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1. ЕТАП КВАЛІФИКАЦІЇ  

Проходить в кваліфікаційному тирі.  

• Всі спортсменки викликаються на лінію вогню за 15 хвилин до запланованого часу початку 

стрільби.  

• Спортсменкам дається 5 хвилин для підготовки до стрільби по нерухомій мішені та 

підготовки до стрільби по мішені, що з'являється.  

• Далі виконується 1 пробна серія стрільба по нерухомій мішені та стрільба по мішені, що 

з'являється) 

 • Кваліфікація складається з 30 пострілів по нерухомій мішені та 30 пострілів по мішені, що 

з'являється .  

• Підрахунок очок ведеться без десятих.  

• Будь-які випадки нічиї розігруються за стандартними правилами порівняння попередніх очок  

ISSF.  

Найкращі 8 спортсменок проходять до фіналу.  

2. ФІНАЛ 

 Складається з півфіналів та медального матчу. 

 Проходить у фінальному тирі 

 • Підрахунок очок починається з нуля.  

• Результат кожного пострілу визначається за принципом “влучення/промах”. Влучення – 10,2 

чи більше. 

a.) Час реєстрації 

Керівники команд відповідальні за знаходження фіналісток в зоні підготовки та реєстрацію  

Журі не менше, ніж за 30 хвилин до запланованого часу початку першої залікової серії 

викликають спортсменок на лінію вогню, разом з усім необхідним їм для виконання стрільби, 

стрілковим спорядженням.  

Фіналістки зобов'язані зареєструватись зі своїм спорядженням, спортивним одягом та 

формою національної збірної, в якій можна з'явитись на церемонії нагородження. Фіналісти 

повинні бути одягнутими та мати при собі лише необхідне стрілкове спорядження. Члени Журі 

та судді повинні завершити передзмагальні перевірки протягом цього періоду.  

Ні кейси для пістолетів, ні контейнери зі спорядженням не можна залишати в зоні стрільби. 

Час для розстановки спорядження: усім спортсменам та їх тренерам має бути дозволено 

розмістити своє спорядження на стрілкових місцях  не менше, ніж за 20 хвилин до початку 



фіналу. Вони повинні повернутись в зону для підготовки не менше, ніж за 15 хвилин до 

початку.  

Стрілкові місця пронумеровані A, B, R1, D, E на півфінал 1  та F, G, R 2, I, J на півфінал 2. 

Спортсменки розприділяються до півфіналів на основі зайнятого місця в кваліфікації.  

Спортсменки, які заняли 1, 3, 5 і 7 місце, стріляють в півфіналі 1, і спортсменки, які заняли  2, 4, 

6 и 8 місце, стріляють у півфіналі 2.  

Фіналістки  повинні бути готовими до виклику на лінію вогню ДО того, до того як їх викличуть 

по одній. Помічник повинен впевнитись, що фіналістки стоять в правильному порядку, подає 

знак головному судді, який в свою чергу віддає команду: “СПОРТСМЕНКИ ВИКЛИКАЮТЬСЯ НА 

ВОГНЕВИЙ РУБІЖ”.  

b.) Півфінали  

 • По чотири спортсменки в кожному півфіналі.  

• Спортсменки півфіналу 1 стріляють на стрілкових місцях  A, B, D, E. 

• Спортсменки півфіналу 2 стріляють на стрілкових місцях  F, G, I, J.  

Спортсменки, які беруть участь у фіналі, заходять в зону стрільби по одному – коли кожна 

спортсменка заходить в зону стрільби, диктор представляє їх глядачам – одну за іншою, поки 

вони заходять – і встають лицем до публіки. Спортсменки повинні стояти лицем до глядачів до 

тих пір, поки не предятавлять всіх, в тому числі тренерів, головного члена журі та старшого 

суддю. Коли всі оголошення зроблені, старший суддя командує: «Заняти свої позиції». 

Спортсменки, які беруть участь у півфіналі 1, займають свої позиції.  

Після 1 хвилини, яка відводиться для того, щоб спортсменки зайняли свої позиції , дається 1 

хвилина для того, щоб зарядити зброю, після чого виконується пробна серія.  

Час зміни між півфіналом 1 і півфіналом 2 –п'ять хвилин.  

Порядок стрільби:  

• Чотири спортсменки розпочинають з нуля та стріляють 4 серії по 5 пострілів по мішені, що 

з'являється.  

• Всі спортсменки стріляють по команді разом  

• Через чотири серії (20 пострілів) спортсменка з найменшою кількістю пострілів вибуває.  

• Три спортсменки, що залишились стріляють ще 1 серію.  

• Через п'ять серій (25 пострілів) вибуває наступна спортсменка з найменшою кількістю 

влучень.  

• Найкращі 2 спортсменки з кожного півфіналу проходять до медального матчу.  

Якщо на будь-якому етапі півфіналу стається нічия між спортсменками з найнижчим 

результатом, які повинні вибути, то спортсменки з однаковим результатом стріляють 

додаткові серії, допоки нічия не буде розіграна.  

• Час для зміни до медального матчу – 10 хвилин (в цей час входить підготовка та пробні 

постріли,  а також підготовка мішеней).  

Медальний матч 



На медальний матч стрілкові місця нумеруються B, R1, D & G, R 2, I. В медальному матчі всі 

спортсменки стріляють за однією командою разом та залишаються на тих же стрілкових 

місцях, що і в півфіналах.  

• Чотири спортсменки (по 2 переможниці в кожному із півфіналів) починають з нуля та 

стріляють 4 серії по 5 пострілів по мішені, що з'являється  

• Через чотири серії (20 пострілів) спортсменка з найменшою кількістю влучень вибуває.  

4 місце оприділено.  

• Три спортсменки, що залишились стріляють наступну серію.  

Через п'ять серий (25 пострілів) вибуває наступна спортсменка з найменшою кількістю 

влучень. Бронзова медаль розіграна.  

• Дві спортсменки, що залишились та претендують на золоту чи срібну медаль продовжують. 

• Вони розпочинають з нуля.  

• Для перемоги в медальному матчі потрібно 16 влучень.  

• Якщо після останньої серії дві спортсменки набрали 16 чи більше влучень, перемагає 

спортсменка, яка набрала найбільшу кількість влучень.  

• Оприділена золота та срібна медаль. 

c.) ПРЕДСТАВЛЕННЯ МЕДАЛІСТОК  

• Після завершення матча за золоту та срібну медаль спортсменки встають в лінію в зоні 

стрільби разом з володарками бронзових медалей для офіційної фотозйомки і для 

представлення, такому ж як в фіналах в особистому заліку.  

3. МУЗИКА ТА ПІДТРИМКА ГЛЯДАЧІВ  

Під час півфіналів та медального матчу повинна грати музика. Технічний зобов'язаний 

затвердити музичну програму. На финалах підтримка глядачів вітається та є рекомендованою. 

4. ЗАТРИМКИ В ФІНАЛІ 

Затримки в фіналі регулюються Правилами ISSF (лише одна (1) затримка дозволяється кожній 

спортсменці під час всього фіналу). Спортсменкам надається одна (1) хвилина для ремонту чи 

заміни непрацюючої зброї, щоб медальний матч продовжувався без занадто довгих пауз.  

4. НЕСТАНДАРТНІ ВИПАДКИ  

Загальні технічні правила ISSF використовуються у випадках, не перелічених вище. 

Нестандартні чи спірні випадки вирішуються журі згідно із Загальними технічними правилами 

для кожної вправи. 


