyncze strzały finałowe, w których każdy z członków
drużyny oddaje po jednym (1) strzale. Dla każdego strzału
zawodnik z lewej strony musi strzelać jako pierwszy, a
zawodnik z prawej jako drugi. Zespoły będą miały 65
sekund na oddanie dwóch pojedynczych strzałów. Od
wyniku drużyny, której zawodnik oddał strzał w niewłaściwej
kolejności, zostanie odliczona dwu (2) punktowa kara. Po
wystrzeleniu dwóch pojedynczych strzałów przez każdego
zawodnika następuje pierwsza eliminacja. Końcowa klasyfikacja finału dla każdej z drużyn ustalana jest w następujący
sposób:
a)
Po 17 strzałach (15+2), zespół zajmujący piąte
miejsce jest eliminowany z finału.
b)
Po 19 strzałach (15+2+2), zespół zajmujący
czwarte miejsce jest eliminowany z finału.
c)
Po 21 strzałach (15+2+2+2), zespół zajmujący
trzecie miejsce jest eliminowany z finału, jako
brązowi medaliści.
d)
Po 24 strzałach (15+2+2+2+3), srebrni i złoci
medaliści zostają wyłonieni.
Procedura strzałów pojedynczych. Natychmiast po tym,
jak prezenter zakończy komentowanie rankingu i wyników
po trzech seriach 5-strzałowych, SGO wydaje komendę
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"DO KOLEJNEGO STRZAŁU OCENIANEGO… ŁADUJ"
Po 5 sekundach, SGO wydaje komendę "START".
Po 65 sekundach lub po oddaniu jednego (1) strzału przez
wszystkich finalistów, SGO wydaje komendę "STOP".
Natychmiast po komendzie "STOP", prezenter przekaże 1520 sekundowy komentarz na temat aktualnego rankingu
drużyn i godnych uwagi wyników. Wyniki poszczególnych
strzałów nie są ogłaszane.
Natychmiast po zakończeniu komentarza, SGO wydaje
komendę "DO KOLEJNEGO STRZAŁU OCENIANEGO…
ŁADUJ". Sekwencja pojedynczych strzałów jest kontynuowana. Po oddaniu dwóch (2) pojedynczych strzałów (17
strzałów łącznie), drużyna z 5-go miejsca zostaje wyeliminowana.
Po tym, jak wszyscy pozostali członkowie drużyn oddadzą
dwa (2) kolejne pojedyncze strzały (19 strzałów łącznie),
drużyna zajmująca 4. miejsce zostaje wyeliminowana.
Po tym, jak wszyscy pozostali członkowie drużyn oddadzą
dwa (2) kolejne pojedyncze strzały (21 strzałów łącznie),
drużyna zajmująca 3. miejsce zostaje wyeliminowana.
Po tym, jak wszyscy pozostali członkowie drużyn oddadzą
trzy (3) kolejne pojedyncze strzały (24 strzałów łącznie),
drużyna zajmująca 2. i 1. miejsce zostaje wyłoniona (srebrni
i złoci medaliści).
Baraż. Równowaga pomiędzy zespołami eliminowanymi lub
walczącymi o miejsce medalowe rozstrzygana jest w strzałach dodatkowych (shoot-offs). Drużyny z tym samym
wynikiem muszą oddać dodatkowe strzały, przy czym
zawodnicy po lewej stronie muszą oddać strzał jako pierwsi,
a zawodnicy po prawej stronie jako drudzy. SGO ogłasza
„BARAŻ POMIĘDZY ZESPOŁEM (KRAJ) a ZESPOŁEM
(KRAJ)”, a następnie przeprowadza „shoot-off”. Czas na
oddanie strzałów w barażu wynosi 65 sekund. Baraż rozstrzygany jest wynikiem sumarycznym obu zawodników.
Zakończenie finału. Po 24-tym strzale, gdy walka o złote i
srebrne medale została zakończona, SGO wydaje komendę
„STOP…ROZŁADUJ”, a następnie „REZULTATY SĄ
OSTATECZNE”. Sędzia stanowiskowy musi sprawdzić, że
zamki karabinów/pistoletów są otwarte i wskaźniki bezpieczeństwa umieszczone. Jury musi zebrać razem trzy
zwycięskie zespoły, a prezenter ogłasza który zespół zdobył
brązowe, srebrne i złote medale.

