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СКИТ ПОЕДИНЕЧНО 

МАЖИ, ЖЕНИ, ЈУНИОРИ, ЈУНИОРКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ и ФИНАЛЕ 

со важност од 01.01.2022 година 

ЗА НАТПРЕВАРОТ 

Натпреварот во Скит Поединечно се состои од две фази, квалификации и финале.  

ФАЗА НА КВАЛИФИКАЦИИ   

Квалификациската фаза ќе се спроведе според Процедурите за натпреварување 

специфицирани во актуелните правила на ISSF за пушка за скит  (член 9.8), освен ако 

не е поинаку наведено во овие правила.   

Вкупниот број на цели е 125, стрелани во 2 дена (75+50).  

По квалификациската фаза од 125 цели, осумте (8) највисоко рангирани спортисти ќе 

се квалификуваат за финалната фаза. Секој нерешен резултат за местата од 1 до 8 ќе 

биде решен со решавачки истрел (арх – распукување) во согласност со актуелните 

правила за квалификациите во Скит  (Правила за Скит на ИССФ (ISSF Shotgun) 

9.15.5.2).  

Почетните позиции за решавачкиот истрел на изедначените спортисти ќе бидат 

одлучени од рангот (освоеното место) во Квалификациите (спортистот што е со 

највисок ранг стартува прв). Почетните позиции на спортистите со совршени резултати 

или изедначени резултати кои не можат да бидат решени со правилото за претходен 

резултат ќе се решаваат со ждрепка.  

Во случај на неколку решавачки истрели, прво ќе се стартуваат оние со повисока 

позиција.  

8-те квалификувани спортисти во завршната фаза ќе добијат нови броеви од 1-8 според 

рангирањето на квалификациите или евентуалните решавачки истрели.  

ФИНАЛНА ФАЗА  

Финалната фаза се состои од Полуфиналиња (Полуфинале 1 и Полуфинале 2 

составени од по 4 спортисти) и Финален Натпревар за Медали, составен од 4 спортисти.   
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Финалната фаза (полуфинале 1, полуфинале 2 и натпреварот за медал) ќе се одржи на 

теренот за одржување на финални натпревари. 

ПОЛУФИНАЛИЊА (ПОЛУФИНАЛЕ 1 – ПОЛУФИНАЛЕ 2) – секое со по 4 спортисти  

Полуфиналето 1 ќе го сочинуваат спортистите на местата 1, 3, 5, 7, од 

Квалификациската фаза. Полуфиналето 2 ќе го сочинуваат спортистите на местата 2, 

4, 6, 8 од Квалификациската фаза.  

Прво ќе се одржи полуфиналето 1, а потоа полуфиналето 2.  

Пред секое полуфинале, спортистите ќе ги опсервираат целите и пробниот истрел.  

Временското ограничување за подготовка, за секоја станица е 30 секунди 

(надгледувано од електронски тајмер според правилата на ISSF).  

Спортистите ќе започнат од 0 и ќе се натпреваруваат во серија на двојни цели 

проследени со прогресивни елиминации кои продолжуваат додека не се одредат 

двајцата победници, како што следува:  

1- ва серија: 20 цели 

4-те спортисти еден позади друг, според стартниот број (според квалификацискиот 

ранг) ќе пукаат во секвенца така што секој ќе испука вкупно 20 цели (10 двојни цели) по 

следниот редослед на гаѓање: 

Станица 3: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

Станица 4: 2 цели (1 нормална двојна цел) 

Станица 5: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

Станица 3: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

Станица 4: 2 цели (1 нормална двојна цел)  

Станица 5: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

После првата серија од 20 цели (10 двојни цели) е елиминиран спортистот со најмал 

број на погодоци. Во случај на еднакви резултати, спортистот со понизок 

квалификациски ранг (највисок стартен број) е елиминиран.  

2 -ра серија: 10 цели 

Останатите 3 спортисти продолжуваат да гаѓаат уште 10 цели (5 двојни цели) по 

следниот редослед на гаѓање: 

Станица 3: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

Станица 4: 2 цели (1 нормална двојна цел) 

Станица 5: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

После втората серија од 10 цели (5 двојни цели) е елиминиран спортистот со најмал 

број на погодоци од вкупно 30те мети во двете серии (20+10=30).   

Секој нерешен резултат за третото елиминаторно место ќе биде решен со решавачки 

истрел според важечките правила на ISSF за решавачки истрел во финалето (Правила 



Верзија декември 2021 година  Верзија 03 3 

за Скит  на ИССФ (ISSF Shotgun) 9.18.3.3 & 9.18.3.4). Спортистите ќе стрелираат по 

редослед на стартните броеви. Прв ќе стартува спортистот со најмал стартен број.   

Двајцата победници, спортистите на 1ва и 2ра позиција (од секое полуфинале) ќе се 

квалификуваат за финалниот натпревар за медали.  

Елиминираните 4 спортисти (2 од секое полуфинале) ќе ги заземат местата 5,6,7,8 врз 

основа на нивниот полуфинален резултат. Во случај на изедначен резултат во 

полуфиналето, нивните места ќе се решаваат според нивниот Квалификациски ранг  

НАТПРЕВАР ЗА МЕДАЛ – 4 спортисти  

Почетните позиции во натпреварот за медал на 4-те квалификувани спортисти се 

решаваат според нивниот Полуфинален резултат (највисокиот резултат ќе стрела прв 

– најнизок стартен број). Во случај на изедначени полуфинални резултати, стартните 

позиции ќе ги решава Квалификацискиот ранг.  

На финалистите ќе им бидат поделени нови стартни броеви 1-4.  

Временско ограничување за подготовка: 30 секунди (надгледувано од електронски 

тајмер според правилата за Скит  на ИССФ (ISSF Shotgun)).  

Спортистите ќе стартуваат од 0 и ќе се натпреваруваат во серија од двојни цели 

проследени со прогресивни елиминации кои продолжуваат додека не се одредат 

победниците (злато, сребро, бронза, 4 -то место), како што следува.  

1-ва серија: 20 цели 

4-те спортисти еден позади друг, според стартниот број (според квалификацискиот 

ранг) ќе пукаат во секвенца така што секој ќе испука вкупно 20 цели (10 двојни цели) по 

следниот редослед на гаѓање: 

Станица 3: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

Станица 4: 2 цели (1 нормална двојна цел) 

Станица 5: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

Станица 3: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

Станица 4: 2 цели (1 нормална двојна цел)  

Станица 5: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

После првата серија од 20 цели (10 двојни цели) спортистот со најмал број на погодоци 

го зазема 4-то место. Во случај на еднакви резултати, спортистот со понизок 

полуфинален резултат, (највисок стартен број) е елиминиран.  

2-ра серија: 10 цели  

Останатите тројца спортисти продолжуваат да гаѓаат уште 10 цели (5 двојни цели) по 

следниот редослед на гаѓање: 

Станица 3: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

Станица 4: 2 цели (1 нормална двојна цел)  
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Станица 5: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

После втората серија од 10 цели (5 двојни цели) е елиминиран спортистот со најмал 

број на погодоци од вкупно 30те мети во двете серии (20+10=30) (одлучен бронзениот 

медал). Во случај на еднакви резултати, спортистот со понизок полуфинален резултат, 

(највисок стартен број) е елиминиран.    

3-та серија: 10 цели 

Останатите двајца спортисти продолжуваат да гаѓаат уште 10 цели (5 двојни цели) по 

следниот редослед на гаѓање: 

Станица 3: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

Станица 4: 2 цели (1 нормална двојна цел)  

Станица 5: 4 цели (2 двојни цели – 1 нормална и 1 спротивна) 

После третата серија од 10 цели (5 двојни цели) елиминиран е спортистот со најмал 

број на погодоци од вкупно 40те мети во трите серии (20+10+10=40) (се одлучува 

сребрениот медал), а победникот го освојува златниот медал.   

Во случај на изедначен резултат за злато/сребро ќе се одлучува со решавачки истрел, 

според важечките правила на ISSF за решавачки истрели во финалињата (Правила на 

ИССФ  9.18.3.3). Спортистите ќе стрелираат по редослед на стартните броеви. Прв ќе 

стартува спортистот со најмал стартен број. 

„Златен погодок“ : 

Во случај, во која било фаза од натпреварот за медал, победникот (златниот медал) да 

може јасно математички да се утврди од вкупниот број цели што веќе ги погодиле 

двајцата учесници во финале, пред да се испукаат вкупниот број на цели на 

натпреварот, тогаш натпреварот ќе биде прекинат и ќе биде прогласен „Златен погодок“ 

од страна на одговорното жири. Потоа ќе бидат објавени освојувачите на златени 

сребрен медал.  

ВРЕМЕ НА ПРИЈАВУВАЊЕ, КОНТРОЛА НА ПАТРОНИ, ПРЕЗЕНТАЦИЈА И 

КОМЕНТАРИ  

Осумте (8) квалификувани спортисти во завршната фаза или нивните претставници 

(тренери или овластени лица на тимот) мора да се пријават во финалето на 

стрелиштето за контрола на патроните, најмалку 30 минути пред закажаното време за 

почеток на финалето (полуфиналето). Во тоа време жирито ќе ги дистрибуира 

стартните броеви на сите квалификувани спортисти.  

Жирито ќе им наложи на спортистите или нивните претставници (тренери или 

овластени лица на тимот) да ги постават сите свои патрони во нумерирани кутии (што 

одговараат на нивните стартни броеви). Жирито ќе избере патрони за контрола на 

патрони и ќе спроведе инспекции на опремата. Проверките на патрони мора да се 

завршат пред настапот.   
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Спортистите може да го напуштат Стрелиштето за Финале, но оние кои учествуваат во 

Финалето (Полуфиналето) мора да се вратат во Стрелиштето за Финале најмалку 15 

минути пред почетокот на Финалето (Полуфиналето).   

Дополнителни патрони не смеат да се носат до Стрелиштето за Финале.  

4-те квалификувани спортисти од полуфиналето 2 мора да се пријават на Стрелиштето 

за Финале, во моментот на официјалното време на почеток на полуфиналето 1.   

4-те финалисти кои учествуваат во натпреварот за медал мора да се пријават во 

Стрелиштето за Финале, 10 минути по завршувањето на полуфиналето 2, по што ќе се 

изврши опсервација на целите, пробен истрел и презентација.  

За време на презентацијата, спортистите мора да бидат подготвени да влезат пред да 

бидат повикани еден по еден за нивната група.  

Жирито мора да се погрижи спортистите да бидат собрани во правилен редослед.  

Спортистите ќе влезат на Стрелиштето за Финале еден по еден. Како што секој спортист 

ќе влезе во Стрелиштето за Финале, најавувачот ќе ги претстави на гледачите додека 

тие влегуваат. Спортистите мора да бидат свртени кон публиката за време на целата 

презентација. Исто така ќе ги претстави и Претседателот на Жирито и Судијата.   

Казна од еден (1) поен кој ќе биде одземен од резултатот на првата погодена цел во 

финалната фаза доколку некој спортист не ги претстави своите патрони 30 минути пред 

почетокот на финалето (полуфиналето) и/или ако некој спортист не се пријави на 

Стрелиштето за Финале како што е предвидено во овие правила. 

За време на полуфиналето и натпреварот за медал, коментирањето (не повеќе од 1 

минута) ќе се одвива по секоја серија од пет цели.  

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. Ентузијастичката поддршка 

од публиката се охрабрува и се препорачува за време на финалната фаза.  

ДЕФЕКТИ ВО ФИНАЛНАТА ФАЗА  

а)  Ако судијата одлучи дека пушката во дефект или неисправноста на пушката или 

муницијата не е по вина на спортистот, на спортистот ќе му се дадат не повеќе од 

три (3) минути за да ја поправи пушката или да набави друга одобрена пушка , или 

да ја замени неговата муниција. Ако тоа не може да се направи во рок од три (3) 

минути, спортистот мора да се повлече.  

б)  Откако ќе се поправи дефектот или спортистот се повлече, Финалето мора да 

продолжи. Конечниот пласман на повлечен спортист ќе се определи според 

вкупниот број на цели погодени кога се случил дефектот.  
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в)   На спортистот му се дозволени најмногу два (2) дефекта за време на финалето, 

вклучувајќи ги и сите решавачки истрели, без разлика дали се обидел да го поправи 

дефектот или не.  

г)    Секоја редовна цел(и) на која ќе се јави дефект понатаму ќе биде прогласена за 

„ПРОМАШЕНА“ без разлика дали спортистот се обидел да пука или не.  

ПРОТЕСТИРАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПОЛУФИНАЛЕ И НАТПРЕВАРОТ ЗА МЕДАЛ  

а)    Ако спортистот не се согласува со одлуката на судијата во врска со целите како што 

се  „ПОГОДЕНА “ , „ПРОМАШЕНА“, „ ПОНИШТЕНА (БЕЗ ЦЕЛ) “ или 

„НЕПРАВИЛНА“, тој/таа мора да дејствува веднаш, пред да пукаат следните 

спортисти, со кревање рака и велејќи „ПРОТЕСТ“  

б)  Тогаш судијата мора привремено да го прекине пукањето и откако ќе ги слушне 

мислењата на помошните судии, да ја донесе својата одлука. Никаков протест нема 

да биде прифатен по истрелот на следниот спортист.  

в)   За кој било друг протест на спортистот или тренерот веднаш ќе одлучи жирито за 

финални протести. Одлуката на жирито за финални протести е конечна и не може 

да се обжали.   

г)     Ако протестирате во финале за кое било друго прашање освен судиските одлуки за 

„ПОГОДЕНА “ , „ПРОМАШЕНА“, „ ПОНИШТЕНА (БЕЗ ЦЕЛ) “ или „НЕПРАВИЛНА“ 

и решението е одбивање на протестот, мора да се примени казна од два (2) поена 

за последните две (2) „ПОГОДЕНИ“ цели.  

д)    Актуелните правила за ВАР на ИССФ (ISSF VAR) (9.18.4) ќе се почитуваат и за 

време на полуфиналето и за натпреварот за медал.  

 

БОЈА НА ЦЕЛИТЕ 

Квалификациска Фаза: Нормални цели 

Финална фаза: Упадливи (Flash) мети 

НЕРЕГУЛИРАНИ ИЛИ СПОРНИ ПРАШАЊА  

Општите технички правила на ISSF ќе важат за прашања кои не се споменати во горните 

параграфи. За нерегулирани или спорни прашања ќе одлучува жирито според Општите 

Технички Правила за секој настан   


