PRZEPISY ROZGRYWANIA KONKURENCJI MIX
DLA KARABINU I PISTOLETU PNEUMATYCZNEGO
PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY 2017
INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

Dyscypliny:
Typ konkurencji:
Nazwa konkurencji:
Liczba zawodników w zespole:

5. Opłata startowa:
6. Numery startowe
w kwalifikacjach:
7. Liczba etapów:

8. Qualification stage:

9. Liczba strzałów
w kwalifikacjach:
10. Ocena w kwalifikacjach:

Pistolet i Karabin
Zespół
Pistolet MIX i Karabin MIX
2 zawodników z każdej reprezentacji (1 mężczyzna i 1 kobieta
- uczestnicy Mistrzostw Europy w konkurencjach
indywidualnych). Każda reprezentacja może wprowadzić tylko
1 (jeden) zespół w 1 (jednej) konkurencji.
135 € za zespół.
Sportowcy zachowują te same numery startowe, co w
Mistrzostwach Europy.
3 etapy:
• Kwalifikacje
• Półfinał
• Finał
O przydziale stanowisk w fazie kwalifikacji zadecyduje
losowanie. Członkowie tego samego zespołu strzelają z
sąsiadujących stanowisk (kobiety po lewej stronie).
Rywalizujące zespoły są umieszczane obok siebie.
Czas przygotowawczy i strzały próbne: 10 minut.
25 strzałów na zawodnika (razem 50 strzałów) w 30 minut.
•
•

Pistol: ocena całkowita z wewnętrznymi 10. (Przepisy ISSF)
Rifle: ocena dziesiętna (Przepisy ISSF)

11. Ranking w kwalifikacjach:

Ranking w fazie kwalifikacyjnej na podstawie połączonych
wyników 2 członków zespołu każdej reprezentacji.

12. Równowaga w kwalifikacjach:

Postępowanie przy równych wynikach zgodnie z przepisami ISSF.

13. Półfinały:

8 pierwszych drużyn po fazie kwalifikacyjnej przystępuje do
półfinału. Półfinały odbywają się w hali finałowej.
8 zespołów zostanie podzielone na 2 półfinały po 4 zespoły
według rankingu z kwalifikacji.
• Pierwszy Półfinał: zespoły rankingu: 1, 4, 5, 8
• Drugi półfinał: zespoły rankingu: 2, 3, 6, 7
Stanowiska w fazie półfinałowej są losowane. Członkowie tego
samego zespołu strzelają z sąsiadujących stanowisk (kobiety po lewej
stronie).
Rywalizujące zespoły są umieszczane obok siebie.
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14. Ocena w półfinałach:

Ocena dziesiętna.
Punktacja zaczyna się od zera (0).
Rankingu na podstawie połączonego wyniku 2 członków
zespołu danej reprezentacji (1 mężczyzna i 1 kobieta).

15. Liczba strzałów w półfinałach:

Czas przygotowawczy i strzały próbne: 3min.
Pierwsza faza eliminacji:
• 2 serie po 3 strzały (6 strzałów) każdego zawodnika w czasie
150 sekund.
• 2 strzały w 100 sekund.
• Zespół z najniższym wynikiem jest eliminowany.
• 2 strzały w 100 sekund. Kolejny zespół z najniższym
wynikiem jest eliminowany.
Druga faza eliminacji:
• Po wyeliminowaniu trzeciego w rankingu zespołu, pozostałe
dwa zespoły kontynuują oddając po 2 strzały, aby zakończyć
półfinał. (Razem 12 strzałów).
Zespoły - zwycięzcy półfinałów kwalifikują się do meczu o złoty
medal.
Oba zespoły z 2. miejsc w półfinale kwalifikują się do meczu o
brązowy medal.

16. Ranking w półfinałach

Zespoły wyeliminowane w półfinałach zajmują miejsca od 5 do 8.

17. Równowaga w półfinałach:

Równowaga jest rozstrzygana przez baraże zgodnie z przepisami
ISSF. Zespół zgłasza w czasie 10 sekund przez podniesienie ręki,
spośród swoich dwóch zawodników, sportowca, który będzie strzelał
w barażu (albo mężczyzna lub kobieta), gdy nie zdąży otrzymuje
wynik zero (0). W przypadku równych wyników od 5 do 8 miejsca,
remisujące zespoły zostaną uszeregowane według wyników z
kwalifikacji.

Najpierw rozgrywany jest mecz o medal brązowy, później o
medal złoty.
19. Ocena w meczach medalowych: Ocena dziesiętna.
Ranking po każdym strzale na podstawie łącznego wyniku 2
członków zespołu (1 mężczyzna i 1 kobieta). Zwycięska drużyna
po każdym strzale otrzymuje 1 punkt. Zwycięża zespół który
uzyska 5 punktów z przewagą co najmniej jednego punktu.
18. Mecze medalowe:

20. Równowaga w meczach
medalowych:
21. Mecz o Brązowy Medal:

W przypadku remisu po strzale nie przyznaje się punktu i
kontynuuje finał.
Po 4 minutach, 2 zespoły z 2. miejsc w półfinałach rozpoczynają
mecz o brązowy medal (stanowiska C i D dla zespołów z 1.
półfinału i stanowiska E i F dla zespołów z 2. półfinału).
•
•
•
•

1min. Czas przygotowawczy (bez strzałów próbnych)
50 sekund na każdy strzał
Pojedynek między dwoma zespołami.
Po uzyskaniu 5 pkt, zwycięzca zdobywa brązowy medal.
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22. 0HF]R=áRW\0HGDl:

Po 4 minutach, 2 zespoły z 1. miejsc w półfinałach rozpoczynają
mecz o złoty medal (stanowiska C i D dla zespołów z 1. półfinału
i stanowiska E i F dla zespołów z 2. półfinału).
•
•
•
•

23. 7\SWDUF]:
24. 1LHVSUDZQRĞFL:
25. .DU\:

26. 8ELyU]DZRGQLNyZ:
27. 0X]\NDLKDáDV:
28. ,QQHSU]\SDGNL:

1min. Czas przygotowawczy (bez strzałów próbnych)
50 sekund na każdy strzał
Pojedynek między dwoma zespołami.
Po uzyskaniu 5 pkt, zwycięzca zdobywa złoty medal.

Kwalifikacje, półfinały i mecze medalowe przy uzyciu tarcz
elektronicznych.
Zgodnie z przepisami ISSF.
W przypadku oddania strzału w kwalifikacjah przed czasem
przygotowawczym i strzałami próbnymi, zawodnik otrzymuje karę
-2 pkt. od pierwszego strzału w kwalifikacjach. W finale każdy
strzał oddany przed komendą, będzie traktowany jako zero.
Wszelkie inne kary będą ustalane zgodnie z przepisami ISSF.
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