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10M ВОЗДУШНА ПУШКА – 10M ВОЗДУШЕН ПИШТОЛ МЕШАНА ЕКИПА 

МАЖИ, ЖЕНИ, ЈУНИОРИ, ЈУНИОРКИ  

ФОРМАТ НА НАТПРЕВАРОТ  

со важност од 01.01.2022 година 

  

1. ФАЗА НА КВАЛИФИКАЦИЈА  

Се одржува на квалификациското стрелиште.  

• Сите спортисти се повикани на линија 20 минути пред закажаниот почеток на 

настанот. 

• Секој член на Мешаната Екипа треба да направи 30 истрели за 30 мин. 

• За какви било изедначени резултати ќе се одлучува според правилата на ISSF 

за одбројување наназад. 

• Дозволени се 10 минути време за подготовка и местење на нишаните.  

• Децимално бодување за воздушна пушка, бодување на цели кругови за 

воздушен пиштол   

Осум мешани екипи кои се најдобри на квалификацискиот турнир продолжуваат во 

финалната фаза   

2. ФИНАЛНА ФАЗА  

Се состои од полуфинале и финален натпревар за медал. Се одржува во салата за 

Финални натпревари  

• Во финалната фаза ќе се користи Децимално Бодување 

• Бодувањето почнува од нула.  

а.) Време на регистрација  

Тимските лидери се одговорни за регистрирање на нивните Финалисти на Областа за 

Подготовка, и да го известат жирито најмалку 30 минути пред закажаното време за старт 

на натпреварот, заедно со сета нивна стрелачка опрема потребна за финалната фаза.  
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Финалистите мора да се пријават со својата опрема, натпреварувачка облека и униформа 

за националниот тим што може да се носи на церемонијата за победниците. Финалистите 

мора да бидат облечени и да ја имаат само потребната опрема за стрелање. Членовите 

на жирито и официјалните лица на теренот мора да ги завршат своите проверки пред 

натпреварот на Областа за Подготовка во овој период.  

Ниту футролите за пушка/пиштол, ниту пак куферите со опремата не смеат да бидат 

оставени на стрелиштето за одржување на финалето зад линијата за стрелање.   

Време на поставување на опремата:  

Полуфинале 1 : на спортистите и тренерите мора да им се дозволи да ја постават својата 

опрема на местата за стрелање најмалку 20 минути пред почетокот на Полуфиналето.  

Тие мора да се вратат во Областа за Подготовка не подоцна од 15 минути пред почетокот.  

Полуфинале 2: на спортистите и тренерите мора да им се дозволи да ја постават својата 

опрема на местата за стрелање со почетокот на времето предвидено за промена на 

стрелците помеѓу полуфиналињата.  

Местата за стрелање ќе бидат нумерирани како R1, A, B…..H, R2 -   

Мешаните тимови ќе бидат распределени за секое полуфинале врз основа на нивниот 

пласман во квалификациите. Мешаните тимови кои освоиле 1 -во , 3 -то , 5 -то и 7 -мо место ќе 

пукаат во полуфиналето 1, а мешаните тимови кои освоиле 2 -ро , 4 -то , 6 -то и 8 –мо место ќе 

пукаат во полуфиналето 2.    

Мешаните тимови за полуфинале 1 мора да бидат подготвени да влезат ПРЕД да бидат 

повикани еден по еден.  

Помошник на организаторот мора да се погрижи мешаните тимови за полуфиналето 1 да 

се постават по правилен редослед и мора да даде знак кога Одговорното Лице (Главниот 

Директор на Стрелиштето) ќе нареди: „СПОРТИСТИ НА ЛИНИЈАТА“.   

б.) Полуфиналиња (Полуфинале 1 и Полуфинале 2)  

• По четири мешани екипи во секое полуфинале.  

Спортистите ќе влегуваат еден по еден на стрелиштето каде што ќе се одржи 

полуфиналето - како што секој спортист влегува во стрелиштето, најавувачот ќе ги 

презентира на гледачите - еден по еден додека влегуваат - и ќе застанат свртени кон 

публиката.    

Спортистите мора да останат свртени кон гледачите додека не бидат претставени сите 

заедно со тренерите, одговорниот член на жирито, главниот директор на стрелиштето и 

тренерите на тимовите.  

Кога ќе се направат сите претставувања, Главниот Директор на Стрелиштето дава знак: 

„Заземете ги вашите позиции“. По една (1) минута за заземање на позицијата, дозволени 

се пет (5) минути за подготовка и местење на нишаните.    
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Доколку во која било фаза од полуфиналето има нерешен резултат за елиминирање на 

најслабо рангираниот мешан тим, изедначените мешани тимови ќе пукаат дополнителни 

единечни истрел(и) се додека не се прекине нерешениот резултат (тај-брејк).   

Времето за промена на стрелците помеѓу Полуфинале 1 и Полуфинале 2 е десет (10) 

минути, вклучувајќи го и времето за подготовка и местењето на нишани.  

в.) Постапка на стрелање:  

• Четири мешани тимови започнуваат од нула и прават по 5 поединечни истрели 

(10 истрели по мешан тим). 

• Вредноста на најдобриот комбиниран резултат на двајцата членови на 

Мешаниот тим по секој истрел е 4 поени.  

• Вредноста на вториот резултат – 3 поени, вредноста на третиот резултат – 2 

поени и вредноста на најлошиот комбиниран резултат на двајцата членови на 

Мешаниот тим по секој истрел е 1 поен. 

• Во случај на изедначен резултат во истрелите, Мешаните тимови ја добиваат 

повисоката вредност на поени.   

• По 5 погодоци, еден мешан тим е елиминиран.  

• Натпреварот продолжува со по уште 5 истрели. Вредноста на најдобриот 

резултат е 3 поени. Вредноста на вториот резултат – 2 поени, а вредноста на 

најлошиот резултат е 1 поен. 

• Во случај на изедначен резултат во истрелот, Мешаните тимови ја добиваат 

повисоката вредност на поени..   

• По 10 истрела (5 + 5) уште еден мешан тим е елиминиран.  

• Натпреварот продолжува со уште 5 истрели. Вредноста на секој истрел е 2 

поени. Во случај на изедначен резултат во истрелот, двете мешани екипи 

добиваат по 1 поен.    

• По 15 истрела (5 + 5 + 5) се комплетира полуфиналето. Мешаната екипа која е 

второпласирана во секое полуфинале добива бронзен медал.   

• Напомена: Бронзениот медал се доделува на Мешаната екипа од секое 

полуфинале која завршува на второто место. Се доделуваат вкупно два 

бронзени медали.   

• Победникот од секое полуфинале продолжува во натпреварот за 

златен/сребрен медал  

Времето за менување на натпреварот за медал е 10 минути (вклучувајќи 3 минути време 

за подготовка и местење на нишаните и менување на метите).     

г.) Натпревар за медал:   

• Двата мешани тима почнуваат од нула и прават поединечни истрели.  

• Вредноста на секој истрел е 2 поени. Во случај на изедначен резултат во 

истрелот двете Мешани екипи добиваат по 1 поен. Понискиот резултат не 

добива поени.  

• За освојување на натпреварот за медал потребни се 16 поени.   
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д.) Презентација на медалистите:  

• По завршувањето на натпреварот за златен и сребрен медал, на тимовите ќе 

им се придружат двата бронзени тима на теренот и ќе се наредат за 

официјални фотографии и прогласување, исто како и во поединечното 

финале.  

3. МУЗИКА И ПОДДРШКА ОД ПУБЛИКА 

За време на полуфиналето и натпреварот за медал треба да се пушта музика. Техничкиот 

делегат мора да ја одобри музичката програма. За време на финалната фаза се охрабрува 

и се препорачува Ентузијастичка Поддршка од Публиката.  

4. ДЕФЕКТИ ВО ФИНАЛНАТА ФАЗА  

Дефектите во финалето ќе бидат регулирани според Правилата на ISSF (само еден (1) 

дефект ќе биде дозволен за секој спортист за време на финалето).   

На спортистите може да им се дозволи една (1) минута да поправат или заменат 

неисправно оружје за да се овозможи натпреварите за медал да продолжат без 

непотребно одложување. 

5. НЕРЕГУЛИРАНИ СЛУЧАИ  

Општите технички правила на ИССФ ќе важат за прашањата кои не се споменати во 

горните параграфи. За нерегулирани или спорни прашања ќе одлучува жирито во 

согласност со Општите технички правила за секој настан.   

 


