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9.19 KONKURENCJA TRAP ZESPOŁÓW MIESZANYCH

9.19.1 OGÓLNE PROCEDURY KONKURENCJI

9.19.1.1 Konkurencja. Przepis ten (9.19) przedstawia specjalne przepisy techniczne dla konkurencji 
zespołów mieszanych Trap oraz Trap Juniorów.

9.19.1.2 Skład zespołu. Zespoły mieszane muszą być składać się z dwóch członków tego samego 
kraju (członkowie nie mogą być różnej narodowości) jeden mężczyzna i jedna kobieta 
(w zespole może być junior, 3.3.6). Członkowie zespołu powinni nosić jednolity ubiór 
strzelecki w narodowych barwach i identyfikacją (patrz strona 136, przepis 6.19.2.2). 
Zawodnicy zachowują te same numery startowe (Bib), które otrzymali dla konkurencji 
indywidualnych. Nowe numery startowe (Bib) będą wydane po sklasyfikowaniu po rundzie 
kwalifikacyjnej zgodnie z 9.19.2.6.

9.19.1.3 Zapisy zespołów. Kraje mogą wystawić maksymalnie dwa zespoły w jednych 
Mistrzostwach w konkurencji zespołów mieszanych. Opłata za każdy zespół wynosi 
170,00 EUR (3.7.4.1). Członkowie zespołu mogą zostać zastąpieni innymi zawodnikami 
złoszonymi w Mistrzostwach, nie później niż do godziny 12:00 dnia poprzedzającego, na 
który zaplanowano oficjalny trening.

9.19.1.4 Przebieg konkurencji. Konkurencja będzie przeprowadzana w dwóch etapach:

a) KWALIFIKACJA

b) FINAŁ

9.19.1.5 Planowanie. Kwalifikacje oraz Finał na Mistrzostwach ISSF planowane są na ten sam dzień 
po zakończeniu konkurencji indywidualnych Trap mężczyzn i kobiet.

9.19.1.6 Wyniki drużyny. Wyniki oraz klasyfikacje oparte są na całkowitych wynikach dwóch 
człoknów zespołu na każdym etapie konkurencji.

9.19.1.7 Baraże.

a) Baraże rostrzygać będą:

• O miejscu w Finale w przypadku remisu po kwalifikacjach.

• O pozycji od 1 do 6 w Finale w przypadku remisu po kwalifikacjach.

• O 1. i 2. miejscu w przypadku remisu w Finale.

b) Baraże po kwalifikacjach:

• Muszą być rozgrywane po polu innym niż pole finałowe.

• W pierwszej kolejności rozgrywane są baraże o wyższe lokaty.

• Drużyna wyżej sklasyfikowana w Kwalifikacjach Qualification score (przepis 9.15.3) 
strzela jako pierwsza.

• Zespoły mogą oddać strzały próbne i zobaczyć pokaz rzutków. 
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c) Baraże podczas Finału (w przypadku remisu tylko dla 1. miejsca):

• Zespół z niższym numerem startowym (Bib) strzela jako pierwszy.

• Brak strzałów próbnych i pokazu rzutków.

9.19.1.8 Procedury rozgrywania baraży. Przepis 9.15.5.2 dotyczący rozgrywania baraży dla 
konkurencji Trap użyty będzie następująco:

a) Obaj członkowie zespołu muszą wziąć udział w barażu.

b) Każdy trener zespołu musi wyznaczyć, który z zawodników (mężczyzna czy kobieta) 
będzie strzelał jako pierwszy.

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

d) Zawodnicy wyznaczeni do pierwszego strzału muszą znajdować się na stanowiskiem 
1., a następnie strzelić do prawidłowego rzutka zgodnie z przpisem 9.15.5.2.

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

f) Ta procedura będzie kontynuowana z naprzemienną kolejnością zawodników 
(członkowie zespołu 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, itd.) do czasu rostrzygnięcia remisu.

9.19.1.9 Instruktaż trenerski (Coaching). Instruktaż trenerski podczas Kwalifikacji regulowany jest 
przepisem 6.12.5 (komunikacja niewerbalna jest dozwolona). Podczas rozgrywania finału 
musi być przygotowane sześć krzeseł po lewej stronie obok stanowiska 6. dla trenera 
oraz członka zespołu, którzy strzelają na stanowiskach 6, 1, 2. Musi być przygotowane 
sześć krzeseł po prawej stronie obok stanowiska 5. dla trenera oraz członka zespołu, 
którzy strzelają na stanowiskach 3, 4, 5. Trenerzy zajmujący te miejsca muszą być ubrani 
w strój reprezentacji z wyraźną identyfikacją kraju/NOC z tyłu. Trenerzy i zawodnicy  
zajmujący te miejsca mogą ze sobą rozmawiać, pod warunkiem, że nie przeszkadają oni 
innym zawodnikom, którzy strzelają.

9.19.1.10 Przerwa czasowa dla trenera (Coaching Time-Out). Podczas rozgrywania Finału, trenerzy 
mogą poprosić o jedną (1) „Przerwę czasową” na czas jednej (1) minuty w momencie kiedy 
nadchodzi kolej strzału zawodnika z zespołu. Czas musi być kontrolowany przez członka 
Jury. Jeśli zostanie ogłoszona „Przerwa czasowa”, wszyscy trenerzy mogą rozmawiać 
ze swoimi zawodnikami podczas tej przerwy. Spiker może wykorzystać ten czas na 
komentarz.

9.19.1.11 Niesprawności. Niesprawności podczas Kwalifikacji zostały określone w przepisie 9.12.
Natomiast niesprawności podczas Finałów opisane zostały w przepisie 9.18.5.

9.19.1.12 Protesty. Protesty podczas Kwalifikacji zostały określone w przepisie 9.17. Natomiast 
wszystkie protesty zgłaszane podczas rozgrywania Finałów będą rostrzygane przez Jury 
ds. Protestów w Fianłach zgodnie z przpisem 9.18.2.6.d.
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9.19.1.13 Muzyka i aktywność widzów. Podczas Fianłu musi grać muzyka, a publiczność będzie 
zachęcana do dopingu swojego zespołu.

9.19.2 KWALIFIKACJE

9.19.2.1 Harmonogram. Czas rozpoczęcia Kwalifikacji musi być opublikowany w oficjalnym 
programie.

9.19.2.2 Grupy. Przygdział drużyny do grup odbywa się losowo. Dwóch członków każdego zespołu  
musi strzelać kolejno po sobie w tej samej grupie,  The two members of each team must be 
squadded to fire next to each other on the same squad, gdzie mężczyzna strzela pierwszy, 
a kobieta druga. Zespoły z tego samego kraju nie mogą być w tej samej grupie.

9.19.2.3 Komunikacja zawodnika. Zawodnicy mogą rozmawiać wzajemnie ze sobą na stanowiskach 
po oddaniu strzału i przejściu na kolejne stanowisko, po warunkiem że nie będą 
przeszkadzać pozostałym zawodnikom.

9.19.2.4 Kwalifikacje. Każdy zawodnik z drużyny będzie strzelał trzy serie po 25 rzutków na trzech 
(3) polach, czyli w sumie 75 rzutków dla każdego zawodnika (150 rzutków dla każdej 
drużyny). Będzie użyty format rozgrywania Kwalifikacji zgodnie z przepisem 9.8.

9.19.2.5 Klasyfikacja zespołu. Drużyny będą klasyfikowane na podstawie całkowitych wyników 
obydwu członków zespołu.

9.19.2.6 Równe wyniki Kwalifikacji. O pozycji od jeden do sześć i/lub o miejscu w Finale będą 
decydowały baraże (patrz także 9.19.1.7). Wszystkie pozostałe remisy rostrzygane będą 
metodą „obliczania wstecz” (Countback) zgodnie z przepisem 9.15.1.2 łączonych wyników 
obydwu członków zespołu.

9.19.2.7 Kwalifikacje do Finału. Po zakończeniu wszystkich strzelań łącznie z barażami jeśli będą 
konieczne, sześć (6) najwyżej sklasyfikowanych zespołów po Kwalifikacjach awansuje do 
Finału. Muszą zostać wydane nowe numery startowe (Bib) odpowiadające klasyfikacji 
zespołowej. Nowe numery startowe (Bib) muszą być zgodne z szablonem przedstawionym 
na rysunku. Zawodnik strzelający jako pierwszy musi otrzymać biały numer startowy (Bib), 
natomiast zawodnik strzelający jako drugi musi otrzymać czarny numer startowy (Bib).
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9.19.3 FINAŁ

9.19.3.1 Harmonogram. Czas rozpoczęcia Kwalifikacji musi być opublikowany w oficjalnym 
programie. Finał odbędzie się polu na przeznaczonym do finału.

9.19.3.2 Osoby funkcyjne finału. Prowadzenie i nadzór nad Finału zespołów mieszanych odbywać 
się będzie zgodnie z przepisem 9.18.2.6.

9.19.3.3 Zgłaszanie się zespołów. Zespoły zakwalifikowane do Finału muszą stawić się do 
kontroli amunicji 30 minut przed rozpoczęciem. Jury musi zakończyć kontrolę amunicji 
i wyposażenia przed zakończeniem czasu. Zawodnicy muszą zgłosić się na pole finałowe 
15 minut przed czasem rozpoczęcia. Zostanie odjęty jeden (1) punkt zespołowi od 
pierwszego trafienia jeśli amunicja drużyny nie zostanie przedłożona do kontroli 30 minut 
przed lub jeśli członek zespołu nie zgłosi się na polu 15 minut przed rozpoczęciem.

9.19.3.4 Strzały próbne i pokaz rzutków. Przed rozpoczęciem Fianłu muszą być przeprowadzony 
pokaz rzutków oraz umożliwie zawodnikom oddanie strzałów próbnych.

9.19.3.5 Procedury rozgrywania Finału. Finaliści strzelają tylko jednym strzałem do każdego rzutka 
(patrz przepis 9.15.5.2.c). Trener zepołu decyduje, który z zawodników strzela pierwszy 
(mężczyzna czy kobieta). Zawodniczy strzelający w pierwszej kolejności w sześciu 
drużynach muszą zająć stanowiska 1-6 w kolejności numerów startowych (Bib). Zawodnicy 
strzelający w drugiej kolejności muszą zająć miejsce obok swojego trenera po lewej i po 
prawej stronie na polu strzeleckim. Zawodnicy strzelający jako pierwsi rozpoczynają 
konkurencję strzelając do pięciu (5) rzutków zachowując prawidłową zmianę stanowisk. 
Następuje krótka przerwa i zawodnicy strzelający jako drudzy przechodzą na stanowiska 
1-6 w kolejności numerów startowych (Bib). Zawodnicy strzelający jako drudzy zajmują 
stanowiska i strzelają do pięciu (5) rzutków. Spiker przedstawia wyniki i klasyfikację 
podczas każdej zmiany. Rotacja jest powtarzana dopuki każdy zespół nie odda strzału 
do dwudziestu pięciu (25) rzutków (2 prawe, 2 lewe i jeden prosty rzutek; dla zawodnika 
który strzela jako pierwszy musi oddać strzał do 15 rzutków, zawodnik strzelający jako 
drugi do 10 rzutków).

9.19.3.6 Eliminacja zespołu zajmującego 6. miejsce. Po tym jak każdy zespół strzeli do 
dwudziestu pięciu (25) rzutków, zespół z najniższym wynikiem kończy rywalizację 
i zostaje zklasyfikowany na 6. miejscu. W przpadku równych wyników, zespół niżej 
klasyfikowany (posiadający wyższy numer startowy (Bib)) zostaje wyeliminowany. Finał 
jest kontynuowany z zawodnikami strzelającymi jako drudzy, którzy strzelają do kolejnych 
pięciu (5) rzutków.

9.19.3.7 Eliminacja zespołu zajmującego 5. miejsce. Po tym jak pozostałe zespoły strzeliły do 
trzydziestu (30) rzutków, zespół z najniższym wynikiem kończy rywalizację i zostaje 
zklasyfikowany na 5. miejscu. W przpadku równych wyników, zespół niżej klasyfikowany 
(posiadający wyższy numer startowy (Bib)) zostaje wyeliminowany. Finał jest kontynuowany 
z zawodnikami strzelającymi jako pierwsi, którzy strzelają do kolejnych pięciu (5) rzutków.
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9.19.3.8 Eliminacja zespołu zajmującego 4. miejsce. Po tym jak pozostałe zespoły strzeliły 
do trzydziestu pięciu (35) rzutków, zespół z najniższym wynikiem kończy rywalizację 
i zostaje zklasyfikowany na 4. miejscu. W przpadku równych wyników, zespół niżej 
klasyfikowany (posiadający wyższy numer startowy (Bib)) zostaje wyeliminowany. Finał 
jest kontynuowany z zawodnikami strzelającymi jako drudzy, którzy strzelają do kolejnych 
pięciu (5) rzutków.

9.19.3.9 Eliminacja zespołu zajmującego 3. miejsce. Po tym jak pozostałe drużyny strzeliły do 
czterdziestu (40) rzutków, zespół z najniższym wynikiem kończy rywalizację i zostaje 
sklasyfikowany na 3. miejscy (zdobywa brązowy medal). W przpadku równych 
wyników, zespół niżej klasyfikowany (posiadający wyższy numer startowy (Bib)) zostaje 
wyeliminowany. Finał jest kontynuowany z zawodnikami strzelającymi jako drudzy, którzy 
strzelają do kolejnych pięciu (5) rzutków, następnie zawodnicy strzelający jako drudzy 
strzelą do kolejnych pięciu (5) rzutków.

9.19.3.10 Walka o złoty i srebrny medal. Po tym jak dwa pozostałe zespoły strzeliły do piędziesięciu 
(50) rzutków, walka o 1. i 2. miejsce (złoty i srebrny medal) jest rostrzygnięta. W przypadku 
równych wyników, remis zostaje rostrzygnięty poprzez baraż zgodnie z przepisem 9.19.1.8.

9.19.3.11 Przyznanie zwycięzkim zespołom medali. Po tym jak została rostrzygnięta walka o złoty 
i srebrny medal, Jury musi zgromadzić trzech madalistów na polu strzeleckim, a spiker 
przedstawi drużyny, które wywalczyły brązowy, srebrny i złoty medal.


