
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ 

(формат Юнацького командного чемпіонату Європи) 

 

1. Загальні положення 

1. Назва вправ, що виконуються: 

1) змішана команда, вправа з пневматичного пістолета на 10 м; 

2) змішана команда, вправа з пневматичної гвинтівки на 10 м. 

2. Вид змагань – командний. 

3. Змішана команда для кожної вправи складається з чотирьох 

спортсменів: 2 спортсмени жіночої статі та 2 спортсмени чоловічої статі. 

Дозволяється реєстрація від чотирьох до шести спортсменів у кожній 

вправі, Чотири спортсмени із шести зареєстрованих спортсменів заявляються 

на кожен старт як команда. 

4. Змагання проводиться у три етапи: кваліфікаційний, півфінальний та 

фінальний. 

Для підрахунку результатів всіх етапів використовуються електронні 

мішені. 

5. Штрафи.  

Під час півфінального етапу будь-який постріл, зроблений до команди 

«Підготовка і пробні постріли, старт» або після команди «Стоп», анулюється, а 

до першого залікового пострілу застосовується штраф у 2 очка.  

Під час фінального етапу будь-який постріл, зроблений до команди 

«Старт» або після команди «Стоп», буде зарахований як нуль.  

Будь-які інші штрафи застосовуються відповідно до Правил спортивних 

змагань зі стрільби кульової (далі ‒ Правил).   

6. Музика та підтримка глядачів.  

Під час кваліфікаційних, півфінальних і фінальних матчів допускається 

музичний супровід. Головний суддя повинен затвердити музичну програму.  

Активна підтримка глядачів заохочується і рекомендується під час 

матчів.  

10. Надзвичайні випадки.  

До питань, не згаданих у вищевказаних пунктах, застосовується глава 18 

розділу ІІ Правил.  

Надзвичайні або спірні питання вирішуються журі відповідно до Правил 

для кожної вправи. 

 

2. Кваліфікаційний етап 

1. КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕТАП повинен бути проведений, якщо у вправі 

зареєстровано понад 5 команд. 



2. Кваліфікаційний етап передбачає виконання вправи ПП-2 

спортсменами змішаних команд з пневматичного пістолета на 10 м та вправи 

ГП-4 спортсменами змішаних команд з пневматичної гвинтівки на 10 м 

відповідно до Правил. Індивідуальні результати (очки) чотирьох учасників 

змішаної команди сумуються та складається рейтинг змішаних команд у кожній 

вправі.  

3. У разі рівності результатів командні місця визначаються відповідно до 

глави 16 розділу ІІ Правил.  

4. Розташування спортсменів по щитах здійснюється відповідно до 

стартового списку. Члени кожної змішаної команди стріляють поруч один з 

одним. Кожен спортсмен стріляє незалежно від своїх партнерів. 

5. Десять перших по рейтингу змішаних команд в кожній вправі 

переходять до півфінального етапу змагань. Команди які посіли непарні (1, 3, 5, 

7, 9) місця по рейтингу складуть групу А, інші – групу В. 

 

3. Півфінальний етап 

1. ПІВФІНАЛЬНИЙ ЕТАП проводиться у двох групах (групи А і В), 

кожна група складається з п’яти команд, що розігрують в групі 1-5 місця.  

2. Для обох вправ у кожній групі змішані команди жеребкуванням 

нумеруються від 1 до 5 (К1, К2, К3, К4, К5).  

3. Кожна команда буде змагатись проти всіх інших команд в групі. 

Індивідуальний залік не визначається. Підраховуються лише результати 

змагання команд (матчів). 

4. Розклад півфінального етапу. 

Півфінальний етап проводиться у два дні. 

У перший день проводяться такі матчі:  

1) команда К1 проти команди К3 вправи ГП/ПП; команда К2 проти 

команди К4 вправи ГП/ПП; 

2) команда К1 проти команди К5 вправи ГП/ПП; команда К2 проти 

команди К3 вправи ГП/ПП; 

3) команда К4 проти команди К5 вправи ГП/ПП. 

У другий день проводяться такі матчі:  

1) команда К1 проти команди К2 вправи ГП/ПП; команда К3 проти 

команди К4 вправи ГП/ПП; 

2) команда К2 проти команди К5 вправи ГП/ПП; команда К1 проти 

команди К4 вправи ГП/ПП; 

3) команда К3 проти команди К5 вправи ГП/ПП. 

5. Кожен член змішаної команди виконує 40 залікових пострілів (чотири 

серії по десять пострілів) в кожному матчі. 



6. Час стрільби (по електронних мішенях) в кожному матчі: 

час на підготовку та пробні постріли 15 хвилин; 

на кожні 10 залікових пострілів по 12 хвилин, після кожних десяти 

пострілів оголошуються результати. 

7. Розстановка спортсменів відбувається попарно, тобто безпосередні 

суперники розташовуються поряд, від пари найсильніших спортсменів до пари 

найслабших. Кожен спортсмен стріляє незалежно від свого суперника. 

Кожен тренер змішаної команди визначає рейтинг спортсменів у команді 

для врахування його при розташуванні спортсменів на кожен півфінальний 

матч. Рекомендовано, щоб найкращий спортсмен однієї команди конкурував з 

найкращим спортсменом іншої команди. Наступні по рейтингу спортсмени 

двох команд складають наступну пару і так далі. Якщо ця умова явно не 

виконується, головний суддя, його заступник чи головний секретар змагань 

інформує керівника такої команди для виправлення ситуації. 

8. Результати півфінальних матчів визначаються таким чином: 

1) результати стрільби з пістолета оцінюються в цілих очках, результати 

стрільби з гвинтівки оцінюються в десятковому порядку; 

2) підрахунок внутрішніх десяток або правила врахування окремих 

пострілів не застосовується; 

3) у кожній серії кожного матчу підводиться підсумок суперництва 

спортсменів по парах (п. 7). Для всіх півфінальних матчів спортсмен, який має 

кращий від суперника результат у серії з 10 пострілів, виграє два індивідуальні 

бали для своєї команди. Якщо є рівність результатів, кожен спортсмен в парі 

отримує один індивідуальний бал для своєї команди; 

4) після виконання чотирьох залікових серій підраховуються всі 

індивідуальні бали кожної команди, і команда з найбільшою кількістю 

індивідуальних балів виграє матч. За перемогу їй нараховується один 

матчевий бал. 

У разі рівності командних балів у матчі для визначення переможця цього 

матчу використовується процедура виконання додаткових пострілів: 

1) команди з рівною кількістю балів залишаються на своїх позиціях, всі 

інші спортсмени повинні відійти з рубежу вогню; 

2) час підготовки дві хвилини, без пробних пострілів, перестрілка 

починається за командою відповідно до правил одиночних пострілів фіналу 

вправ, що виконуються на 10 м; 

3) постріли зараховуються в десятковому порядку; 

4) зараховується 1 бал для спортсмена-переможця в парі. Результат 

перемоги команди буде 3:1 або 4:0; 



5) у випадку, якщо результат суперництва команд 2:2 і спортсмени обох 

команд показують в парі однакові результати, буде додатковий постріл тільки 

між цими спортсменами, доки не буде порушена рівність; 

6) у випадку, якщо результат суперництва команд 0:1, а другий, третій та 

четвертий спортсмени обох команд показують однакові результати, будуть 

додаткові постріли спортсменів лише цих трьох пар, до тих пір, поки рівність 

не порушиться. 

9. Випадки несправностей під час півфінального етапу вирішуються 

відповідно до глави 14 розділу ІІ Правил. 

10. Визначення загальних результатів півфіналу. 

В таблицю рейтингу півфіналу вносяться лише результати матчів між 

командами.  

В першу чергу враховується кількість матчевих перемог (матчевих балів). 

Якщо кількість перемог (матчевих балів) рівна, то підраховуються 

результати індивідуальних балів. Для півфінальних матчів результати можуть 

складати не більше 32:0 індивідуальних балів за один матч. 

Якщо далі є рівність, то враховується результат прямого матчу цих 

команд.  

Якщо є рівність для 3 команд – враховується загальна кількість 

індивідуальних балів в матчах між цими командами. 

Наприклад: 

 Команда 1 Команда 2 Команда 3 

Команда 1/Команда 2 8 24  

Команда 1/Команда 3 17  15 

Команда 2/Команда 3  12 20 

Загалом 25 36 35 

У цьому випадку загальна кількість індивідуальних балів визначає 

розташування на позиціях 1, 2 тощо. 

Таким чином кожна команда в обох групах посяде місце з першого по 

п’яте. 

 

4. Фінальний етап 

1. У ФІНАЛЬНОМУ ЕТАПІ змагаються між собою команди, що посіли 

аналогічні місця в півфінальних групах. Переможці груп розіграють перше і 

друге місце змагань; команди, що були другими в своїх групах розіграють третє 

і четверте місце змагань; команди, що були третіми в групах розіграють п’яте і 

шосте місце змагань і так далі. 



2. Матчі між командами проводяться у послідовності від нижчих місць до 

вищих. Завершуються змагання матчами спочатку за бронзові медалі та після 

цього за золоті/срібні медалі. 

3. Порядок проведення матчів фінального етапу. 

Кожен член змішаної команди виконує 20 залікових пострілів у матчі. 

Час стрільби (по електронних мішенях) в кожному матчі: 

1) час на підготовку та пробні постріли 5 хвилин; 

2) презентація учасників матчу; 

3) на кожен заліковий постріл 50 секунд відповідно до правил одиночних 

пострілів фіналу вправ, що виконуються на 10 м;  

4) після кожного пострілу оголошуються результати. 

4. Розстановка спортсменів відбувається попарно, тобто безпосередні 

суперники розташовуються поряд, від пари найсильніших спортсменів до пари 

найслабших. Кожен спортсмен стріляє незалежно від свого суперника. 

Кожен тренер змішаної команди визначає рейтинг спортсменів у команді 

для врахування його при розташуванні спортсменів на матч фінального етапу. 

Рекомендовано, щоб найкращий спортсмен однієї команди конкурував з 

найкращим спортсменом іншої команди. Наступні по рейтингу спортсмени 

двох команд складають наступну пару і так далі. Якщо ця умова явно не 

виконується, головний суддя, його заступник чи головний секретар змагань 

інформує керівника такої команди для виправлення ситуації. 

5. Визначення результатів матчів фінального етапу: 

1) результати стрільби як з пістолета, так і з гвинтівки оцінюються в 

десятковому порядку. Не застосовується підрахунок внутрішніх десяток; 

2) після кожного залікового пострілу фінального матчу підводиться 

підсумок суперництва спортсменів по парах (п. 4); 

3) спортсмен, який має кращий від суперника результат пострілу, виграє 

два індивідуальні бали для своєї команди. Якщо є рівність результатів, кожен 

спортсмен в парі отримує один індивідуальний бал для своєї команди. 

Після виконання двадцяти залікових пострілів підраховуються всі 

індивідуальні бали кожної команди і команда з найбільшою кількістю 

індивідуальних балів виграє матч. Для матчів фінального етапу результати 

можуть складати максимум 160:0 окремих балів за один матч (4 спортсмени x 2 

очки x 20 пострілів). 

6. У разі рівності командних балів у матчі для визначення переможця 

цього матчу використовується процедура виконання додаткових пострілів: 

1) команди залишаються на своїх позиціях; 



2) час підготовки 2 хвилини, без пробних пострілів, перестрілка 

починається за командою відповідно до правил одиночних пострілів фіналу 

вправ, що виконуються на 10 м; 

3) постріли зараховуються в десятковому порядку; 

4) нараховується один бал для спортсмена-переможця в парі. Результат 

перемоги команди буде 3:1 або 4:0; 

5) у випадку, якщо результат суперництва команд 2:2 і спортсмени обох 

команд показують в парі однакові результати, буде додатковий постріл тільки 

між цими спортсменами, доки не буде порушена рівність результатів; 

6) у випадку, якщо результат суперництва команд 0:1, а другий, третій та 

четвертий спортсмени обох команд показують однакові результати, будуть 

додаткові постріли спортсменів лише цих трьох пар, до тих пір, поки рівність 

результатів не порушиться. 

7. Випадки несправностей у матчах фінального етапу вирішуються 

відповідно до пункту 6 глави 18 розділу ІІ Правил: для кожної із змішаних 

команд під час фінальних матчів дозволяється тільки одна несправність.  

Спортсменам надається одна хвилина на ремонт або заміну несправної 

зброї для продовження матчів фінального етапу без зайвих затримок. 


