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Вправа ГП-6 − стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м,  

Вправа ПП-3 − стрільба з пневматичного пістолета на 10 м 

(чоловіки, жінки, юніори, юніорки, юнаки, дівчата) 

Умови виконання вправ (діють з 01.01.2022) 

 

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

 

1. Кваліфікаційний етап. 

Проводиться у кваліфікаційному тирі. 

Усі спортсмени викликаються на вогневий рубіж за 20 хвилин до 

запланованого часу початку вправи.  

Для підготовки та пробних пострілів відводиться час 15 хвилин.  

Кваліфікація складається з 60 залікових пострілів упродовж 1 години 15 

хвилин.  

Для пневматичної гвинтівки підрахунок очок здійснюється з десятими 

частками очка, для пневматичного пістолета  підраховуються цілі очки.  

Будь-яка рівність результатів вирішується за правилами зворотного відліку 

ISSF. 

Вісім кращих спортсменів за результатами кваліфікаційного етапу 

проходять до фінального етапу. 

 

2. Фінальний етап. 

Складається з півфіналів та матчу за медалі. Проводиться у фінальному тирі.  

Для фінального етапу використовується підрахунок очок з десятими 

частками очка.  

Підрахунок очок починаються з нуля.  

1) час явки. 

Керівники команд несуть відповідальність за явку своїх фіналістів у зону 

підготовки разом із усім своїм стрілецьким спорядженням, необхідним для 

фіналу, та рапортують журі принаймні за 30 хвилин до запланованого часу 

початку першого залікового пострілу. 

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 обладнання. Члени 

журі та судді упродовж цього періоду повинні провести в зоні підготовки 

передзмагальну перевірку. 

Ні кейси для гвинтівок/пістолетів, ні контейнери зі спорядженням не можна 

залишати у зоні проведення фіналу позаду вогневого рубежу. 

Час для розміщення спорядження: всім фіналістам і тренерам має бути 

дозволено розмістити своє спорядження на стрілецьких позиціях принаймні за 

20 хвилин до початку фінального етапу. Вони повинні повернутися до зони 

підготовки не пізніше ніж за 15 хвилин до цього початку.  

Стрілецькі позиції нумеруються R1, A, B, C, D, E, F, G, H, R2 − спортсмени 

розподіляються по стрілецьких позиціях відповідно до їх місця в кваліфікації. 

Спортсмени з 1-го, 3-го, 5-го і 7-го місця кваліфікації розподіляються на позиціях 
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від A до D, а спортсмени з 2-го, 4-го, 6-го і 8-го місця кваліфікації розподіляються 

на позиціях від E до H. 

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.  

В кожному з півфіналів (півфінал 1 і півфінал 2) по чотири спортсмени.  

Спортсмени півфіналу 1 стріляють на позиціях A, B, C і D.  

Спортсмени півфіналу 2 стріляють на позиціях E, F, J і H. 

Для півфіналу спортсмени виходитимуть 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: «ЗАЙМІТЬ СВОЇ 

ПОЗИЦІЇ». Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти позицію, надається п’ять  

хвилин для підготовки та пробних пострілів.  

Час перерви між півфіналом 1 і півфіналом 2 становить дві хвилини. 

3) порядок стрільби:  

спортсмени починають з нуля і роблять 10 пострілів;  

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; 

у разі рівного результату в пострілі ці спортсмени отримують вищий бал; 

після 10 пострілів один спортсмен вибуває;  

змагання продовжуються ще 5 пострілами;  

за найкращий постріл нараховується 3 бали; 

за другий за величиною результат – 2 бали; 

за найгірший результат пострілу – 1 бал; 

у разі рівного результату в пострілі ці спортсмени отримують вищий бал; 

після 15 пострілів (10+5) півфінал завершено. Другий спортсмен з 

найменшою кількістю балів вибуває; 

двоє спортсменів з більшою кількістю балів у кожному півфіналі виходять 

до матчу за медалі. 

Якщо на будь-якому етапі півфіналу є рівність серед спортсменів з 

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

результатом будуть виконувати додаткові одиночні постріли, доки рівність не 

порушиться.  

Час перерви між півфіналом і матчем за медалі становить 10 хвилин 

(включаючи 3 хвилини на підготовку і пробні постріли, а також встановлення 

мішеней). 

Спортсмени, які пройшли до матчу за медалі, залишаються на стрілецьких 

позиціях півфіналу. 
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4) матч за медалі: 

чотири спортсмени (по 2 переможці кожного півфіналу) починають з нуля і 

роблять 10 пострілів;  

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; 

у разі рівного результату в пострілі ці спортсмени отримують вищий бал; 

після 10 пострілів вибуває спортсмен з найменшою кількістю балів, він 

посідає 4 місце; 

троє спортсменів, що залишилися, продовжують робити ще 5 пострілів; 

за найкращий постріл нараховується 3 бали; 

за другий за величиною результат – 2 бали; 

за найгірший результат пострілу – 1 бал; 

у разі рівного результату в пострілі ці спортсмени отримують вищий бал; 

після 15 пострілів (10 +5) вибуває спортсмен з найменшою кількістю балів, 

він посідає 3 місце (бронзова медаль); 

два претенденти на золоті/срібні медалі, які залишилися, продовжують; 

вони починають з нуля і роблять одиночні постріли. Цінність кожного 

пострілу 2 бали, які зараховуються спортсмену з кращим результатом. 

Спортсмену з нижчим результатом зараховується нуль балів. У разі рівного 

результату в пострілі обидва спортсмени отримують 1 бал; 

для перемоги в медальному матчі необхідно набрати 16 балів.  

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.  

 

3. Музичний та глядацький супровід. 

Під час півфіналів та матчу за медалі повинна лунати музика. Технічний 

делегат 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 ISSF (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 непотрібної затримки.  

 

5. Непередбачені випадки. 

До питань, не згаданих у вищезазначених параграфах, застосовуватимуться 

Загальні технічні правила ISSF. 

Непередбачені або спірні питання вирішуються журі відповідно до 

Загальних технічних правил ISSF для кожної вправи. 


