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Порядок проведення індивідуальних змагань з пневматичної зброї 

Умови виконання вправ, діють з 01.02.2022 

 

1. Дисципліни, у яких проводиться змагання: 

стрільба з пневматичного пістолета;  

стрільба з пневматичної гвинтівки. 

2. Вид вправи ‒ індивідуальний. 

3. Назви вправ у категоріях чоловіків, жінок, юніорів, юніорок, юнаків та 

дівчат: 

стрільба з пневматичного пістолета на дистанції 10 м – вправа ПП-3;  

стрільба з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 м – вправа ГП-6. 

4. Вправи ПП-3 і ГП-6 складаються з кваліфікаційного та фінального етапів. 

У кваліфікаційному етапі проводиться одна або декілька змін, залежно від 

кількості учасників. 

У фінальному етапі після першої частини (півфіналів) зменшується 

кількість фіналістів з 8 до 4, а друга частина складається з матчу за медалі для 

визначення всіх трьох призерів. 

5. Змагання проводяться у тирах закритого типу на дистанції 10 м. 

Використовуються кваліфікаційні та фінальні тири, а також, зали 

пристосовані для проведення фінальних етапів. 

6. На усіх етапах для визначення результатів використовуються, за 

наявності, електронні мішені. 

7. Для пневматичної гвинтівки підрахунок очок здійснюється з десятими 

частками очка, для пневматичного пістолета у кваліфікації підраховуються цілі 

очки, у фінальному етапі – очки з десятими частками. 

8. Кваліфікаційний етап – етап відбору учасників фінального етапу, 

визначення розподілу місць з 9 і нижче, виконання нормативів і фіксації 

рекордів. 

Процедури кваліфікаційного етапу: 

1) усі спортсмени викликаються на вогневий рубіж за командою старшого 

судді вогневого рубежу (далі  ̶  ССВР) «Спортсмени, на вогневий рубіж» за 

20 хвилин до запланованого часу початку вправи. Спортсменам надається п’ять 

хвилин для встановлення спорядження на відведених їм стрілецьких місцях. Усі 

перевірки спортсменів повинні бути завершені суддями до початку часу на 

підготовку та пробні постріли; 

2) за командою ССВР «15 хвилин, час на підготовку і пробні постріли, 

старт» надається час 15 хвилин для підготовки та пробних пострілів. За 30 с до 

завершення цього часу має прозвучати команда «30 секунд», а після його 

завершення – команда «Стоп».  

Через 30 с, для початку залікових пострілів, ССВР подає команду «Старт»;  

3) кваліфікаційний етап складається з 60 залікових пострілів упродовж 

1 години 15 хвилин. Оголошеннями «10 хвилин» та «5 хвилин» ССВР 

попереджає про актуальний час до завершення залікової стрільби. Після її 

завершення ССВР подає команду «Стоп, розряджай»; 

4) якщо змін декілька, перерва між ними має бути 15 хвилин; 
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9. Вісім кращих спортсменів за результатами кваліфікаційного етапу 

проходять до фінального етапу. Результати кваліфікації у фінальний етап не 

переносяться. 

10. Будь-яка рівність результатів вирішується відповідно до глави 15 

розділу ІІ Правил спортивних змагань зі стрільби кульової (далі ‒ Правил) . 

11. Перша частина фінального етапу.  

Складається з двох окремих півфіналів по 4 спортсмени в кожному. 

Процедури першої частини фінального етапу: 

1) спортсмени групуються у відповідності до їхніх результатів кваліфікації. 

Спортсмени з 1-го, 3-го, 5-го і 7-го місця кваліфікації приймають участь у 

першому півфіналі, а спортсмени з 2-го, 4-го, 6-го і 8-го місця  ̶ у другому 

півфіналі.  

Стрілецькі позиції нумеруються R1-A-B-C-D-E-F-G-H-R2, для учасників 

обох півфіналів відповідно їхніх місць визначаються позиції C, D, E та F; 

2) час явки. Учасники обох півфіналів повинні з’явитися принаймні за 

30 хвилин до запланованого часу початку першого півфіналу. 

Керівники команд несуть відповідальність за явку своїх фіналістів у зону 

підготовки та доповідь про це перед журі; 

3) у разі спізнення на оголошений час явки, спортсмен штрафується 

вирахуванням одного очка з результату першого залікового пострілу півфіналу. 

Спортсмен, який з’явився пізніше, ніж за двадцять хвилин до часу початку 

першого півфіналу, не допускається до старту і посідає восьме місце у 

фінальному етапі. 

Фіналісти повинні з’явитися зі своїм спорядженням, одягом для змагань та 

формою своєї команди, яку можна носити на церемонії нагородження. Фіналісти 

повинні бути одягнені та мати лише необхідне стрілецьке спорядження.  

Члени журі та судді упродовж цього періоду повинні провести в зоні 

підготовки передзмагальну перевірку; 

4) час для розміщення спорядження. Спортсменам, які беруть участь у 

першому півфіналі, має бути дозволено розмістити своє спорядження на 

відведених їм стрілецьких позиціях принаймні за 20 хвилин до початку першого 

півфіналу. Тренери можуть допомагати своїм спортсменам. Усі повинні 

повернутися в зону підготовки не пізніше ніж за 15 хвилин до часу старту. 

Кейси для гвинтівок/пістолетів або контейнери зі спорядженням не можна 

залишати у зоні проведення фінального етапу. 

Спортсмени за 8 хвилин до старту повинні бути готові для виходу, коли їх 

викликатимуть по одному. Суддя повинен переконатися, що фіналісти зібрані в 

правильному порядку, і повідомити ССВР про готовність.  

Чотири учасники першого півфіналу виходять на стрілецькі позиції по 

одному – коли кожен спортсмен входить до зони проведення фінального етапу, 

коментатор представляє їх глядачам одного за одним, учасники стають на своїх 

стрілецьких позиціях обличчям до глядачів. Спортсмени повинні так стояти, 

доки не будуть представлені всі вони, а також тренери, відповідальний член журі 

та ССВР.  

Учасники другого півфіналу залишаються в зоні підготовки; 
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5) коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «Зайняти свої позиції». 

Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення для стрільби, надається 

5 хвилин для підготовки та пробних пострілів за командами ССВР «П’ять хвилин 

на підготовку та пробні постріли» і через 5 с «Старт». 

Через 4 хвилини 30 с оголошується «30 секунд», після завершення 5 хвилин 

подається команда «Стоп»;  

6) через 30 с, коли готові ЕМУ, ССВР подає команди «Для першого 

залікового пострілу, заряджай» і після паузи 5 с «Старт». 

Через 50 с або коли всі спортсмени зробили один постріл ССВР командує: 

«Стоп»; 

7) коментатор повинен коротко прокоментувати нараховані кожному 

спортсмену бали та поточний рейтинг у ході матчу. 

ССВР повторює команди «Заряджай», «Старт» та «Стоп», доки всі 

спортсмени не зроблять десять залікових одиночних пострілів. 

Немає рекомендованого мінімального часу до команди для заряджання 

перед наступним пострілом, але ССВР має дати спортсменам кілька секунд, щоб 

підготуватися до цього пострілу; 

8) порядок стрільби. Спортсмени починають з нуля і за командами ССВР 

роблять 10 одиночних залікових пострілів упродовж часу 50 с на кожен з них;  

9) оцінка результатів. Після кожного пострілу нараховуються бали:  

за найкращий постріл нараховується 4 бали; 

за другий за величиною результат – 3 бали;  

за третій за величиною результат – 2 бали; 

за найгірший результат пострілу – 1 бал. 

Загальна кількість балів, нарахованих за кожен раунд дорівнює 10. 

Якщо в будь-який момент спортсмен вчасно не виконує постріл або не 

влучає у свою мішень, він отримує 0 балів; 

10) у разі рівного результату в пострілі буде нарахована однакова кількість 

балів, що відповідає сумі балів кожного рейтингу, поділеній на кількість рівних 

результатів. Це робиться для того, щоб загальна кількість балів, нарахованих за 

кожну серію, залишалася незмінною. Тобто, нараховується, якщо: 

рівність двох найкращих результатів – (4+3) = 7÷2 = 3,5 бала кожному; 

рівність 2-го і 3-го результату – (3+2) = 5÷2 = 2,5 бала кожному; 

рівність двох найгірших результатів – (2+1) = 3÷2 = 1,5 бала кожному; 

рівність трьох найкращих результатів – (4+3+2) = 9÷3 = 3 бали кожному; 

рівність трьох найгірших результатів – (3+2+1) = 6÷3 = 2 бали кожному; 

рівність усіх чотирьох результатів – (4+3+2+1) = 10÷4 = 2,5 бала кожному; 

11) після 10 одиночних залікових пострілів один спортсмен з найменшою 

сумою балів вибуває, він залишає вогневий рубіж після того, як вставив 

прапорець безпеки та поклав свою гвинтівку/пістолет на стіл або тумбу.  

Спортсмен посідає 7-е або 8-е місце залежно від його рейтингу в 

кваліфікації порівняно зі спортсменом, який першим вибув у другому півфіналі. 

Бали, нараховані під час перших десяти залікових пострілів, надалі 

враховуються. Спортсмени, які залишились, продовжують робити за командами 

ССВР ще 5 одиночних залікових пострілів упродовж часу 50 с на кожен з них.  
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Після кожного пострілу нараховуються бали: 

за найкращий постріл нараховується 4 бали; 

за другий за величиною результат – 3 бали; 

за найгірший результат пострілу – 2 бали. 

Загальна кількість балів, нарахованих за кожен раунд дорівнює 9; 

12) спортсмени з рівними результатами отримають однакову кількість 

балів, що відповідає сумі можливих їхніх балів поділену на кількість рівних 

результатів, як і раніше. Тобто, нараховується, якщо: 

рівність двох найкращих результатів – (4+3) = 7 ÷ 2 = 3,5 бала кожному; 

рівність двох найгірших результатів – (3+2) = 5 ÷ 2 = 2,5 бала кожному; 

рівність усіх трьох результатів – (4+3+2) = 9 ÷ 3 = 3 бали кожному; 

13) після п’ятнадцяти одиночних залікових пострілів (10+5) спортсмен з 

найменшою кількістю балів вибуває і займає 5-е або 6-е місце залежно від свого 

рейтингу в кваліфікації порівняно зі спортсменом, який посів третє місце у 

другому півфіналі; 

14) коментатор повинен оголосити двох спортсменів, які з більшою 

кількістю балів у кожному півфіналі виходять до матчу за медалі.  

Якщо протестів не буде, ССВР оголошує: «Півфінал завершено». 

Усі троє спортсменів повинні вставити свої прапорці безпеки та 

повернутися в зону підготовки, переконавшись, що вони взяли з собою все своє 

спорядження; 

15) у випадку, якщо після десяти або більше пострілів два кращих 

спортсмени набрали кількість балів достатню, щоб третій спортсмен вже не міг 

набрати стільки балів, щоб фінішувати на двох перших місцях, ССВР може дати 

команду «Стоп. Півфінал завершено». 

16) як тільки ЕМУ будуть перевірені та, за необхідності, оновлені, 

учасникам другого півфіналу має бути дозволено розмістити своє спорядження 

на відведених їм стрілецьких позиціях, щоб потім повернутися до зони 

підготовки та вишикуватися в готовності увійти, відповідно процедурі першого 

півфіналу. 

Перезміна між півфіналами має тривати, за можливості, максимум дві 

хвилини і, коли спортсмени будуть готові, вони мають входити в зону 

проведення фінального етапу по черзі, з представленням коментатором (ССВР 

та член журі повторно не представляються); 

17) після цього ССВР подає ті самі команди, що й у першому півфіналі, 

починаючи з команди «Зайняти свої позиції» і т. д. 

Другий півфінал проводиться так само, як і перший. 

Після закінчення другого півфіналу спортсмени забирають свої 

гвинтівки/пістолети зі стрілецьких позицій та повертаються в зону підготовки. 

ЕМУ перевіряються та готуються до матчу за медалі; 

18) якщо у першій фінальній частині після визначеної для вибування 

кількості пострілів є рівність серед спортсменів з найнижчими балами то, 

спортсмени з рівним результатом мають відразу виконати додаткові одиночні 

постріли, доки рівність не порушиться. Бали при цьому не нараховуються. 
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12. Матч за медалі – друга частина фінального етапу. Він, у свою чергу, 

складається з двох частин – у початковій 4 учасники визначають спортсменів, які 

посядуть 3 і 4 місця, в завершальній частині у матчі між двома спортсменами, які 

залишились, визначається переможець та спортсмен, який посяде 2 місце. 

Процедури другої частини фінального етапу: 

1) час перезміни між частинами фінального етапу, включаючи встановлення 

спорядження та час 3 хвилини на підготовку і пробні постріли, не повинен 

тривати, за можливості, більше 10 хвилин. 

Журі з контролю за спорядженням має переконатися, що спорядження не 

було змінено для матчу за медалі, а зброя не виносилась із зони підготовки; 

2) розташування учасників. Учасники розподіляються на стрілецьких 

позиціях наступним чином: 

спортсмен, який посів друге місце в першому півфіналі – позиція C; 

спортсмен з найвищим результатом в першому півфіналі – позиція D; 

спортсмен з найвищим результатом в другому півфіналі – позиція Е; 

спортсмен, який посів друге місце в другому півфіналі – позиція F. 

Після того, як зону проведення фінального етапу буде підготовлено, 

спортсменам та їхнім тренерам має бути дозволено розмістити своє спорядження 

на стрілецьких позиціях, а потім вони повинні повернутися до зони підготовки 

без зайвої затримки. 

Чотири учасники матчу за медалі, вишиковуються в порядку стрілецьких 

позицій і виходять в зону проведення фінального етапу по одному за викликом 

коментатора, який оголошує їх імена та команду (країну), яку вони 

представляють. Вони розташовуються на своїх стрілецьких позиціях обличчям 

до глядачів, доки ССВР не дасть команду «Зайняти свої позиції». ССВР та член 

журі повторно не представляються; 

3) коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «Зайняти свої позиції». 

Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення для стрільби, надається 

3 хвилини для підготовки та пробних пострілів за командами ССВР «Три 

хвилини на підготовку та пробні постріли» і через 5 с «Старт». 

Через 2 хвилини 30 с оголошується «30 секунд», після завершення 3 хвилин 

ССВР подає команду «Стоп».  

Через 30 с, коли готові ЕМУ, ССВР подає команди «Для першого залікового 

пострілу, заряджай» і після паузи 5 с «Старт». 

Через 50 с або коли всі спортсмени зробили один постріл ССВР командує: 

«Стоп». 

Коментатор повинен коротко прокоментувати нараховані кожному 

спортсмену бали та поточний рейтинг у ході матчу. 

ССВР повторює команди «Заряджай», «Старт» та «Стоп» для кожного 

наступного залікового пострілу до кінця матчу за медалі; 

4) порядок стрільби. Всі попередньо нараховані бали обнулюються. 

Усі чотири спортсмени за командами ССВР виконують по десять одиночних 

залікових пострілів, так само, як і у першій фінальній частині (півфіналах). 

Застосовуються такі ж процедури, часові обмеження та критерії нарахування 

балів, що відповідають результатам пострілів спортсменів; 
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5) після 10 одиночних залікових пострілів вибуває спортсмен з найменшою 

кількістю балів. Він залишає вогневий рубіж, вставивши у зброю прапорець 

безпеки. Цей спортсмен посідає четверте місце у вправі; 

Далі, матч за медалі продовжується –троє спортсменів, які залишились, за 

командами ССВР виконують ще по п’ять одиночних залікових пострілів, при 

цьому часові обмеження та критерії нарахування балів такі ж, як і у першій 

фінальній частині (півфіналах); 

6) після п’ятнадцяти пострілів (10+5) спортсмен, який набрав найменшу 

кількість балів, вибуває, він залишає вогневий рубіж, вставивши у зброю 

прапорець безпеки. Цей спортсмен посідає третє місце у вправі; 

7) як завершальна частина матчу за медалі проводиться матч за золоту 

медаль. Перед його початком усі попередньо нараховані бали обнулюються. 

Два спортсмена, які залишились, за командами ССВР одночасно виконують 

одиночні залікові постріли, аналогічно попереднім одиночним заліковим 

пострілам. 

Учасникам нараховуються бали відповідно до результату після кожного 

пострілу, тобто: 

за найвищий результат спортсмен отримує 2 бали, його суперник – 0 балів; 

у випадку нічийного результату обидва спортсмена отримують по 1 балу. 

Переможцем стає спортсмен, який першим набере 16 балів або більше; 

8) якщо рахунок в матчі рівний, а кількість балів дорівнює 16 або більше, 

спортсмени продовжують за командами ССВР робити додаткові постріли, доки 

нічия не буде порушена. 

Якщо немає нічиєї чи протестів, ССВР командує: «Стоп. Розряджай. 

Результат остаточний». 

Суддя повинен переконатися, що затвори зброї відкриті та прапорці безпеки 

вставлені; 

9) під час матчу за медалі тренер або спортсмен може попросити «тайм-

аут», піднявши руку під час оголошення результатів після завершення серії. 

Такий «тайм-аут» може бути використаний кожним спортсменом лише один раз 

під час матчу за медалі. Тренер може підійти і розмовляти зі своїм спортсменом 

на вогневому рубежі упродовж максимум тридцяти секунд. Якщо «тайм-аут» 

взяв один спортсмен, одночасно, тренер інших спортсменів також може підійти 

і поговорити зі своїм спортсменом. Це не впливає на можливість інших 

спортсменів згодом використати власний «тайм-аут». Хронометраж має 

контролювати відповідальний член журі. 

10) презентація медалістів. Після завершення матчу за золоту та срібну 

медалі до спортсменів у зоні стрільби приєднується бронзовий призер і вони 

мають вишикуватись для виконання офіційних фотографій та оголошень. При 

цьому, спортсмени можуть тримати свої гвинтівки/пістолети після встановлення 

прапорців безпеки.  

Коментатор представляє кожного призера окремо:  

«Бронзовий призер, представник (називає команду) – (називає ім’я та прізвище спортсмена) »; 

«Срібний призер, представник (називає команду) – (називає ім’я та прізвище спортсмена) »; 

«Золотий призер, представник (називає команду) – (називає ім’я та прізвище спортсмена) ». 



7 

 

13. Несправності упродовж фінального етапу. Рішення щодо несправності у 

фінальному етапі приймаються відповідно до Правил (лише одна несправність 

може бути дозволена для кожного спортсмена упродовж всього фінального 

етапу). Спортсменам може бути надано одну хвилину на ремонт або заміну 

несправної зброї, щоб продовжити фінал без зайвої затримки.  

14. Музичний та глядацький супровід. Під час кваліфікаційного та 

фінального етапів має лунати музика. ССВР повинен затвердити музичну 

програму.  

Під час фінального етапу рекомендується і заохочується активна підтримка 

глядачів.  

15. Покарання. Будь-які покарання повинні застосовуватися відповідно до 

Правил. 

Якщо фіналіст робить додатковий постріл упродовж часу для вже 

виконаного одиночного пострілу, додатковий постріл повинен бути 

анульований, а до останнього правильного пострілу застосовується штраф 

2 очки. 

16. Непередбачені випадки. До питань, не згаданих у вищевикладених 

пунктах, застосовуються відповідні положення Правил. Непередбачені або 

спірні питання щодо кожної вправи вирішуються журі у відповідності до Правил. 
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Порядок проведення змагань змішаних команд з пневматичної зброї 

Умови виконання вправ, діють з 01.02.2022 

 

1. Дисципліни, у яких проводиться змагання змішаних команд:  

стрільба з пневматичного пістолета;  

стрільба з пневматичної гвинтівки. 

2. Вид вправи ‒ змагання змішаних команд, у яких по одному учаснику 

чоловічої та жіночої статі. 

3. Назви вправ у категоріях дорослих, юніорів та юнаків: 

стрільба з пневматичного пістолета на дистанції 10 м – вправа ПП-мікст;  

стрільба з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 м – вправа ГП-мікст. 

4. Вправи ПП-мікст і ГП-мікст для змішаних команд складаються з 

кваліфікаційного та фінального етапів. 

У кваліфікаційному етапі проводиться одна або декілька змін, залежно від 

кількості учасників. 

У фінальному етапі після першої частини (півфіналів) визначаються 

учасники матчу за золоті медалі та команди, що посядуть два 3 місця у вправі 

(бронзові медалісти), а друга частина складається з матчу за золоті/срібні медалі 

для остаточного визначення розподілу призових місць. 

5. Змагання проводяться у тирах (закритого типу) на дистанції 10 м. 

Використовуються кваліфікаційні та фінальні тири, а також, зали 

пристосовані для проведення фінальних етапів. 

6. На усіх етапах для визначення результатів використовуються, за 

наявності, електронні мішені. 

7. Для пневматичної гвинтівки підрахунок очок здійснюється з десятими 

частками очка, для пневматичного пістолета у кваліфікації підраховуються цілі 

очки, у фінальному етапі – очки з десятими частками. 

Результати кваліфікаційного етапу не переносяться у фінальний етап. 

8. Кваліфікаційний етап – етап відбору учасників фінального етапу, 

визначення розподілу місць з 9 і нижче, виконання нормативів і фіксації 

рекордів. 

Процедури кваліфікаційного етапу: 

1) розподіл стрілецьких позицій. Команди на стрілецьких позиціях 

розташовуються згідно стартових протоколів, при цьому, в кожній команді 

спортсменка розташовується зліва від спортсмена. 

2) спортсмени викликаються на вогневий рубіж за командою старшого судді 

вогневого рубежу (далі  ̶  ССВР) «Спортсмени, на вогневий рубіж» за 20 хвилин 

до запланованого часу початку вправи. Спортсменам надається п’ять хвилин для 

встановлення спорядження на відведених їм стрілецьких місцях. Усі перевірки 

спортсменів повинні бути завершені суддями до початку часу на підготовку та 

пробні постріли; 

3) за командою ССВР «15 хвилин, час на підготовку і пробні постріли, 

старт» надається час 15 хвилин для підготовки та пробних пострілів. За 30 с до 

завершення цього часу має прозвучати команда «30 секунд», а після його 

завершення – команда «Стоп».  
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Через 30 с, для початку залікових пострілів, ССВР подає команду «Старт»;  

4) кваліфікаційний етап складається з 30 залікових пострілів, що 

виконуються кожним учасником упродовж 30 хвилин. Оголошеннями 

«10 хвилин» та «5 хвилин» ССВР попереджає про актуальний час до завершення 

залікової стрільби. Після її завершення ССВР подає команду «Стоп, розряджай»; 

5) якщо змін декілька, перерва між ними має бути 15 хвилин. 

9. Вісім найкращих змішаних команд за результатами кваліфікаційного 

етапу проходять до фінального етапу.  

10. Рівність результатів, в тому числі при визначенні команди яка з восьмого 

місця кваліфікації потрапить до фінального етапу, вирішується правилом 

зворотного порівняння відповідно до глави 15 розділу ІІ Правил спортивних 

змагань зі стрільби кульової (далі ‒ Правил). 

11. Перша частина фінального етапу.  

Складається з двох окремих півфіналів по 4 змішані команди в кожному. 

Процедури першої частини фінального етапу: 

1) команди групуються та їм визначають стрілецькі позиції у відповідності 

до їхнього місця у кваліфікації. Стрілецькі позиції нумеруються R1-A-B-C-D-E-

F-G-H-R2. Команди з 1-го, 3-го, 5-го і 7-го місця кваліфікації приймають участь 

у першому півфіналі та відповідно розташовуються на позиціях A i B, C i D, E i 

F, G i H. Команди з 2-го, 4-го, 6-го і 8-го місця кваліфікації приймають участь у 

другому півфіналі, їм відповідно визначаються позиції A i B, C i D, E i F, G i H;  

2) час явки. Учасники обох півфіналів повинні з’явитися принаймні за 

30 хвилин до запланованого часу початку першого півфіналу. 

Керівники команд несуть відповідальність за явку своїх фіналістів у зону 

підготовки та доповідь про це перед журі; 

3) у разі спізнення спортсмена чи команди на оголошений час явки, змішана 

команда штрафується вирахуванням одного очка з сумарного результату 

команди у першому заліковому пострілі півфіналу. 

Якщо один або обидва спортсмени змішаної команди з’являться пізніше, 

ніж за двадцять хвилин до часу початку першого півфіналу, тоді ця команда не 

допускається до старту і посідає восьме місце у фінальному етапі. 

Усі вісім команд повинні з’явитися зі своїм спорядженням, одягом для 

змагань та формою своєї команди, яку можна носити на церемонії нагородження. 

Фіналісти повинні бути одягнені та мати лише необхідне стрілецьке 

спорядження.  

Члени журі та судді упродовж цього періоду повинні провести в зоні 

підготовки передзмагальну перевірку. 

Тренери команд повинні повідомити суддів, якщо учасники їхньої команди 

бажають помінятися своїми стрілецькими позиціями, щоб спортсменка була 

праворуч від спортсмена; 

4) час для розміщення спорядження. Командам, які беруть участь у першому 

півфіналі, має бути дозволено розмістити своє спорядження на відведених їм 

стрілецьких позиціях принаймні за 20 хвилин до початку першого півфіналу. 

Тренери можуть допомагати своїм спортсменам. Усі повинні повернутися в зону 

підготовки не пізніше ніж за 15 хвилин до часу старту. 
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Кейси для гвинтівок/пістолетів або контейнери зі спорядженням не можна 

залишати у зоні проведення фінального етапу. 

Команди за 8 хвилин до старту повинні бути готові для виходу за викликом. 

Суддя повинен переконатися, що фіналісти зібрані в правильному порядку, і 

повідомити ССВР про готовність.  

Команди для участі у першому півфіналі виходять на стрілецькі позиції по 

черзі – коли кожна команда входить до зони проведення фінального етапу, 

коментатор представляє її глядачам одну за одною, учасники команд стають на 

своїх стрілецьких позиціях обличчям до глядачів. Спортсмени повинні так 

стояти, доки не будуть представлені всі вони, а також тренери, відповідальний 

член журі та ССВР.  

Учасники другого півфіналу залишаються в зоні підготовки; 

5) коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «Зайняти свої позиції». 

Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення для стрільби, надається 

5 хвилин для підготовки та пробних пострілів за командами ССВР «П’ять хвилин 

на підготовку та пробні постріли» і через 5 с «Старт». 

Через 4 хвилини 30 с оголошується «30 секунд», після завершення 5 хвилин 

подається команда «Стоп»;  

6) через 30 с, коли готові ЕМУ, ССВР подає команди «Для першого 

залікового пострілу, заряджай» і після паузи 5 с «Старт». 

Через 50 с або коли всі вісім спортсменів зробили один постріл ССВР 

командує: «Стоп»; 

7) коментатор повинен коротко прокоментувати нараховані кожній команді 

бали та поточний рейтинг у ході матчу. 

ССВР повторює команди «Заряджай», «Старт» та «Стоп», доки всі 

спортсмени не зроблять по десять залікових одиночних пострілів. 

Немає рекомендованого мінімального часу до команди для заряджання 

перед наступним пострілом, але ССВР має дати спортсменам кілька секунд, щоб 

підготуватися до цього пострілу; 

8) порядок стрільби. Спортсмени починають з нуля і за командами ССВР 

роблять 10 одиночних залікових пострілів (20 пострілів на змішану команду) 

упродовж часу 50 с на кожен з них;  

9) оцінка результатів. Результати пострілу обох учасників кожної змішаної 

команди додаються та ці суми порівнюються. Відповідно, після кожного 

пострілу нараховуються бали:  

за найкращу суму нараховується 4 бали; 

за другий за величиною сумарний результат – 3 бали;  

за третій за величиною сумарний результат – 2 бали; 

за найгіршу суму – 1 бал. 

Загальна кількість балів, нарахованих за кожен раунд дорівнює 10; 

10) у разі рівної суми результатів у пострілі командам буде нарахована 

однакова кількість балів, що відповідає сумі балів кожного рейтингу, поділеній 

на кількість рівних результатів. Це робиться для того, щоб загальна кількість 

балів, нарахованих за кожну серію, залишалася незмінною. Тобто, 

нараховується, якщо: 
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рівність двох найкращих сум – (4+3) = 7÷2 = 3,5 бала кожній; 

рівність 2-го і 3-го сумарних результатів – (3+2) = 5÷2 = 2,5 бала кожній; 

рівність двох найгірших сум – (2+1) = 3÷2 = 1,5 бала кожній; 

рівність трьох найкращих сум – (4+3+2) = 9÷3 = 3 бали кожній; 

рівність трьох найгірших сум – (3+2+1) = 6÷3 = 2 бали кожній; 

рівність усіх чотирьох сум результатів – (4+3+2+1) = 10÷4 = 2,5 бала кожній; 

11) коли всі спортсмени виконають по 10 одиночних залікових пострілів, 

одна змішана команда з найменшою сумою балів вибуває, вона залишає 

вогневий рубіж після того, як її спортсмени вставлять прапорці безпеки та 

покладуть свою гвинтівку/пістолет на підлогу, стіл або тумбу.  

Ця команда посідає 7-е або 8-е місце залежно від її рейтингу в кваліфікації 

порівняно з командою, яка першою вибуде у другому півфіналі. 

Бали, нараховані під час перших десяти залікових пострілів, надалі 

враховуються. Спортсмени команд, які залишились, продовжують робити за 

командами ССВР ще 5 одиночних залікових пострілів упродовж часу 50 с на 

кожен з них.  

Після кожного пострілу, за сумарний результат їх учасників, змішаним 

командам нараховуються бали: 

за найкращу суму нараховується 4 бали; 

за другий за величиною сумарний результат – 3 бали; 

за найгіршу суму – 2 бали. 

Загальна кількість балів, нарахованих за кожен раунд дорівнює 9; 

12) змішані команди з рівними сумами результатів отримають однакову 

кількість балів, що відповідає сумі можливих їхніх балів поділену на кількість 

рівних результатів, як і раніше. Тобто, нараховується, якщо: 

рівність двох найкращих сум – (4+3) = 7 ÷ 2 = 3,5 бала кожній; 

рівність двох найгірших сум – (3+2) = 5 ÷ 2 = 2,5 бала кожній; 

рівність усіх трьох сум – (4+3+2) = 9 ÷ 3 = 3 бали кожній; 

13) після п’ятнадцяти одиночних залікових пострілів (10+5) змішана 

команда з найменшою кількістю балів вибуває і займає 5-е або 6-е місце залежно 

від свого рейтингу в кваліфікації порівняно з командою, яка посіла третє місце у 

другому півфіналі; 

14) бали, нараховані під час перших п’ятнадцяти залікових пострілів, надалі 

враховуються. Спортсмени команд, які залишились, продовжують робити за 

командами ССВР ще 5 одиночних залікових пострілів упродовж часу 50 с на 

кожен з них.  

Після кожного пострілу за сумарний результат командам нараховуються 

бали: 

за найкращу суму нараховується 2 бали і, відповідно, іншій команді  ̶  

0 балів; 

за рівний сумарний результат нараховується 1 бал кожній команді; 

15) після максимум 20 пострілів поєдинок завершується. Змішана команда, 

яка набрала найбільшу кількість балів, прийме участь у матчі за золото/срібло. 

Змішана команда, яка посіла друге місце у півфіналі, буде нагороджена 

бронзовою медаллю. 
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Якщо протести відсутні, ССВР оголошує: «Півфінал завершено». 

16) якщо, починаючи після 15 залікових пострілів, після будь-якої серії одна 

команда набрала достатню кількість балів, що робить вже неможливим для іншої 

команди набрати достатньо балів для перемоги у півфіналі, ССВР може дати 

команду «Стоп. Півфінал завершено». 

17) коментатор повинен оголосити команду, яка перемогла у півфіналі та 

прийме участь у матчі за золоту/срібну медаль. 

Усі учасники команд повинні вставити свої прапорці безпеки та 

повернутися до зони підготовки, переконавшись, що вони взяли з собою все своє 

спорядження; 

18) як тільки ЕМУ будуть перевірені та, за необхідності, оновлені, 

учасникам другого півфіналу має бути дозволено розмістити своє спорядження 

на відведених їм стрілецьких позиціях, щоб потім повернутися до зони 

підготовки та вишикуватися в готовності увійти, коли про них буде оголошено, 

відповідно процедурі першого півфіналу. 

Перезміна між півфіналами має тривати, за можливості, максимум дві 

хвилини і, коли спортсмени будуть готові, вони мають входити в зону 

проведення фінального етапу по черзі, з представленням коментатором (ССВР 

та член журі повторно не представляються); 

19) коли всі оголошення зроблено, ССВР подає ті самі команди, що й у 

першому півфіналі, починаючи з команди «Зайняти свої позиції» і т. д. 

Другий півфінал проводиться так само, як і перший. 

Після закінчення другого півфіналу спортсмени забирають свої 

гвинтівки/пістолети зі стрілецьких позицій та повертаються в зону підготовки. 

ЕМУ перевіряються та готуються до матчу за медалі; 

20) якщо у першій фінальній частині після визначеної для вибування 

кількості пострілів є рівність серед команд з найнижчими балами то, ці команди 

з рівним результатом мають відразу виконати додаткові одиночні постріли, доки 

рівність не порушиться. Бали при цьому не нараховуються. 

12. Матч за медалі – друга частина фінального етапу. Приймають участь 

лише дві змішані команди, які перемогли у півфіналах першої частини 

фінального етапу. Розігруються золоті/срібні медалі. 

Процедури другої частини фінального етапу: 

1) час перезміни між частинами фінального етапу, включаючи встановлення 

спорядження та час 3 хвилини на підготовку і пробні постріли, не повинен 

тривати, за можливості, більше 10 хвилин. 

Журі з контролю за спорядженням має переконатися, що спорядження не 

було змінено для матчу за медалі, а зброя не виносилась із зони підготовки; 

2) розташування учасників. Учасники розподіляються на стрілецьких 

позиціях наступним чином: 

змішана команда, яка перемогла в першому півфіналі – на позиціях В і C; 

змішана команда, яка перемогла в другому півфіналі – на позиціях F і G. 

Після того, як зону проведення фінального етапу буде підготовлено, 

спортсменам та їхнім тренерам має бути дозволено розмістити своє спорядження 
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на визначених їм стрілецьких позиціях, потім вони повинні повернутися до зони 

підготовки без зайвої затримки. 

Дві команди (чотири спортсмени), учасники матчу за медалі, 

вишиковуються в порядку стрілецьких позицій і по одній виходять в зону 

проведення фінального етапу за викликом коментатора, який оголошує їх імена 

та команду (країну), яку вони представляють. Вони розташовуються на своїх 

стрілецьких позиціях обличчям до глядачів, доки ССВР не дасть команду 

«Зайняти свої позиції». ССВР та член журі повторно не представляються; 

3) коли всі спортсмени представлені, ССВР командує: «Зайняти свої 

позиції». Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення для стрільби, 

надається 3 хвилини для підготовки та пробних пострілів за командами ССВР 

«Три хвилини на підготовку та пробні постріли» і через 5 с «Старт». 

Через 2 хвилини 30 с оголошується «30 секунд», після завершення 3 хвилин 

ССВР подає команду «Стоп».  

Через 30 с, коли готові ЕМУ, ССВР подає команди «Для першого залікового 

пострілу, заряджай» і після паузи 5 с «Старт». 

Через 50 с або коли всі спортсмени зробили одиночний постріл ССВР 

командує: «Стоп». 

Коментатор повинен коротко прокоментувати нараховані кожній команді 

бали та поточний рейтинг у ході матчу. 

ССВР повторює команди «Заряджай», «Старт» та «Стоп» для кожного 

наступного залікового пострілу до кінця матчу за медалі; 

4) порядок стрільби. Всі попередньо нараховані бали обнулюються. 

Усі чотири спортсмени за командами ССВР одночасно виконують одиночні 

залікові постріли. 

Змішаним командам нараховуються бали відповідно до суми результатів їх 

учасників після кожного пострілу, тобто: 

за найвищу суму команда отримує 2 бали, а її суперник – 0 балів; 

у випадку нічийного результату обидві команди отримують по 1 балу. 

Переможцем стає команда, яка першою набере 16 балів або більше. Вона 

стає володарем золотих медалей, інша команда стає володарем срібних медалей; 

8) якщо рахунок в матчі рівний, а кількість балів дорівнює 16 або більше, 

змішані команди продовжують за командами ССВР робити додаткові постріли, 

доки нічия не буде порушена. 

Якщо немає нічиєї чи протестів, ССВР командує: «Стоп. Розряджай. 

Результат остаточний». 

Суддя повинен переконатися, що затвори зброї відкриті та прапорці безпеки 

вставлені; 

9) під час матчу за медалі тренер або спортсмен може попросити «тайм-

аут», піднявши руку під час оголошення результатів після завершення серії. 

Такий «тайм-аут» може бути використаний кожною командою лише один раз під 

час матчу за медалі. Тренер може підійти і розмовляти зі своїми спортсменами 

на вогневому рубежі упродовж максимум тридцяти секунд. Якщо «тайм-аут» 

взяла одна команда, одночасно, тренер іншої команди також може підійти і 

поговорити зі своїми спортсменами. Це не впливає на можливість іншої команди 
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згодом використати власний «тайм-аут». Хронометраж має контролювати 

відповідальний член журі; 

10) презентація медалістів. Після завершення матчу за золоту та срібну 

медалі до двох команд у зоні стрільби приєднуються обидві команди, які стали 

бронзовими призерами і всі вони мають вишикуватись для виконання офіційних 

фотографій та оголошень. При цьому, спортсмени можуть тримати свої 

гвинтівки/пістолети після встановлення прапорців безпеки.  

Коментатор представляє кожного призера окремо:  

«Бронзові призери: 

представник (називає команду) – (називає ім’я та прізвище спортсмена) »; 

і представник (називає команду) – (називає ім’я та прізвище спортсмена) »; 

«Срібний призер, представник (називає команду) – (називає ім’я та прізвище спортсмена) »; 

«Золотий призер, представник (називає команду) – (називає ім’я та прізвище спортсмена) ». 

13. Несправності упродовж фінального етапу. Рішення щодо несправності у 

фінальному етапі приймаються відповідно до Правил (лише одна несправність 

може бути дозволена для кожного спортсмена упродовж всього фінального 

етапу). Спортсменам може бути надано одну хвилину на ремонт або заміну 

несправної зброї, щоб продовжити фінал без зайвої затримки.  

14. Музичний та глядацький супровід. Під час кваліфікаційного та 

фінального етапів має лунати музика. ССВР повинен затвердити музичну 

програму.  

Під час фінального етапу рекомендується і заохочується активна підтримка 

глядачів.  

15. Покарання. Будь-які покарання повинні застосовуватися відповідно до 

Правил. 

Якщо фіналіст робить додатковий постріл упродовж часу для вже 

виконаного одиночного пострілу, додатковий постріл повинен бути 

анульований, а до останнього правильного пострілу застосовується штраф 

2 очки. 

16. Непередбачені випадки. До питань, не згаданих у вищевикладених 

пунктах, застосовуються відповідні положення Правил. Непередбачені або 

спірні питання щодо кожної вправи вирішуються журі у відповідності до Правил. 
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Порядок проведення індивідуального змагання з малокаліберної гвинтівки  

у стрільбі з трьох положень 

Умови виконання вправи, діють з 01.02.2022 

 

1. Дисципліна, у якій проводиться змагання – стрільба з малокаліберної 

гвинтівки. 

2. Вид вправи ‒ індивідуальний. 

3. Назва вправи у категоріях чоловіків, жінок, юніорів, юніорок, юнаків або 

дівчат: стрільба з трьох положень (з коліна, лежачи, стоячи) з малокаліберної 

гвинтівки на дистанції 50 м – вправа МГ-5. 

4. Вправа МГ-5 складається з відбіркового, кваліфікаційного та фінального 

етапів. 

У відбірковому етапі проводиться одна або декілька змін, залежно від 

кількості учасників. На цьому етапі визначаються учасники кваліфікації. 

У кваліфікаційному етапі проводиться одна зміна, кількість її учасників 

залежить від технічних можливостей тиру. На цьому етапі визначаються 8 

учасників фінального етапу. 

У фінальному етапі після першої частини зменшується кількість фіналістів 

з 8 до 4, а друга частина складається з матчу за медалі для визначення всіх трьох 

призерів. 

5. Відбірковий етап проводиться у випадку, якщо кількість учасників у 

вправі перевищує кількість стрілецьких місць у тирі для стрільби на дистанцію 

50 м. В іншому випадку, цей етап може не проводитись. 

6. Змагання проводяться у тирах на дистанції 50 м. 

Використовуються кваліфікаційні та фінальні тири, а також, зали 

пристосовані для проведення фінальних етапів. 

7. На усіх етапах для визначення результатів використовуються, за 

наявності, електронні мішені. 

8. У відбірковому та кваліфікаційному етапах підраховуються цілі очки, у 

фінальному етапі – очки з десятими частками. 

9. За рівності результатів у відбірковому чи кваліфікаційному етапах при 

розподілі місць і відборі до наступної частини вправи перевага надається  за 

кращим результатом у положенні стоячи, потім у положенні з коліна, і вже потім 

у положенні лежачи, та відповідно до глави 15 розділу ІІ Правил. 

10. У разі несправності у відбірковому чи кваліфікаційному етапах 

застосовується глава 13 розділу ІІ Правил. 

Додатковий час при цьому для усунення несправності не надається. Журі 

може дозволити додаткові пробні постріли після повернення на вогневий рубіж, 

якщо несправність усунуто, але решта залікових пострілів повинні бути виконані 

упродовж початково наданого часу. 

11. Відбірковий етап. Проводиться за необхідності (п.5 цього Додатку). 

Результати цього етапу, крім відбору, можуть бути використані для визначення 

розподілу місць нижче ліміту кваліфікації, як складові командного результату, 

для виконання нормативів і фіксації рекордів. 

Процедури відбіркового етапу: 
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1) відбірковий етап може бути призначений за день перед кваліфікаційним 

етапом. Розподіл спортсменів на стрілецькі позиції відбувається відповідно до 

стартових списків для кожної зміни; 

2) у разі двох або більше змін у відбірковому етапі, стартові списки змін 

складаються жеребкуванням.*  

3) порядок виконання відбіркового етапу.  

Спортсмени виконують 60 залікових пострілів, по 20 з кожного з трьох 

положень (3х20) упродовж 1 години 30 хвилин у послідовності: з коліна, лежачи, 

стоячи; 

4) спортсмени викликаються на вогневий рубіж за командою старшого судді 

вогневого рубежу (далі  ̶  ССВР) «Спортсмени, на вогневий рубіж» за 20 хвилин 

до запланованого часу початку вправи.  

Спортсменам надається п’ять хвилин для встановлення спорядження на 

відведених їм стрілецьких місцях, готуються для стрільби з положення з коліна; 

5) за командою ССВР «15 хвилин, час на підготовку і пробні постріли, 

старт» надається час 15 хвилин для підготовки та пробних пострілів.  

За 30 с до завершення цього часу має прозвучати команда «30  секунд», а 

після його завершення – команда «Стоп».  

Через 30 с, якщо ЕМУ готові, для початку залікових пострілів, ССВР подає 

команду «Залікова стрільба, старт». Про актуальний час до завершення залікової 

стрільби ССВР попереджає оголошеннями «10 хвилин» та «5 хвилин».  

Після завершення залікової стрільби ССВР подає команду «Стоп, 

розряджай»; 

6) якщо є більше однієї зміни, слід робити перерву до 30 хвилин перед 

викликом спортсменів наступної зміни на вогневий рубіж. 

Порядок виклику спортсменів на вогневий рубіж та виконання ними 

відбіркового етапу вправи повторюється для кожної наступної зміни; 

7) максимальна кількість спортсменів, які відбираються до кваліфікації 

визначається регламентом змагання і залежить від кількості стрілецьких місць, 

задіяних у тирі.**  

Мінімальна кількість (якщо це дозволяють технічні умови тиру) – 

10 спортсменів.  

12. Кваліфікаційний етап.  

Процедура його проведення така ж, як описана в попередньому пункті для 

відбіркового етапу, коли спортсмени виконують 60 залікових пострілів з трьох 

положень (по 20 залікових пострілів з кожного з трьох положень стрільби) 

упродовж 1 години 30 хвилин у тій самій послідовності положень стрільби: з 

коліна, лежачи, стоячи. 

Підрахунок очок починається з нуля. 

Вісім найкращих спортсменів, за результатами кваліфікаційного етапу 

відбираються до фінального етапу. Як виключення, ця кількість може бути 

скорочена відповідно до наявної кількості стрілецьких місць тиру. 

За рівності загального результату перевага при розподілі місць та відборі до 

фінального етапу надається за кращим результатом у положенні стоячи, потім у 
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положенні з коліна, потім у положенні лежачи, та відповідно до глави 15 розділу 

ІІ Правил. 

13. Фінальний етап.  

Складається з двох частин. За наявності, проводиться у фінальному тирі. 

14. Перша частина фінального етапу.  

Складається з однієї зміни, до складу якої входять вісім спортсменів. 

Четверо з них, які матимуть найвищу суму балів, пройдуть до матчу за медалі. 

Процедури першої частини фінального етапу: 

1) стрілецькі позиції нумеруються R1-A-B-C-D-E-F-G-H-R2. Спортсмени 

розподіляються на стрілецькі позиції у відповідності до їхніх результатів 

кваліфікації. Спортсмен з найвищим результатом розташовується на позиції А. 

2) час явки. Фіналісти повинні з’явитися принаймні за 30 хвилин до 

запланованого часу початку фінального етапу. 

Керівники команд несуть відповідальність за явку своїх спортсменів у зону 

підготовки та доповідь про це журі. 

У разі спізнення на оголошений час явки, спортсмен штрафується 

вирахуванням одного очка з результату першого залікового пострілу півфіналу. 

Спортсмен, який з’явився пізніше, ніж за двадцять хвилин до часу початку 

першого півфіналу, не допускається до старту і посідає восьме місце у 

фінальному етапі. 

Усі вісім фіналістів повинні з’явитися одягненими у свій змагальний одяг із 

усім своїм стрілецьким спорядженням, необхідним для фіналу, і повинні мати 

при собі форму своєї команди, яку необхідно одягнути на церемонії 

нагородження. 

Кожен спортсмен отримає коробку або контейнер, в який повинен буде 

покласти всі аксесуари, додаткові боєприпаси та все обладнання, яке може 

знадобитись у фіналі. Цей контейнер буде розміщено позаду стрілецької позиції 

спортсмена. Під час зміни положення для стрільби всі замінені предмети повинні 

бути покладені в цей ящик, щоб не залишатись на підлозі фінальної зони. 

Члени журі та судді упродовж цього періоду повинні провести в зоні 

підготовки передзмагальну перевірку; 

3) час для розміщення спорядження. Усім фіналістам має бути дозволено 

розмістити своє спорядження на відведених їм стрілецьких позиціях принаймні 

за 20 хвилин до початку півфіналу. Тренери можуть допомагати своїм 

спортсменам. Усі повинні повернутися в зону підготовки не пізніше ніж за 

15 хвилин до часу старту. 

Кейси для гвинтівок або контейнери зі спорядженням не можна залишати у 

зоні проведення фінального етапу. 

Спортсмени за 10 хвилин до старту повинні бути готові для виходу, коли їх 

викликатимуть. Суддя повинен переконатися, що фіналісти зібрані в 

правильному порядку, і повідомити ССВР про готовність.  

Спортсмени виходять на стрілецькі позиції по одному – коли кожен 

спортсмен входить до зони проведення фінального етапу, коментатор 

представляє їх глядачам одного за одним, учасники розташовуються на своїх 

стрілецьких позиціях обличчям до глядачів. Спортсмени повинні так стояти, 
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доки не будуть представлені всі вони, а також тренери, відповідальний член журі 

та ССВР; 

4) коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «Зайняти свої позиції». 

Після двох хвилин, наданих щоб зайняти положення для стрільби з коліна, 

надається 5 хвилин для підготовки та пробних пострілів за командами ССВР 

«П’ять хвилин на підготовку та пробні постріли» і через 5 с «Старт». 

Через 4 хвилини 30 с оголошується «30 секунд», після завершення 5 хвилин 

подається команда «Стоп».  

Через 30 с, коли готові ЕМУ, ССВР подає команди «Для першого залікової 

серії, заряджай» і після паузи 5 с «Старт»; 

5) порядок стрільби.  

Усі вісім фіналістів одночасно за командами ССВР роблять 2 серії по 

5 пострілів у кожному положенні для стрільби в такій послідовності: 

надається по 200 с, щоб зробити кожну серію з 5 пострілів у положенні 

стрільби з коліна; 

надається 6 хвилин на зміну положення для стрільби з коліна на положення 

для стрільби лежачи, включаючи пробні постріли; 

надається по 150 с на кожну серію з 5 пострілів у положенні лежачи; 

надається 8 хвилин на зміну положення для стрільби лежачи на положення 

для стрільби стоячи, включаючи пробні постріли; 

надається по 250 с для стрільби кожної серії з 5 пострілів у положенні 

стоячи; 

ССВР має давати стосовно секунд, що залишились до кінця серії, 

попередження «Десять» і «П’ять» перед кінцем кожної серії, а також команди 

для періодів зміни положення для стрільби «Стоп» і «Старт» відповідно до 

необхідності; 

6) Визначення учасників матчу за медалі. 

Чотири спортсмени, які показали найвищі результати кваліфікуються до 

матчу за медалі та залишаються на тих самих стрілецьких позиціях. 

Чотири спортсмени з нижчими результатами вибувають та посідають 5-

8 місця залежно від результату фінального етапу. Вони повинні вставити 

прапорці безпеки і відійти з вогневого рубежу, покласти гвинтівки на ящики зі 

спорядженням та присісти на відведені їм місця. 

Коментатор вітає кожного з вибулих спортсменів, починаючи від 

найнижчого 8-го місця. 

15. Матч за медалі (друга частина фінального етапу). 

Процедура другої частини фінального етапу: 

1) матч за медалі проводиться в положенні для стрільби стоячи як 

продовження першої частини фінального етапу, одразу після того, як четверо 

інших фіналістів відійдуть з вогневого рубежу; 

2) порядок стрільби. Рахунок в матчі розпочинається з нуля. 

Спортсмени за командами ССВР виконують десять одиночних залікових 

пострілів упродовж часу 50 с на кожен постріл; 

3) оцінка результатів. Після кожного пострілу спортсменам нараховуються 

бали:  
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за найкращий постріл нараховується 4 бали; 

за другий за величиною результат – 3 бали;  

за третій за величиною результат – 2 бали; 

за найгірший результат пострілу – 1 бал. 

Загальна кількість балів, нарахованих за кожен раунд дорівнює 10. 

Якщо в будь-який момент спортсмен вчасно не виконує постріл або не 

влучає у свою мішень, він отримує 0 балів; 

4) у разі рівного результату в пострілі буде нарахована однакова кількість 

балів, що відповідає сумі балів кожного рейтингу, поділеній на кількість рівних 

результатів. Це робиться для того, щоб загальна кількість балів, нарахованих за 

кожну серію, залишалася незмінною. Тобто, нараховується, якщо: 

рівність двох найкращих результатів – (4+3) = 7÷2 = 3,5 бала кожному; 

рівність 2-го і 3-го результату – (3+2) = 5÷2 = 2,5 бала кожному; 

рівність двох найгірших результатів – (2+1) = 3÷2 = 1,5 бала кожному; 

рівність трьох найкращих результатів – (4+3+2) = 9÷3 = 3 бали кожному; 

рівність трьох найгірших результатів – (3+2+1) = 6÷3 = 2 бали кожному; 

рівність усіх чотирьох результатів – (4+3+2+1) = 10÷4 = 2,5 бала кожному; 

5) після десяти одиночних залікових пострілів спортсмен з найменшою 

кількістю балів вибуває, він відходить з вогневого рубежу після того, як вставив 

прапорець безпеки та поклав свою гвинтівку на коробку зі спорядженням. 

Цей спортсмен посідає четверте місце.  

Якщо на будь-якому етапі матчу за медалі є рівність серед спортсменів з 

найнижчими балами то, для визначення того хто вибуває, спортсмени з рівним 

результатом повинні за командами ССВР виконувати додаткові одиночні 

постріли, доки рівність не порушиться. 

Бали, нараховані під час перших десяти залікових пострілів, надалі 

враховуються. Спортсмени, які залишились, за командами ССВР продовжують і 

виконують ще 5 одиночних залікових пострілів упродовж часу 50 с на кожен з 

них.  

Після кожного пострілу спортсменам нараховуються бали: 

за найкращий постріл нараховується 4 бали; 

за другий за величиною результат – 3 бали; 

за найгірший результат пострілу – 2 бали. 

Загальна кількість балів, нарахованих за кожен раунд дорівнює 9; 

6) спортсмени з рівними результатами отримають однакову кількість балів, 

що відповідає сумі можливих їхніх балів поділену на кількість рівних 

результатів, як і раніше. Тобто, нараховується, якщо: 

рівність двох найкращих результатів – (4+3) = 7 ÷ 2 = 3,5 бала кожному; 

рівність двох найгірших результатів – (3+2) = 5 ÷ 2 = 2,5 бала кожному; 

рівність усіх трьох результатів – (4+3+2) = 9 ÷ 3 = 3 бали кожному; 

7) після п’ятнадцяти одиночних залікових пострілів (10+5) спортсмен з 

найменшою кількістю балів вибуває, він займає третє місце. Цей спортсмен 

повинен вставити прапорець безпеки і відійти з вогневого рубежу та присісти на 

відведене йому місце. 
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8) у випадку, якщо після десяти або більше пострілів два кращих 

спортсмени набрали кількість балів достатню, щоб третій спортсмен вже не міг 

набрати стільки балів, щоб фінішувати на двох перших місцях, ССВР може дати 

команду «Стоп. Бронзова медаль розіграна». 

Спортсмен повинен вставити прапорець безпеки і відійти з вогневого 

рубежу та присісти на відведене йому місце. 

Друга частина фінального етапу продовжиться матчем за золоту медаль між 

двома спортсменами, які залишились; 

9) для матчу за золоту медаль усі попередньо нараховані бали обнулюються. 

Спортсмени за командами ССВР одночасно виконують одиночні залікові 

постріли, аналогічно попереднім одиночним заліковим пострілам. 

Учасникам після кожного пострілу, нараховуються бали відповідно до 

їхнього результату тобто: 

за найвищий результат спортсмен отримує 2 бали, його суперник – 0 балів; 

у випадку нічийного результату обидва спортсмена отримують по 1 балу. 

Переможцем стає спортсмен, який першим набере 16 балів або більше; 

10) якщо рахунок в матчі рівний, а кількість балів дорівнює 16 або більше, 

спортсмени продовжують за командами ССВР робити додаткові постріли, доки 

нічия не буде порушена. 

Якщо немає нічиєї чи протестів, ССВР командує: «Стоп. Розряджай. 

Результат остаточний». 

Суддя повинен переконатися, що затвори зброї відкриті та прапорці безпеки 

вставлені; 

11) під час матчу за медалі тренер або спортсмен може попросити «тайм-

аут», піднявши руку під час оголошення результатів після завершення серії. 

Такий «тайм-аут» може бути використаний кожним спортсменом лише один 

раз під час матчу за медалі. Тренер може підійти і розмовляти зі своїм 

спортсменом на вогневому рубежі упродовж максимум 30 с.  

Якщо «тайм-аут» взяв один спортсмен, одночасно, тренер інших 

спортсменів також може підійти і поговорити зі своїм спортсменом. Це не 

впливає на можливість інших спортсменів згодом використати власний «тайм-

аут».  

Хронометраж має контролювати відповідальний член журі; 

16. Презентація медалістів. Після завершення матчу за золоту та срібну 

медалі до спортсменів у зоні стрільби приєднується бронзовий призер і вони 

мають вишикуватись для виконання офіційних фотографій та оголошень. При 

цьому, спортсмени можуть тримати свої гвинтівки/пістолети після встановлення 

прапорців безпеки.  

Коментатор представляє кожного призера окремо:  

«Бронзовий призер, представник (називає команду) – (називає ім’я та прізвище спортсмена) »; 

«Срібний призер, представник (називає команду) – (називає ім’я та прізвище спортсмена) »; 

«Золотий призер, представник (називає команду) – (називає ім’я та прізвище спортсмена) ». 

17. Несправності упродовж фінального етапу. Рішення щодо несправності у 

фінальному етапі приймаються відповідно до Правил (лише одна несправність 

може бути дозволена для кожного спортсмена упродовж всього фінального 
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етапу). Спортсменам може бути надано одну хвилину на ремонт або заміну 

несправної зброї, щоб продовжити фінал без зайвої затримки.  

18. Музичний та глядацький супровід. Під час кваліфікаційного та 

фінального етапів має лунати музика. ССВР повинен затвердити музичну 

програму.  

Під час фінального етапу рекомендується і заохочується активна підтримка 

глядачів.  

19. Покарання. Будь-які покарання повинні застосовуватися відповідно до 

Правил. 

Якщо фіналіст робить додатковий постріл упродовж часу для вже 

виконаного одиночного пострілу, додатковий постріл повинен бути 

анульований, а до останнього правильного пострілу застосовується штраф 

2 очки. 

20. Непередбачені випадки. До питань, не згаданих у вищевикладених 

пунктах, застосовуються відповідні положення Правил. Непередбачені або 

спірні питання щодо кожної вправи вирішуються журі у відповідності до Правил. 

 

____________________________________________________________________ 
Примітки:  

*На міжнародних змаганнях передбачене використання наступних рекомендацій щодо 

формування списків змін:  

перша зміна – принаймні половина 24 кращих за рейтингом спортсменів у цій вправі, які 

беруть участь у змаганні, та максимальне заповнення наявних стрілецьких місць;  

друга зміна – решта з 24 кращих за рейтингом спортсменів у цій вправі, які беруть 

участь у змаганні, та максимальне заповнення наявних стрілецьких місць; 

третя та наступні зміни – максимальне заповнення наявних стрілецьких місць. 

**Якщо відбірковий етап формувався за міжнародним рейтингом, то кваліфікація має 

складатися з пропорційної кількості спортсменів з найвищими результатами у кожній зміні 

відбіркового етапу, враховуючи загальну кількість учасників. Кількість спортсменів з кожної 

зміни, які пройдуть у кваліфікацію, має бути оголошена заздалегідь. Вона розраховується за 

наступною формулою: 

«задіяна кількість стрілецьких місць» ділиться на «загальну кількість спортсменів у 

стартових списках» та множиться на «кількість спортсменів у стартовому списку для 

кожної зміни», наприклад, 

60 стрілецьких місць і 101 спортсмен: 

1 зміна:  54 спортсмени   60 : 101 x 54 = (32,08)   32 спортсмени; 

2 зміна:  47 спортсменів   60 : 101 x 47 = (27,92)   28 спортсменів. 



1 
 

Порядок проведення індивідуального змагання  

з малокаліберного пістолета 

Умови виконання вправи, діють з 01.01.2022 

 

Дисципліна, у якій проводиться змагання, назва вправи: стрільба з 

малокаліберного пістолета на 25 м – вправа МП-5.  

Вид вправи ‒ індивідуальний (в категорії жінок, юніорок, дівчат). 

Вправа МП-5 складається з кваліфікаційного та фінального етапів. 

 

1. Кваліфікаційний етап. 

Етап складається з повільної та швидкісної половин. Проводиться у 

кваліфікаційному тирі.  

Всі спортсменки викликаються на вогневий рубіж за 15 хвилин до 

запланованого часу початку вправи. 

Для підготовки у повільній та швидкісній половинах надається час 5 хвилин. 

Перед початком кожної половини виконується пробна серія. 

Кваліфікаційний етап передбачає виконання 30 залікових пострілів у повільній 

половині та 30 залікових пострілів у швидкісній половині. 

Використовується підрахунок цілих очок. 

Кожна половина включає шість серій по п'ять пострілів у кожній. Спочатку у 

повільній половині кожна серія по 5 пострілів виконуються упродовж 5 хвилин. 

Згодом, у швидкісній половині кожна серія складається з п’яти пострілів, час на 

виконання кожного з яких 3 секунди з інтервалом між ними 7 секунд. 

Найкращі вісім спортсменів за результатами кваліфікації проходять у фінал.  

 

2. Фінальний етап. 

Складається з півфіналів (півфінал 1 і півфінал 2) та матчу за медалі. За 

наявності, проводиться у фінальному тирі.  

Підрахунок очок починається з нуля. 

Результат кожного пострілу визначається за принципом «влучення/промах». 

Зона зарахування влучення – 10,2 очка або більше.  

 

1) час явки. 

Керівники команд несуть відповідальність за явку своїх фіналістів у зону 

підготовки та рапортують журі принаймні за 30 хвилин до запланованого часу 

початку заліку півфінального матчу разом із усім своїм стрілецьким спорядженням, 

необхідним для участі у фінальному етапі. 

Фіналісти повинні з’явитися зі своїм спорядженням, одягом для змагань та 

формою своєї команди, яку можна носити на церемонії нагородження. Фіналісти 

повинні бути одягнені та мати лише необхідне стрілецьке спорядження. Члени журі 

та судді упродовж цього періоду повинні провести в зоні підготовки 

передзмагальну перевірку. 
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Ні кейси для пістолетів, ні контейнери зі спорядженням не можна залишати у 

зоні проведення фіналу позаду вогневого рубежу. 

Розміщення спорядження: усім спортсменкам і тренерам має бути дозволено 

розмістити своє спорядження на стрілецьких позиціях принаймні за 20 хвилин до 

початку півфінального етапу. Вони повинні повернутися до зони підготовки не 

пізніше ніж за 15 хвилин до цього початку; 

Стрілецькі позиції нумеруються A, B, R1, D, E для півфіналу 1 та F, G, R2, I, J 

для півфіналу 2. Спортсменки розподіляються на стрілецьких позиціях на кожен 

півфінал відповідно до їх місця в кваліфікації. Спортсменки, які посіли 1, 3, 5 і 7 

місце у кваліфікації, стріляють у півфіналі 1, і спортсмени, які посіли 2, 4, 6 та 8 

місце у кваліфікації, стріляють у півфіналі 2. 

Фіналісти повинні бути готові зайти тоді, коли їх викликатимуть по одному. 

Суддя повинен переконатися, що фіналісти зібрані в правильному порядку, і 

повинен подати знак, коли старший суддя вогневого рубежу (далі − ССВР) подає 

команду: «СПОРТСМЕНИ, НА ВОГНЕВИЙ РУБІЖ». 

2) півфінали (півфінал 1 та півфінал 2). 

У кожному півфіналі приймають участь по чотири спортсмени. 

Спортсменки півфіналу 1 стріляють на стрілецьких позиціях A, B, D, E. 

Спортсменки півфіналу 2 стріляють на стрілецьких позиціях F, G, I, J. 

Для півфіналу спортсменки виходять на стрілецькі позиції по одній – коли 

кожна спортсменка входить до зони стрільби, диктор представляє їх глядачам одну 

за одною, поки вони входять і стають обличчям до глядачів. Спортсменки повинні 

так стояти, доки не будуть представлені всі, а також тренери, відповідальний член 

журі та ССВР.  

Коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «ЗАЙНЯТИ СВОЇ ПОЗИЦІЇ». 

Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення для стрільби, надається одна 

хвилина для заряджання, після чого слідує одна пробна серія.  

Час перезміни між півфіналом 1 і півфіналом 2 становить п’ять хвилини. 

3) порядок стрільби:  

чотири спортсменки починають підрахунок влучень з нуля та стріляють 4 серії 

по 5 пострілів у режимі швидкісної половини кваліфікації (3 секунди на виконання 

кожного пострілу серії з інтервалом 7 секунд); 

всі спортсменки стріляють за командою ССВР разом;  

через чотири серії (20 пострілів) спортсменка із найменшою кількістю влучень 

вибуває; 

три спортсменки, що залишилися, стріляють ще одну серію з 5 пострілів; 

за результатами п'яти серій (25 пострілів) спортсменка із найменшою кількістю 

влучень вибуває. 

кращі два спортсменки з кожного півфіналу проходять у матч за медалі.  

Якщо на будь-якому етапі півфіналу вирішується вибування і має місце 

рівність результату серед спортсменок з найнижчим результатом, тоді ці 

спортсменки стріляють додаткові серії з п’яти пострілів, доки рівність не буде 
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порушена.  

Спортсменки, які посіли треті та четверті місця у півфіналах посідають 

відповідно 5-6 та 7-8 місця у вправі згідно міжнародних Правил. 

Час перезміни до матчу за медалі – 10 хвилин (включаючи час підготовки та 

серію пробних пострілів, а також встановлення мішеней). 

4) матч за медалі. 

На матч за медалі стрілецькі позиції нумеруються B, R1, D & G, R2, I. 

В матчі за медалі всі спортсменки стріляють за однією командою ССВР разом 

та залишаються на тих же стрілецьких позиціях, що і в півфіналах.  

Порядок стрільби:  

чотири спортсменки (по 2 переможці кожного з півфіналів) починають 

підрахунок результату з нуля та стріляють 4 серії по 5 пострілів у режимі 

швидкісної половини кваліфікації (3 секунди на виконання кожного пострілу серії 

з інтервалом 7 секунд); 

через чотири серії (20 пострілів) спортсменка із найменшою кількістю влучень 

вибуває. Вона посідає 4 місце. 

три спортсменки, що залишилися, стріляють ще одну серію 5 пострілів. Через 

п'ять серій (25 пострілів) вибуває наступна спортсменка із найменшою кількістю 

влучень. Вона посідає третє місце (завойовує бронзову медаль). 

дві претендентки на золоту/срібну медаль продовжують. Вони починають 

підрахунок результату із нуля. 

для перемоги у медальному матчі необхідно 16 влучень. 

якщо після останньої серії обидві спортсменки набрали 16 або більше влучень, 

переможцем стає спортсменка, яка набрала найбільшу кількість влучень. Якщо має 

місце рівність результату, тоді спортсменки стріляють додаткові серії з п’яти 

пострілів, доки рівність не буде порушена. Таким чином визначаються володарки 

золотої та срібної медалей.  

5) презентація медалісток. 

Після завершення поєдинку за золоту та срібну медалі до спортсменок у зоні 

стрільби приєднується бронзова призерка і вони вишиковуються для виконання 

офіційних фотографій та оголошень, як в особистому фіналі.  

 

3. Музичний та глядацький супровід. 

Під час півфіналу та матчу за медалі повинна лунати музика. ССВР повинен 

затвердити музичну програму. Під час фіналу рекомендується і заохочується 

активна підтримка глядачів.  

 

4. Несправності упродовж фінального етапу. 

Несправності у фіналі регулюються відповідно до Правил (лише одна 

несправність буде дозволена для кожної спортсменки упродовж всього фіналу). 

Спортсменкам може бути надано одну хвилину на ремонт або заміну несправної 

зброї, щоб продовжити фінал без зайвої затримки.  



4 
 

 

5. Непередбачені випадки. 

До питань, не згаданих у вищезазначених пунктах, застосовуються відповідні 

положення Правил. Непередбачені або спірні питання для кожної вправи у 

відповідності до Правил вирішуються журі. 
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Порядок проведення індивідуального змагання  

з швидкострільного малокаліберного пістолета 

Умови виконання вправи, діють з 01.01.2022 

 

Дисципліна, у якій проводиться змагання, назва вправи: стрільба з 

швидкострільного малокаліберного пістолета на 25 м – вправа МП-8.  

Вид вправи ‒ індивідуальний (в категорії чоловіків, юніорів, юнаків). 

Вправа МП-8 складається з кваліфікаційного та фінального етапів. 

 

1. Кваліфікаційний етап. 

Проводиться у кваліфікаційному тирі.  

Спортсмени викликаються на вогневий рубіж за 15 хвилин до запланованого 

часу початку вправи. 

Для підготовки та пробних пострілів надається час 3 хвилини. 

Кваліфікаційний етап передбачає виконання 60 залікових пострілів поділене 

на дві половини по 30 пострілів у кожній. 

Кожна половина включає шість серій по п'ять пострілів у кожній. З них, 

спочатку дві серії виконуються за вісім секунд, потім дві серії за шість секунд і 

потім дві серії за чотири секунди. У кожній серії один постріл робиться у кожну з 

п'яти мішеней в межах зазначеного обмеження часу серії. 

Розрахунковий час, необхідний для кваліфікаційного етапу – близько 10 годин 

(упродовж двох днів) і залежить від кількості учасників та технічних умов тиру. 

Перед початком кожної стадії спортсмен може зробити одну пробну серію з 

п'яти пострілів за вісім секунд. 

Використовується підрахунок цілих очок. 

Будь-яка рівність результатів вирішується відповідно до глави 16 розділу ІІ 

Правил спортивних змагань зі стрільби кульової (далі ‒ Правил). 

Найкращі вісім спортсменів за результатами кваліфікації проходять у фінал.  

 

2. Фінальний етап. 

Складається з півфіналів (півфінал 1 і півфінал 2) та матчу за медалі. За 

наявності, проводиться у фінальному тирі.  

Підрахунок очок починається з нуля. 

Результат кожного пострілу визначається за принципом «влучення/промах». 

Зона зарахування влучення – 9,7 очка або більше.  

1) час явки. 

Керівники команд несуть відповідальність за явку своїх фіналістів у зону 

підготовки та рапортують журі принаймні за 30 хвилин до запланованого часу 

початку заліку півфінального матчу разом із усім своїм стрілецьким спорядженням, 

необхідним для участі у фінальному етапі. 

Фіналісти повинні з’явитися зі своїм спорядженням, одягом для змагань та 

формою своєї команди, яку можна носити на церемонії нагородження. Фіналісти 
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повинні бути одягнені та мати лише необхідне стрілецьке спорядження. Члени журі 

та судді упродовж цього періоду повинні провести в зоні підготовки 

передзмагальну перевірку. 

Ні кейси для пістолетів, ні контейнери зі спорядженням не можна залишати у 

зоні проведення фіналу позаду вогневого рубежу. 

Розміщення спорядження:  

півфінал 1 − спортсменам і тренерам має бути дозволено розмістити своє 

спорядження на стрілецьких позиціях принаймні за 20 хвилин до початку 

півфінального етапу. Вони повинні повернутися до зони підготовки не пізніше ніж 

за 15 хвилин до цього початку; 

півфінал 2 − спортсменам і тренерам має бути дозволено розмістити своє 

спорядження на стрілецьких позиціях з початком перезміни між півфіналами, після 

чого вони мають повернутися до зони підготовки. 

Стрілецькі позиції нумеруються A, B, C і D. Спортсмени розподіляються на 

стрілецьких позиціях на кожен півфінал відповідно до їх місця в кваліфікації. 

Спортсмени, які посіли 1, 3, 5 і 7 місце у кваліфікації, стріляють у півфіналі 1, і 

спортсмени, які посіли 2, 4, 6 та 8 місце у кваліфікації, стріляють у півфіналі 2. 

Фіналісти повинні бути готові зайти тоді, коли їх викликатимуть по одному. 

Суддя повинен переконатися, що фіналісти зібрані в правильному порядку, і 

повинен подати знак, коли старший суддя вогневого рубежу (далі − ССВР) подає 

команду: «СПОРТСМЕНИ, НА ВОГНЕВИЙ РУБІЖ». 

2) півфінали (півфінал 1 та півфінал 2). 

У кожному півфіналі приймають участь по чотири спортсмени. 

Спортсмени обох півфіналів використовують ті самі стрілецькі позиції. 

Для півфіналу спортсмени виходять на стрілецькі позиції по одному – коли 

кожен спортсмен входить до зони стрільби, диктор представляє їх глядачам одного 

за одним, поки вони входять і стають обличчям до глядачів. Спортсмени повинні 

так стояти, доки не будуть представлені всі, а також тренери, відповідальний член 

журі та ССВР.  

Коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «ЗАЙНЯТИ СВОЇ ПОЗИЦІЇ». 

Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення для стрільби, надається одна 

хвилина для заряджання, після чого слідує одна пробна серія.  

Час перезміни між півфіналом 1 і півфіналом 2 становить п’ять хвилини. 

3) порядок стрільби:  

спортсмени лівої частини кожного відсіку стріляють по команді одночасно – 

стрілецькі позиції A та C, після чого стріляють спортсмени правої частини відсіку 

– стрілецькі позиції B та D; 

чотири спортсмени починають підрахунок влучень з нуля та стріляють 4 серії 

по 5 пострілів; 

час на кожну серію – 4 секунди; 

через чотири серії (20 пострілів) спортсмен із найменшою кількістю влучень 

вибуває; 
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три спортсмени, що залишилися, стріляють ще одну серію з 5 пострілів; 

за результатами п'яти серій (25 пострілів) спортсмен із найменшою кількістю 

влучень вибуває. 

кращі два спортсмени з кожного півфіналу проходять у матч за медалі.  

Якщо на будь-якому етапі півфіналу вирішується вибування і має місце 

рівність результату серед спортсменів з найнижчим результатом, тоді ці 

спортсмени стріляють додаткові серії з п’яти пострілів, доки рівність не буде 

порушена.  

Спортсмени, які посіли треті та четверті місця у півфіналах посідають 

відповідно 5-6 та 7-8 місця у вправі згідно міжнародних Правил. 

Час перезміни до матчу за медалі – 10 хвилин (включаючи час підготовки та 

серію пробних пострілів, а також встановлення мішеней). 

4) матч за медалі. 

У матчі за медалі всі спортсмени стріляють один за одним за командою ССВР. 

При цьому всі 4 спортсмени перебувають на своїх стрілецьких позиціях. 

Порядок стрільби (приймають участь 4 спортсмени):  

чотири спортсмени (по 2 переможці кожного з півфіналів) починають 

підрахунок результату з нуля та стріляють 4 серії по 5 пострілів; 

час на кожну серію – 4 секунди; 

через чотири серії (20 пострілів) спортсмен із найменшою кількістю влучень 

вибуває. Він посідає 4 місце. 

три спортсмени, що залишилися, стріляють ще одну серію 5 пострілів. Через 

п'ять серій (25 пострілів) вибуває наступний спортсмен із найменшою кількістю 

влучень. Він посідає третє місце (завойовує бронзову медаль). 

два претендента на золоту/срібну медаль продовжують. Вони починають 

підрахунок результату із нуля. 

для перемоги у медальному матчі необхідно 16 влучень. 

якщо після останньої серії обидва спортсмени набрали 16 або більше влучень, 

переможцем стає спортсмен, який набрав найбільшу кількість влучень. Якщо має 

місце рівність результату, тоді спортсмени стріляють додаткові серії з п’яти 

пострілів, доки рівність не буде порушена. Таким чином визначаються володарі 

золотої та срібної медалей.  

5) презентація медалістів. 

Після завершення поєдинку за золоту та срібну медалі до спортсменів у зоні 

стрільби приєднується бронзовий призер і вони вишиковуються для виконання 

офіційних фотографій та оголошень, як в особистому фіналі.  

 

3. Музичний та глядацький супровід. 

Під час півфіналу та матчу за медалі повинна лунати музика. ССВР повинен 

затвердити музичну програму.  

Під час фіналу рекомендується і заохочується активна підтримка глядачів.  
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4. Несправності упродовж фінального етапу. 

Несправності у фіналі регулюються відповідно до Правил (лише одна 

несправність буде дозволена для кожного спортсмена упродовж всього фіналу). 

Спортсменам може бути надано одну хвилину на ремонт або заміну несправної 

зброї, щоб продовжити фінал без зайвої затримки.  

 

5. Непередбачені випадки. 

До питань, не згаданих у вищезазначених пунктах, застосовуються відповідні 

положення Правил. Непередбачені або спірні питання для кожної вправи у 

відповідності до Правил вирішуються журі. 
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