WSTĘPNE PRZEPISY DLA KONKURENCJI ZESPOŁÓW MIESZANYCH
Karabin pneumatyczny
Pistolet pneumatyczny
Wersja oryginalna (j. angielski)
INFORMACJE OGÓLNE
1. Dyscyplina: karabin i pistolet.
2. Rodzaj konkurencji: Zespoły mieszane.
3. Nazwa konkurencji: Karabin pneumatyczny MIX, Pistolet pneumatyczny MIX.
4. Liczba uczestników w każdej drużynie: 2 z danej reprezentacji, 1 mężczyzna i 1 kobieta –
uczestnicy konkurencji indywidualnych. Maksymalnie dwa zespoły danej reprezentacji. Nie ma
mieszanych zespołów złożonych z zawodników różnych reprezentacji.
5. Numer startowy: Te same numery startowe co w całych zawodach.
6. Liczba części konkurencji: 3 części – kwalifikacje, półfinał, mecz medalowy.
7. Kwalifikacje: Stanowiska będą losowane, przy czym zawodnicy jednego zespołu zajmują
stanowiska obok siebie. Rywalizujące zespoły umieszczane są jeden obok drugiego.
8. Liczba strzałów w kwalifikacjach: Czas przygotowawczy i strzały próbne – 10 minut. 25 strzałów
oddaje każdy z członków zespołu (razem 50) w ciągu 30 minut.
9. Ocena strzałów w kwalifikacjach: Karabin – ocena dziesiętna, pistolet – ocena całkowita. W obu
przypadkach tak, jak opisano w Przepisach Technicznych ISSF.
10. Ranking po kwalifikacjach: Na podstawie sumarycznych wyników obu członków każdego zespołu.
11. Równowaga w kwalifikacjach: Rozstrzygana zgodnie z Przepisami Technicznymi ISSF.
12. Półfinał: Do półfinału awansuje osiem pierwszych zespołów w kwalifikacjach. Półfinał rozgrywany
jest w hali finałowej. Te osiem zespołów dzielone jest między dwa półfinały po cztery zespoły,
zgodnie ze schematem:
Pierwszy półfinał: Zespoły sklasyfikowane na miejscach 1, 4, 5, 8.
Drugi półfinał: Zespoły sklasyfikowane na miejscach 2, 3, 6, 7.
Stanowiska będą losowane, przy czym zawodnicy jednego zespołu zajmują stanowiska obok
siebie. Rywalizujące zespoły umieszczane są jeden obok drugiego.
13. Ocena strzałów w półfinałach: ocena dziesiętna od zera. Ranking na podstawie sumarycznych
wyników obu członków każdego zespołu.
14. Liczba strzałów w półfinałach: Czas przygotowawczy i strzały próbne – 3 minuty.
Pierwszy etap eliminacji: Dwie serie po 3 strzały (razem 6 strzałów) oddanych przez każdego z
członków zespołu w ciągu 150 sekund.
Następnie 2 strzały w ciągu 100 sekund – zespół z najniższym wynikiem jest eliminowany.
Następne 2 strzały w ciągu 100 sekund – kolejny zespół z najniższym wynikiem jest eliminowany.
Drugi etap eliminacji: 2 strzały w ciągu 100 sekund (to daje razem 12 strzałów w półfinale).
Zespół zwycięski półfinałów awansuje do meczu finałowego o złoty medal.
Zespół z miejsca drugiego awansuje do meczu finałowego o brązowy medal.

15. Ranking po półfinałach: Dwa wyeliminowane zespoły w półfinałach zajmują miejsca od 5 do 8
zgodnie z wynikiem uzyskanym w półfinałach.
16. Równowaga w półfinałach: Równowaga będzie rozstrzygana przez strzały barażowe, zgodnie z
Przepisami Technicznymi ISSF. Każdy zespół wybiera zawodnika (spośród 2 startujących w
półfinale), który strzela w barażu, podejmując decyzję przez podniesienie ręki; na podjęcie decyzji
jest 10 sekund. Brak decyzji w 10 sekund powoduje zaliczenie wartości strzału barażowego jako
zero. W przypadku równowagi dla miejsc od 5 do 8, decyduje wynik w kwalifikacjach.
17. Mecze medalowe: Najpierw odbywa się mecz o brązowy medal, potem o złoty medal.
18. Ocena strzałów w meczach medalowych: Ocena dziesiętna. Ranking według sumy wartości
dwóch strzałów członków zespołu. Zespół zwyciężający w danym strzale uzyskuje 1 punkt.
Zwycięski zespół musi uzyskać 7 punktów, z co najmniej jednopunktową przewagą.
19. Równowaga w meczach medalowych: W przypadku równowagi po strzale nie przyznaje się
punktów i kolejne strzały są oddawane.
20. Mecz o brązowy medal: Po 4 minutach czasu na zmianę stanowisk dwa zespoły, które zajęły
drugie miejsca w półfinałach, biorą udział w meczu o brązowy medal (stanowiska C i D zespół z
pierwszego półfinału, stanowiska E i F zespół z drugiego półfinału).
Czas przygotowawczy 1 minuta (bez strzałów próbnych), 50 sekund na strzał, pojedynek między
dwoma zespołami. Po uzyskaniu 7 punktów zespół zdobywa brązowy medal.
21. Mecz o złoty medal: Po 4 minutach czasu na zmianę stanowisk dwa zespoły, które zajęły pierwsze
miejsca w półfinałach, biorą udział w meczu o złoty medal (stanowiska C i D zespół z pierwszego
półfinału, stanowiska E i F zespół z drugiego półfinału).
Czas przygotowawczy 1 minuta (bez strzałów próbnych), 50 sekund na strzał, pojedynek między
dwoma zespołami. Po uzyskaniu 7 punktów zespół zdobywa złoty medal.
22. Rodzaj tarcz: Tarcze elektroniczne w kwalifikacjach, półfinałach i meczach medalowych.
23. Niesprawności: Zgodnie z Przepisami Technicznymi ISSF.
24. Kary: Za strzał oddany w kwalifikacjach przed komendą „Czas przygotowawczy i strzały próbne”
kara -2 punkty od pierwszego strzału. W finałach każdy strzał przed jakąkolwiek komendą liczony
jest jako zero. Inne kary będą stosowane zgodnie z Przepisami Technicznymi ISSF.
25. Przepisy konkurencji: Zgodnie z Przepisami Technicznymi ISSF.
26. Ubiór zawodników: Bardzo wskazane jest, by zawodnicy jednego zespołu mieli ubiory tego
samego typu i koloru.
27. Muzyka i dźwięki: Podczas półfinałów i podczas meczów medalowych zarówno odtwarzanie
muzyki, jak i głośny doping są dozwolone. Delegat Techniczny musi zatwierdzić program
muzyczny.
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