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 کلیات 9,1

 .شودمی اعمال پروازي اهداف به تیراندازي هايماده کلیۀ در و است ISSF فنی مقررات از بخشی مقررات این  9,1,1
. کنند حاصل اطمینان مقررات این اعمال از و باشند آشنا ISSF مقررات با باید مسئولین و هاتیم سرپرستهاي مربیان، ورزشکاران، تمامی  9,1,2
 .کنند پیروي مقررات این از دارند وظیفه ورزشکاران یکایک
 .شودمی اعمال و است صادق دست چپ ورزشکار درمورد مقررات همان معکوس کند، اشاره دست راست ورزشکار به مقرراتی هرگاه  9,1,3
 کرده اشاره آقایان یا بانوان به منحصراً ايماده که مواردي در مگر شود،می اعمال آقایان و بانوان مورد در یکسان صورت به مقررات تمامی  9,1,4
 .باشد

 جدولها و شکلها این در شده قید خاص وارقام اعداد اطالعات، باشد، خاص اطالعات حاوي مقررات این در موجود جدولهاي و شکلها هرگاه  9,1,5
 .دارد را قانونی مواد حکم
 ایمنی 9,2

 .است تر مهم دیگري موضوع هر از ایمنی
 .کنید رجوع ISSF عمومی فنی مقررات 6,2 مادة به

 در شد و آمد و حرکت نحوة و سالح حمل چگونگی به ویژه و دائم توجه مستلزم تماشاگران و میدان کارکنان ورزشکاران، ایمنی حفظ  9,2,1
 همگان براي خوبیبه که کنند استفاده هاییجلیقه یا کت از کنندمی فعالیت آتش خط از جلوتر که کارکنانی تمامی شودمی توصیه قویاً. است میدان اطراف

 . کنند رعایت را شخصی انضباط موظفند همه. باشد رؤیت قابل
 اسلحه حمل 9,2,2
 ).اخراج احتمال: جریمه( شود حمل دقت نهایت با همواره باید خالی، چند هر سالحی هر ایمنی، از اطمینان حصول جهت

 باشد؛ رؤیت قابل سالح بستار بودن باز که شود حمل ترتیبی به مهمات، از خالی باید معمولی کمرشکن دولول سالح) الف
 فقط سرلول که شود حمل ايگونه به لول داخل در شده داده قرار ایمنی پرچم با و رؤیت قابل باز بستار و کشیده عقب گلنگدن با باید خودکارنیمه اسلحۀ) ب
 باشد؛ زمین یا آسمان سمت به
  شود؛ داده قرار دیگري امن مکان در یا خانهاسلحه درون سالح، مقفول جعبۀ داخل خرك، روي باید بیکار اسلحۀ) پ
 ؛START فرمان دورص از پس هم آن و تیراندازي ایستگاه در مگر باشند، مهمات از خالی باید سالحها همۀ) ت
 هیچ بدهد، اجازه داور و بگیرد هدف پرواز محوطۀ به رو را خود سالح و شود مستقر تراپخانه به رو و تیراندازي ایستگاه در ورزشکار آنکه از قبل نباید) ث

 ؛)چ9,9,2 مادة به ك.ر: استثنا موارد( .شود داده قرار سالح در فشنگی
 کنند؛ خارج را هافشنگ خالی پوکۀ یا فشنگ هر و کنند باز را خود سالح بستار باید ورزشکاران تیراندازي، توقف هنگام) ج
 ندارد؛ را تیراندازي ایستگاه در چرخیدن حق سالح، تخلیۀ و بستار بازکردن از قبل ورزشکاري هیچ) چ
 اطمینان باید ورزشکار باال، در شده قید امن مکانهاي یا خانهاسلحه داخل یا خرك روي سالح قراردادن یا میدان ترك از پیش و تیر، آخرین شلیک از پس) ح

 است؛ نمانده باقی سالح خشاب یا لوله جان داخل ايخالی پوکۀ یا فشنگ هیچ که کند تأیید و بررسی نیز داور و کند حاصل
 . است ممنوع اکیداً هستند کار مشغول آتش خط مقابل میدان کارکنان که هنگامی بسته بستار با سالح گرفتن دست به) خ

  گیريهدف 9,2,3
  است؛ مجاز خشک تمرین براي هشد تعیین يهامحل در یا داور، اجازة با و تیراندازي هايایستگاه در تنها گیريهدف تمرین) الف
  است؛ ممنوع سایرحیوانات یا پرندگان سوي به عمدي تیراندازي و گیريهدف یا ورزشکاران، سایر هدف سمت به تیراندازي یا گیريهدف) ب
 . است ممنوع خشک تمرین براي شده تعیین يهامحل جز محلی هر در روينشانه و گیريهدف) پ

 آزمایشی شلیک و تیراندازي 9,2,4
 است؛ مجاز باشد شده پرتاب هدف و فرارسیده ورزشکار نوبت که هنگامی تنها تیراندازي) الف
  دهد؛ انجام آزمایشی شلیک) 2( دو حداکثر داور اجازة با روز هر در راند اولین آغاز از پیش درست و مسابقه از روز هر در تواندمی ورزشکار هر) ب
 دهد؛ انجام آزمایشی شلیک فینال از قبل تیرحذفی هر یا فینال هر شروع از پیش است مجاز همچنین ورزشکار هر) پ
  ؛کند تیراندازي میدان محدودة داخل زمین به آزمایشی شلیک براي ندارد حق ورزشکار) ت
 .شود انجام میدان ارشد مأمور یا داور سر هماهنگی با باید ولی است، مجاز سالح تعمیر از پس آزمایشی شلیک) ث

 (STOP) »ایست« فرمان 9,2,5
 کنند؛ ایمن و کرده خالی مهمات از را خود سالح ورزشکاران کلیۀ و شود متوقف بالفاصله باید تیراندازي شود، داده STOP عالمت یا فرمان هرگاه) الف
  شود؛ بسته نباید سالحی بستارهیچ START فرمان مجدد دورص از پیش) ب
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  بود؛ خواهد پذیرامکان START مناسب عالمت یا فرمان دادن با تنها تیراندازي مجدد شروع) پ
 . شود اخراج مسابقه از است ممکن ببندد، را خود سالح بستار داور اجازة بدون STOP فرمان از پس که ورزشکاري هر) ت

 فرامین 9,2,6
 شود؛ بیان انگلیسی زبان به باید میدان فرامین کلیۀ) الف
 هستند؛ الزم فرامین سایر یا START، STOP فرمان صدور مسئول میدان ذیربط مسئولین دیگر و داورها) ب
 .کنند حاصل اطمینان اسلحه شدن ایمن و فرامین از تبعیت از باید داورها آنگاه) پ

 محافظ چشم و گوش 9,2,7
 یا گوشخارجی محافظ گوش، داخلی محافظ از شودمی توصیه اکیداً کنندمی فعالیت آتش خط نزدیکی در که کارکنانی دیگر و ورزشکاران کلیۀ به) الف
 کنند؛ استفاده شنوایی سامانۀ محافظ مناسب انواع از یکهر
 نیست. مجاز مسابقه میدان در مربیان و ورزشکاران براي دارند رادیویی امواج یا تقویت دریافت قابلیت شکل هر به که محافظی هايازگوشی استفاده) ب

  ؛)6,2,5 مادة عمومی فنی مقررات به ك.ر( کنند استفاده ژوري تأیید با شنوایی کمک وسایل از توانندمی شنوا کم ورزشکاران
 . کنند استفاده مشابه محافظ لوازم یا نشکن تیراندازي هايعینک از شودمی توصیه مسابقات مسئولین و داورها ورزشکاران، کلیۀ به) پ

 هدف و میدان ابعاد و مختصات  9,3
 است؛ موجود) 6,3,6 مادة( عمومی فنی مقررات در هدف ابعاد و مختصات) الف
 شود؛می یافت) 6,4,20تا 6,4,17( عمومی فنی مقررات در پروازي اهداف تیراندازي يهامیدان ابعاد و مختصات) ب
 رایانۀ میکروفن، ماشین، تراپ( میدان تجهیزات یا هاهدستگا از یکهیچ دستکاري حق صورتی هیچ به هاتیم مسئولین یا مربیان ورزشکاران، از یکهیچ) پ

 کسر با سرپیچی مورد دومین شود؛می داده) زرد کارت( اخطار یک سرپیچی مورد اولین براي. ندارند ژوري یا داور توسط تنظیم از بعد را) آن جز و پرتاب
 اعضاي یا مربی اگر .شودمی فوري اخراج موجب پرتاب رایانۀ عمدي کردن خاموش. شودمی اخراج موجب بعدي موارد و شود،می جریمه امتیاز) 1( یک

 .شودحاضرند می رویداد آن در که کشور آن ورزشکاران همۀ شامل حال اخطار یا جریمۀ اعمالی کنند، سرپیچی مقررات این از هاتیم رسمی
 مهمات و تجهیزات 9,4

 تجهیزات هايممنوعیت  9,4,1
 اشیاء یا وسایل تجهیزات، دستگاه، سالح، هرگونه کارگیريبه. دارد مطابقت ISSF مقررات با که کنند استفاده لباسهایی و وسایل از فقط باید ورزشکاران

 تجهیزات شامل باشد، تضاد در مقررات این روح با یا نشده، اشاره آن به مقررات این در مشخصاً و بدهد ناعادالنه برتري سایرین به نسبت ورزشکار به که دیگري
 ؛)6,1,4 مادة عمومی فنی مقررات به ك.ر( است ممنوع رنگی دارند (Wad) گلدانی که ییهافشنگ یا کند کمک هاهدف شمارش به که ابزارهایی یا

 از شده زده هدف 5 آخرین از هدف 5) سبز کارت( امتیاز کسر موجب آن تکرار و ،)زرد کارت( اخطار دریافت موجب مقررات این از سرپیچی مورد اولین
 . شد خواهد شخص خاطی مسابقۀ شدة تکمیل راند آخرین

 تجهیزات کنترل 9,4,1,1
 ISSF مقررات و قوانین با برندمی کار به ISSF قهرمانی مسابقات در که پوشاکی و تجهیزات اقالم همۀ که کنند حاصل اطمینان مسئولند شخصاً ورزشکاران

 تمامی به »ازمسابقهپیشتمرین« روز اولین از باید ژوري. است مقررات با ورزشکاران تجهیزات تطابق کنترل مسئول پروازي اهداف ژوري. دارد مطابقت
. کنند کنترل مسابقه آغاز از پیش را خود تجهیزات بتوانند داشتند تمایل ورزشکاران اگر که شکلی به دهد، ارائه تجهیزات کنترل مشاورة خدمات ورزشکاران

 یا سالح، به مربوط مقررات که ورزشکاري هر و دهدمی انجام تصادفی و سرزده بازرسی مسابقه درطول ژوري ،ISSF مقررات عمالاِ از یافتن اطمینان براي
 .  شود اخراج باید باشد کرده را نقض اسکیت نوارشاخص

 تیراندازي محوطۀ یا مسابقه میدان در تجهیزات 9,4,1,2
 و شودمی محسوب نفعذي ورزشکار استفادة مورد تجهیزات و وسایل عنوان به باشد موجود تیراندازي محوطۀ یا مسابقه میدان در که تجهیزاتی یا وسیلههر 

  .بود خواهد _ جریمه نیاز درصورت و _ ژوري کنترل و بازرسی مشمول
 (Shotgun) زنساچمه يهاتفنگ 9,4,2

 زنساچمه تفنگ انواع 9,4,2,1
 بالمانع اي،تلمبه زنساچمه يهاتفنگ جزبه خودکار،نیمه زنساچمه يهاتفنگ جمله از دارند، خان بدون لولۀ که زنیساچمه يهاتفنگ انواعتمامی  از استفاده

 رنگ نباید زنساچمه يهاتفنگ. هستند مجاز 12 از کوچکتر گِیج با زنساچمه يهاتفنگ کلیۀ. نباشد بزرگتر 12 گِیج از آنها کالیبر که شرطی به است،
 . باشند داشته استتار آمیزي

 رهاماشه 9,4,2,2
 .است ممنوع رهاماشه ۀسامان با اسلحه نوع هر از استفاده

 بند  9,4,2,3
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 .است ممنوع سالح به تسمه یا بند هرگونه الصاق
 

 خشاب  9,4,2,4
 .باشد نداشته وجود آن در فشنگ یکاز بیش دادن قرار امکان که شود مسدود ايگونه به باید دار خشاب اسلحۀ خشاب

 سالح تعویض 9,4,2,5
 . است ممنوع راند یک طول در تعویض، قابل هايچُک جمله از سالح سالم قطعات یا کند،می کار درستی به که سالحی تعویض

 سالح لگد دهندة کاهش 9,4,2,6
ك به مادة .ر( است ممنوع تعویض قابل منفذدار هايکچُ  جز به شوندمی نصب سالح لولۀ روي که مشابه وسایل یا سالح لگد دهندة کاهش از استفاده

 .ب)9,4,2,7
 منفذ بدون یا منفذدار تعویض قابل هايچُک و منفذدار هايلوله 9,4,2,7

  نباشد؛ سانتیمتر 20 از بیش شده نصب تعویض قابل چُک سر از یا لوله سر از منفد تریندور فاصلۀ که شرطی به است، مجاز منفذدار هايلوله از استفاده) الف
 بین فاصله بودن منفذدار صورت در که شرطی به است، مجاز شوندمی نصب لول سر بر که) منفذ بدون یا منفذدار( تعویض قابل هايچُک از استفاده) ب

 .  نباشد سانتیمتر 20 از بیش لول منفذ عقبترین تا چُک منفذ جلوترین
 اُپتیکال روي نشانه يهاهدستگا 9,4,2,8

 .است ممنوع دارد را هدف پذیري رؤیت افزایش یا پیشگیري، میزان تعیین نورافشانی، بزرگنمایی، قابلیت که سالح روي دستگاه هرگونه نصب
 قنداق ارتفاع 9,4,2,9

 پایین گذردمی رسیوِر زیرین صفحۀ از که ايفرضی خط از میلیمتر 170 از بیش نباید قنداق کفشک پایینی قسمت یا قنداق قسمت) عمیق ترین( ترینپایین
 (شکل را ببینید). باشد. تر

 
  ).نقطۀ کفشک قنداق است ترینپایین با )کُپ مصطلح: غلط( رسیوِر زیرین صفحۀ بر مماس فرضی خط بین فاصلۀ قنداق، ارتفاع یا عمق از منظور(

 مهمات 9,4,3
 فشنگ مشخصات 9,4,3,1

 :باشند زیر خصوصیات داراي باید ISSF مسابقات در مجاز يهافشنگ
 استفاده مقررات این با مطابق فشنگ از ورزشکار آنکه کردن مشخص براي باشد.) گرم ±5/0رواداري  با( گرم 24 از بیش نباید هاساچمه مجموع وزن) الف
 5/24نباشد ( رواداري بعالوة ساچمه مجاز وزن حداکثر از بیش شده گزیده يهافشنگ وزن میانگین که شود معلوم هافشنگ بازرسی روش طی باید کند،می

  گرم)؛
 باشد؛ کروي باید هاساچمه شکل) ب
 باشد؛ استISSF تأیید مورد که دیگري مادة هر یا سرب آلیاژ سرب، از باید هاساچمه جنس) پ
 باشد؛ میلیمتر 6/2 از بیشتر نباید هاساچمه قطر) ت
 است؛ مجاز دار روکش ساچمۀ) ث
 فقط استفاده از گلدانی شفاف یا نیمه شفاف بی رنگ مجاز است؛) ج

  است؛ ممنوع دیگر خاص فشنگ هرنوع یا زا،آتش رسام، مهمات سیاه، باروت از استفادهچ) 
 محتویات معکوس پرکردن مانند شود، ساچمه توزیع و شدن پخش از خاصی نوع یا شدن پخش بیشتر موجب که فشنگ در داخلی تغییرات هرگونه ایجاد) ح

 . است ممنوع محتویات، قرارگرفتن ترتیب کردن جاجابه یا فشنگ
 فشنگ بازرسی 9,4,3,2

 بازرسی روش اجرایی جزئیات دهد. ترتیب فشنگ بازرسی براي ISSF اجرایی کمیتۀ تأیید مورد ايبرنامه است موظفکنترل تجهیزات یا عضو ژوري  ژوري
 .است دسترسی قابل ISSF مرکزي سازمان در و است آمده تجهیزات کنترل راهنماي در فشنگ

  ؛بردارند معاینه و بازرسی براي را وي فشنگمیدان تیراندازي است  که ورزشکار در محدودة در هر زمانی دارند حق ژوري اعضاي )الف
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 »مسابقۀازپیشتمرین«شود، ژوري مسئول کنترل تجهیزات یا عضو ژوري باید قبل از هاي شرکت کننده فروخته میوقتی فشنگ در محل مسابقه به تیم ب)
 هی مربیان و ورزشکاران اعالم کند؛گاآآزمایشات خود را براي  ۀو نتیج ،را براي آزمایش انتخاب هافشنگز این ا هاییمسابقه، نمونه ةاولین ماد

 ؛)قرمز کارت(شود  اخراج باید کند استفادهساچمه) وزن (حداکثر  نیست 9,4,3,1 ةماد مطابق که مهماتی از ورزشکار اگر) پ
اخطار (کارت زرد) یا  9,4,1 بر اساس مادةباید  باشدن 9,4,3,1 ةماد »ح«تا  »ب«ت) اگر ورزشکار از مهماتی استفاده کند که مطابق با موارد مندرج در بند 

 کسر امتیاز (کارت سبز) دریافت کند.
 مسابقه مسئولین 9,5

 کلیات  9,5,1
 ژوري اعضاي تمامی. باشند داشته دراختیار مسابقه سطح درخور و معتبر مدرك باید شوند،می تعیین ISSF مسابقات در مسئول عنوان به که افرادي کلیۀ

 انجام هنگام موظفند داورها همۀ. کنند تن به شود خریداري ISSF مرکزي دفتر از باید که را ISSF Juryرنگ  قرمز جلیقۀ وظیفه انجام حین موظفند
 .کنند تن به شود خریداري ISSF مرکزي دفتر از باید که را ISSF Shotgun Referee رنگ آبی جلیقۀ وظیفه
 ژوري 9,5,2

 مسابقه شروع از پیش وظایف 9,5,2,1
 :باید ژوري مسابقه، شروع از پیش
 یابد؛ اطمینان مقررات این با آنها مطابقت از تا کند بازدید هامیدان از) الف
 شود؛ مطمئن مقررات این مطابق) هدف پرتاب يهاهدستگا تنظیم صحت( هاهدف درست تنظیم از) ب
 کند؛ حاصل اطمینان مسابقه برگزاري براي آن قابلیت از تا کند مرور را مسابقه اجرایی ساختار) پ
 .کنند کنترل را خود تجهیزات و پوشاك سالح، بتوانند ورزشکاران تا دهد ترتیب تجهیزات کنترل مشاورة خدمات) ت

 مسابقه اجراي حین وظایف 9,5,2,2
 :باید ژوري مسابقه، اجراي حین
 کند؛ مدیریت و نظارت مسابقه اجراي نحوة بر) الف
 رساند؛ یاري و بدهد نظر برگزاري کمیتۀ به) ب
 کند؛ حاصل اطمینان تیراندازي مقررات دقیق عمالا از) پ
 کند؛ بررسی را ورزشکاران تجهیزات و مهمات سالح،) ت
 کند؛ بررسی را هاماشین تراپ تنظیمات بودن درست افتاده، کار از دستگاه مجدد اندازي راه از پس) ث
 یابد؛ اطمینان فرصت آماده شدن رعایت از تا دهد انجام تصادفی و سرزده هايبازرسی مقدماتی مرحلۀ درطول) ج
 پوشاك اقالم سایر و تیراندازي جلیقۀ مهمات، سالح، به مربوط مقررات رعایت از تا دهد انجام تصادفی و سرزده هايبازرسی مقدماتی مرحلۀ درطول) چ

 شود؛ مطمئن
 کند؛ رسیدگی اندشده تسلیم صحیح روش به که شکایاتی به) ح
  کند؛ اعمال است کرده وضع مالی يهاناپشتیب و ،تبلیغات و مالی حقوق و حق شایستگی، مورد در ISSF که را مقرراتی) خ
 کند؛ گیريتصمیم هاجریمه درمورد) د
 کند؛ اعمال جریمه مقتضی درموارد) ذ
 . کند گیريتصمیم است تضاد در مقررات این روح با یا نشده اشاره آن به مقررات در که موردي هر با رابطه در) ر

 (CRO) میدان ارشد مأمور 9,5,3
 اهداف به تیراندازي درحوزة وسیع تجربۀ از برخورداري ضمن باید او. شودمی منصوب و انتخاب برگزاري کمیتۀ توسط میدان ارشد مأمور 9,5,3,1
 معتبرداوري پروانۀ صاحب باید میدان ارشد مأمور. باشد داشته دقیق و کامل اطالعات تیراندازي يهامیدان تجهیزات و زنساچمه تفنگ انواع درمورد پروازي،

 . باشد ISSF از پروازي اهداف ژوري یا
 :است مسئول موارد این در میدان ارشد مأمور 9,5,3,2

 مسابقه؛ صحیح اجراي و تدارك با ارتباط در پشتیبانی و فنی امور کلیۀ انجام) الف
 . مسئولین سایر و سطح بندي دفتر سرداور، برگزاري، کمیتۀ ژوري، ،ناظر فنی با نزدیک همکاري با ذیل مشروح وظایف کلیۀ انجام) ب

 : است شرح این به میدان ارشد مأمور هايمسئولیت 9,5,3,3
 قهرمانی مسابقات به مربوط ISSF فنی مقررات در مشروح ایمنی و فنی نیازهاي مطابق تیراندازي يهامیدان سازي آماده بر نظارت و دستورکار دادن) الف

 پروازي؛ اهداف به تیراندازي
 فنی کارکنان ،هامیدان بین ارتباطی وسایل فنی، خدمات مهمات، و اسلحه نگهداري محل مانند جانبی تأسیسات سازي آماده بر نظارت و دستورکار دادن) ب
  آن؛ مانند و
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 مسابقه؛ و تمرین براي هاهدف سازي آماده بر نظارت و هدایت) پ
 ؛فینال هايتیرحذفی تمام و فینال براي ،رنگی پودر حاوي پودري، مخصوص هدف تهیۀ) ت
 روز؛ آن براي شده تعیین تنظیمات جدول مطابق هدف پرتاب يهاهدستگا تنظیم از اطمینان حصول) ث
 ؛هامیدان هايسامانه تمام بودن سالم و صحیح عملکرد از اطمینان کسب) ج
 امکانات داورها، کمک براي صندلی امتیازها، نمایش بزرگ تابلوي( میدان هر در مناسب محل در آنها قرارگرفتن و الزم تجهیزات وجود از یافتن اطمینان) چ

 ؛)آن مانند و امتیاز کنندگانثبت ورزشکاران، براي الزم
  تیراندازي؛ مسابقۀ و تمرین هايبرنامه تهیۀ در برگزاري کمیتۀ با همکاري) د
 ؛هاتیم سرپرستان و مسابقه مسئولین براي فنی جلسات تشکیل در برگزاري کمیتۀ با همکاري) ذ
 ژوري؛ تأیید با دیگر دالیل یا ایمنی رعایت براي هامیدان در تیراندازي توقف و میدان، تخصیص مسابقه، برنامۀ تغییر مورد در گیريتصمیم) ر
 ایمنی؛ به ویژه توجه با آن مانند و پرتاب کنترل سامانۀ پرتاب، هايماشین مورد در اجرایی کارکنان هدایت) ز

  سرداور 9,5,4
 در وسیع تجربۀ از و باشد  ISSFپروازي اهداف داوري پروانۀ صاحب باید سرداور. شود منصوب برگزاري کمیتۀ توسط باید سرداور 9,5,4,1

 . باشد برخوردار مسابقات بر حاکم ISSF مقررات و زنساچمه تفنگ انواع مورد در دقیق و کامل دانش از و پروازي، اهداف هايرشته
 :از عبارتند طورکلی به سرداور وظایف 9,5,4,2

 داورها؛ انتصاب و انتخاب در برگزاري کمیتۀ با همکاري) الف
 داورها؛ کمک و داورها عملکرد بر مدیریت و نظارت) ب
  داورها؛ کمک و داورها به اطالعات و دستورکار دادن) پ
 داورها؛ کار محل کردن مشخص و برنامه تهیۀ) ت
 رها تمام نیمه به مجبور سالح تعمیر دلیل به که ورزشکاري تا میدان راند ترمیمی، و زمان تعیین چون مواردي به راجع گیريتصمیم در ژوري با همکاري) ث

 کند؛ تیراندازي آن در بتواند است کرده غیبت خود راند از که ورزشکاري یا شده، خود راند کردن
 . هامیدان در خرابی یا اشکال هرگونه از میدان ارشد مأمور کردن مطلع) ج

 داورها 9,5,5
 : باید و شوند،می منصوب سرداور همکاري با و برگزاري کمیتۀ توسط داورها 9,5,5,1

 باشند؛ بینایی صحت معتبر گواهی و ISSF پروازي اهداف داوري پروانۀ داراي) الف
 باشند؛ پروازي اهدافبه  تیراندازي در وسیع تجربۀ داراي) ب
 . باشند برمسابقات حاکم ISSF مقررات و زنساچمه تفنگ انواع از دقیق و کامل دانش داراي) پ

 :از عبارتند داور اصلی وظایف 9,5,5,2
 کند؛ بررسی میدان در را ورزشکاران صحیح جوخۀ حضور ،راند آغاز از پیش) الف
 ؛)»غایب ورزشکار« درمورد 9,16,5,3 مادة به ك.ر( است شده اجرا ورزشکار غیبت اعالم صحیح روند که شود مطمئن) ب
 هايکمک با نهایی رأي دورص از پیش باید داور ورزشکار، اعتراض درصورت یا مشکوك موارد درکلیۀ( »خورده« يهاهدف مورد در فوري گیريتصمیم) پ

 ؛)کند مشورت خود
 ؛)کند اعالم مشخص و معلوم عالمتی با را هدف هر نخوردن باید داور( »نخورده« هدف مورد در فوري گیريتصمیم) ت
  ؛)کند اعالم را نبودِهدف ورزشکار شلیک از پیش االمکان حتی باید داور( نبودِهدف درمورد فوري گیريتصمیم) ث

 .بگیرد تصمیم بالفاصله نادرست يهاهدف مورد در باید داور توجه:
 مقررات؛ نقض موارد با متناسب ،)سبز کارت( امتیاز خودکار کسر عمالاِ یا) زرد کارت( اخطار دورص) ج
  شلیک؛ هر نتیجۀ درست ثبت از اطمینان حصول) چ
 ورزشکاران؛ نگرفتن قرار مزاحمت مورد از اطمینان حصول) ح
 ؛)است مجاز عمومی فنی مقررات 6,12,5,1 مادة اساس بر غیرکالمی هدایت( غیرمجاز مربیگري پایش) خ
 ورزشکاران؛ سوي از اعتراض هرگونه درمورد حکم دورص) د
 افتاده؛ کار از اسلحۀ درمورد حکم دورص) ذ
 فنی؛ نقص درمورد حکم دورص) ر
 مسابقه؛ راند هر صحیح اجراي از اطمینان حصول) ز
 .ایمنی مقررات عمالاِ از اطمینان حصول) ژ
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 داور توسط صادره اخطارهاي 9,5,5,3

 اما کند، ثبت میدان رسمی امتیازبرگه در را اخطارها این باید و )زرد کارت( بدهد اخطار مقررات نقض براي باید داور) الف
 .است ژوري هايمسئولیت از موارد این ندارد؛ را ورزشکار اخراج یا جریمه، تعیین اختیار داور) ب

 داورها کمک 9,5,6
 :کنند یاري را داور باید داور کمک) 3( سه یا) 2( دو 9,5,6,1

 شوند؛می منصوب و انتخاب چرخشی صورت به اندکرده تیراندازي قبلی رانددر که ورزشکارانی بین از معموالً داورها کمک این) الف
 هستند؛ همکاري به موظف داوري کمک به شدن انتخاب درصورت ورزشکاران همۀ) ب
 کند؛ جایگزین را شرایطی واجد داورهاي کمک تواندمی برگزاري کمیتۀ) پ
 بپذیرد؛ را شده جایگزین تجربۀ با داور کمک تواندمی داور) ت
 .  شود داور کمک جایگزین تواندنمی دارد، حضور جوخه در هموطنش ورزشکار که هنگامی مربی، یک) ث

 :است قرار این از داور کمک اصلی وظایف 9,5,6,2
 کند؛ نظاره را هاهدف تک تک شدن پرتاب) الف
  شود؛ موضوع متوجه ورزشکار شلیک از پیش شده پرتاب هدف شکستن درصورت تا کند نگاه هدف به دقت با) ب
 بدهد؛ عالمت داور به است، »نخورده« هدف است معتقد اگر ورزشکار شلیک از پس بالفاصله) پ
 کند؛ ثبت رسمی امتیازبرگه در داور نظر براساس را هرشلیک نتیجۀ لزوم، صورت در) ت
 کند؛ نظر اعالم هاهدف به مربوط موارد از هریک در داور، پرسش صورت در) ث
 باشد؛ داشته نظر تحت مانعی هیچگونه بدون را هاهدف پرواز محوطۀ تمام آن از بتواند که بگیرد قرار درموضعی) ج
   اسکیت؛ مسابقات در مجاز محدودة در هدف نخوردن از داور کردن مطلع) چ
 اعتراض. موارد در ژوري به مشاوره ارائۀ) ح

 شده است انتخاب داور کمک عنوان به که ورزشکاري غیبت 9,5,6,3
 باید نکند، معرفی نیز را قبولی قابل جایگزین و زند باز سر محوله وظیفۀ انجام از موجه دالیل ارائۀ بدون و شود انتخاب داوري کمک براي ورزشکاري اگر

 کمک از مداوم سرپیچی. شود جریمه شده تکمیل راند آخرین در شده زده هدف آخرین از امتیاز) 1( یک کسر با سرپیچی نوبت هر ازاي به ژوري توسط
 .شود مسابقه از ورزشکار اخراج به منجر تواندمی داوري

 داور به نظر اعالم 9,5,6,4
 و، جلب را داور توجه دیگر ايگونه به یا دست کردن بلند با نبود موافق داور تصمیم با هرگاه است موظف داور کمک. بگیرد را نهایی تصمیم باید داور همواره

 .کند اعالم را نهایی رأي باید داور آن از پس. کند اعالم داور به را خود مخالف نظر
 مسابقه مراحل و پروازي اهداف به تیراندازي هايماده 9,6

  :از عبارتند پروازي اهداف به تیراندازي هايماده  9,6,1
 بانوان تراپ و آقایان تراپ
 بانوان دوتایی تراپ و آقایان دوتایی تراپ

 بانوان اسکیت و آقایان اسکیت
 تراپ مختلط تیمی 

 اسکیت مختلط تیمی
 :است زیر شرح به هر ماده مسابقات هايبرنامه

 هدف تعداد
 ماده

 آقایان انفرادي بانوان انفرادي

 )هدفی 25 هايراند (در تراپ فینال+ 125 فینال+ 125

 )هدفی 30راندهاي  (در دوتایی تراپ 150  150

 )هدفی 25 هايراند (در اسکیت فینال+ 125 فینال+ 125
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 تراپ مختلط تیمی فینالهدف) + 150هدف (مجموع تیم  75هر یک  –زن ) 1(مرد و یک  )1یک (

 اسکیت مختلط تیمی هدف) + فینال150هدف (مجموع تیم  75هر یک  –) زن 1) مرد و یک (1یک (

 
 تمرین  9,6,2

 »ازمسابقهپیشتمرین« 9,6,2,1
 مورد رسمی مسابقۀ در است قرار که ییهاهدف همرنگ و مشابه يهاهدف از استفاده با و هامیدان همان در مسابقه، آغاز از قبل روز ،ماده هر براي باید) الف

 شود؛ تدارك دیده گیرد، قرار استفاده
 است؛ شده تنظیم درستی به »ازمسابقهپیشتمرین« برنامۀ تمام براي هاهدستگا و هاهدف که کند بررسی باید ژوري) ب
 نشود؛ اعمال تبعیضی که ايگونه به شود تقسیم حاضر ورزشکاران بین عادالنه شکل به باید تمرین هايزمان) پ
 .شود پرتاب ورزشکار انتخاب به) 5 و 3 يهاهایستگا براي معکوس دوتایی( اضافه دوتایی پرواز دو باید اسکیت براي) ت

 غیررسمی تمرین 9,6,2,2
 :باید که است برگزاري کمیتۀ هايمسئولیت از غیررسمی تمرین براي میدان تخصیص و کردن آماده
 شود؛ حاصل اطمینان مسابقه رسمی مراحل با غیررسمی تمرین تداخل عدم از) الف
 نشود؛ اعمال تبعیضی که شکلی به شود فراهم مسابقه محل در حاضر کشورهاي کلیۀ براي مساوات به شرایط) ب
 .است شده رسانی اطالع غیررسمی تمرین برنامۀ و شرایط مورد در حاضر يهاتیم هايسرپرست تمامی به که شود حاصل اطمینان) پ

 هدفنبودِ و نخورده خورده، شکسته، نادرست، درست، - هاهدف  9,7
 درست هدف 9,7,1

 ؛شودمی پرتاب مقررات این مطابق و خواندمی فرا ورزشکار که است کامل هدف) 1( یک درست هدف) الف
 .شوندمی پرتاب مقررات این مطابق همزمان و خواندمی فرا ورزشکار که است کامل هدف) 2( دو درست دوتایی هدف) ب

 نادرست هدف 9,7,2
 :کهشود محسوب می نادرست زمانی دوتایی هدف .است نشده پرتاب مقررات این مطابق که است هدفی نادرست هدف

 باشند؛ نادرست هدف هردو یا یک) الف
 باشند؛  نشده پرتاب همزمان هاهدف) ب
 شود؛ نمایان هدف یک تنها) پ
 شود. نمایان شکسته هدف دو از یک هر) ت

 شکسته هدف 9,7,3
 نباشد؛ کامل) 6,3,6,1 مادة عمومی فنی مقررات( هدف فنی مشخصات اساس بر که است هدفی شکسته هدف) الف
 .شود تکرار باید همواره و است »نبودهدف« شکسته هدف) ب

 خورده هدف 9,7,4
 باشد شده جدا آن از مشاهده قابل تکۀ) 1( یک حداقل و گرفته قرار اصابت مورد و شده پرتاب آن به مادة مربوط مقررات مطابق که درستی هدف به) الف

 شود؛می گفته »خورده«
 نیست؛ »خورده« نشود، دیده آن از ايمشاهده قابل شدة جدا تکۀ هیچ اما شود، بلند آن از گرد فقط که هدفی) ب
 شود؛ می محسوب »خورده« نیز خارج شود پودر آن ازبه طور مشهود  شلیک از پس که هدفی شود،می استفاده پودري يهاهدف از وقتی) پ
 . دارد را »نبودهدف« و »نادرست« ،»نخورده« ،»خورده« يهاهدف مورد در گیريتصمیم اختیار داور تنها) ت

 رجوع شود. فینالدر  (VAR) ویدیو چکعمال براي اِ 9,18,4به ماده همچنین 
 .است ممنوع »نخورده« یا »خورده« کردن مشخص براي میدان از هدف آوردن: توجه

 »نخورده« يهاهدفیا  هدف 9,7,5
 :که شود اعالم »نخورده« باید هنگامی هاهدفهدف یا 

 باشد؛ نگرفته قرار اصابت مورد تیراندازي مجاز محدودة در) الف
 نشود؛ دیده آن از ايمشاهده قابل شدة جدا تکۀ هیچ اما شود، بلند آن از گرد فقط) ب
 باشد؛ نشده وي شلیک از مانع آن غیر یا مکانیکی خارجی دلیل هیچ و نکند است شلیک فراخوانده خود که درستی هدف به ورزشکار) پ
  کند؛ شلیک نتواند است آن مقصرخودش  که دلیلی به ورزشکار) ت
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 کند؛ شلیک نتواند فراموشی اثر بر سالح نکردن پر یا لرزش، اثر در سالح رفتن ضامن به ضامن، نکردن رها دلیل به ورزشکار) ث
  باشد؛ نکرده آزاد را خشاب کنندة مسدود ورزشکار اشتباهاً خودکار، نیمه سالح از استفاده صورت در) ج
 کند؛ باز را سالح یا را لمس، ضامن کند معاینه را سالح داور آنکه از قبل و فنی نقص بروز از پس) چ
 .بیشتر یا سوم مرتبۀ براي فنی نقص بروز صورت در) ح

  (NO TARGET)  »هدفنبودِ« 9,7,6
 شود؛ تکرار باید همواره و نیست مسابقه جزو شودمی اعالم »نبودهدف« که هدفی) الف
 آن براي که هدفی شود، اعالم هم ورزشکار شلیک از بعد »نبودهدف« اگر اما. کند اعالم ورزشکار شلیک از قبل را »نبودهدف« باید داور امکان صورت در) ب
 شود؛ تلقی »نبودهدف« اصابت عدم یا اصابت به توجه بدون باید است همواره شده اعالم »نبودهدف«
 .بگیرد وضعیت دوباره و کند باز را سالح تواندمی ورزشکار »نبودهدف« اعالم از پس) ج

 
 

  تراپ مسابقۀ مقررات  9,8 
 یک راند تراپ اجراي  9,8,1
 مشخص امتیازبرگه در که ترتیبی مطابق تیراندازي ایستگاهدر باید یک راند کامل بردن پایان به براي الزم وسایل کلیۀ و کافی مهمات با جوخه اعضاي از هریک

 به اول ورزشکار شلیک از پس بالفاصله که باشد آماده و بایستد 1 ایستگاه پشت) 6 ایستگاه( مشخص محدودة در باید ششم ورزشکار. شود مستقر است شده
 شمارة و نام کنترل( اولیه مراحل تمام تکمیل از وپس شود مسلط امور به باید داور. کند حرکت 1 ایستگاه سمت به نتیجه شدن معلوم و سالم هدف یک

 .بدهد START فرمان) آن مانند و آزمایشی شلیک پروازها، نمایش داورها، کمک ورزشکاران،
 شیوه  9,8,2

 پرتاب بالفاصله باید هدف آنگاه بخواند، فرا را هدف وضوح به و بگذارد شانه به کند، بلند را سالح باید شد، آماده شلیک براي اول ورزشکار اینکه از بعد) الف
  ؛شود

  آخر؛ الی چهارم، و سوم ورزشکار او از پس و کند، عمل ترتیب همین به باید نیز دوم ورزشکار شد، معلوم هاشلیک یا شلیک نتیجۀ وقتی) ب
 در که شودمی انجام غیرخودکار و دستی صورت به هدف شدن رها که زمانی در مگر شود، پرتاب بالفاصله باید هدف خواند،می فرا را هدف ورزشکار وقتی) پ
 شود؛ گرفته درنظر جهت فشار دادن یک دکمه انسانی واکنشمورد نیاز براي  به اندازة فقط ايفُرجه باید صورت آن
 و است مجاز تیر) 1( یک تنها که فینال حین و قبل هايتیرحذفی تمام ودر فینال  مگر کند، شلیک هدف هر سمت به تیر) 2( دو دارد حق ورزشکار) ت

یک از دو تیر زده شده یا نشده ) تیر شلیک کند، هدف صرف نظر از اینکه با کدام2. اگر ورزشکار دو (قراردهد خود سالح در فشنگ) 1( یک فقط باید ورزشکار
  ؛شودمحسوب می» نخورده«باشد، 

 طرف به سالم، هدف یک به 2 ایستگاه ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله تا باشد آماده باید کرد شلیک سالم هدف یک به 1 شمارة ورزشکار اینکه از بعد) ث
  کنند؛ حرکت روش همین به راست به چپ از ترتیب به خود ایستگاه در باید نیز جوخه حاضردر ورزشکاران مابقی. کند حرکت 2 ایستگاه

 وسط پرواز 1 و راست، پرواز 2 چپ، پرواز 2( باشد کرده شلیک هدف 25 به ورزشکار هر که زمانی تا یابدمی ادامه شکل همین به حرکتی توالی این) ج
 ؛)ایستگاه پنج از درهریک

  باشد؛ کرده تکمیل را خود شلیک نوبت قبلی ورزشکار که ببندد خودرا سالح دارد حق زمانی تنها ورزشکار هر ،شروع راند از پس) چ
 مگر ،کند ترك را ایستگاه ندارد حق ،استنشده  ثبت نتیجه و نکرده شلیک سالم هدف یک به شراست سمت ورزشکار تا زمانی که شلیک، از پس ورزشکار) ح

 آتش خط در که ورزشکارانی براي عبور هنگام است مراقب اینکه ضمن باید کار تکمیل از پس بالفاصله که باشد کرده شلیک 5 ایستگاه در ورزشکار که وقتی
  کند؛ حرکت 6 ایستگاه سمت به نکند ایجاد مزاحمتی هستند مستقر

 باشد؛ خالی و باز 1 به 6 و 6 به 5 ایستگاه از حرکت هنگام و ،باز 5 تا 1 يهاهایستگا بین حرکت هنگام باید هاسالح کلیۀ) خ
 کند،می دریافت) زرد کارت( اولیه اخطار یک حمل کند 6و  5، یا سالح پر را بین ایستگاه بگذارد فشنگ خود سالح داخل 6 ایستگاه در که ورزشکاري هر) د

  ؛شودمی(کارت قرمز)  اخراج موجب راند همان در عمل این تکرار
 ورزشکاران دیگر براي مزاحمت ایجاد باعث که کند حرکت بعدي ایستگاه سمت به نحوي به ندارد حق است کرده تیراندازي ایستگاه یکدر که ورزشکاري) ذ
 .شود مسابقه مسئولین یا

 فرصت آماده شدن 9,8,3
 ورزشکار داور، توسط START فرمان اعالم از پس یا شد، ثبت نتیجه و بازکرد را خود سالح و شلیک سالم هدف یک به قبلی ورزشکار اینکه از بعد) الف
 بخواند؛ فرا را هدف و ببندد را سالح بستار بگیرد، حالت دارد وقت ثانیه) 12( دوازده تنها
  شود؛می اعمال است شده مشخص خطا این براي مقررات در که هاییجریمه زمانی محدودیت این رعایت عدم درصورت) ب
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 براي کندمی ترك را 5 ایستگاه که ورزشکاري که یابد افزایش ايگونه به باید فرصت آماده شدن باشد، کمتر یا نفر) 5( پنج جوخه ورزشکاران تعداد هرگاه) پ
  باشد؛ داشته اختیار در کافی زمان 1 ایستگاه به رسیدن

 زمانسنج دستگاه توسط باید فرصت آماده شدن محدودیت ،فینالدر. شود کنترل داور توسط مقدماتی مرحلۀ طول در باید فرصت آماده شدن رعایت) ت
 شودمی انتخاب مسابقه رسمی داورهاي میان از که داورها از یکی با دستگاه این مدیریت مسئولیت که) 9,18,2,5 مادة به ك.ر( شود کنترل یالکترونیک

 ). ب9,18,2,6 مادة به ك.ر(بود  خواهد
 وقفه 9,8,4

 یک راند مسابقه ادامۀ سرگیري از از پیش است مجاز جوخه شود، متوقف دقیقه) 5( پنج از بیش ورزشکار با نامرتبط فنی نقص دلیل به اگر راند تیراندازي
 اندازي راه به نیاز هدف پرتاب و توزیع سامانۀ فنی نقص رفع براي اگر. کند تماشا شد حادث آن در توقف که ایستگاهی دستگاه سه از یکهر از سالم پرواز

 نابرابر توزیع بر مبنی اعتراضی هیچگونه به و یابد ادامه مجدد اندازيراه از بعد نقطۀ از باید نتایج ثبت باشد، آن کردن روشن و خاموش یا سامانه این مجدد
 .شد نخواهد توجه پروازها

 
 

  پروازها ارتفاع و ،زاویه برد، 9,8,5
 هاهدستگا تنظیم جدول 9,8,5,1

 انتخاب )9( نُه تا) 1( یک هايجدول میان از قرعه برحسب که جدول) 1( یک مطابق مسابقه، آغاز از قبل روز هر باید) ماشین تراپ( هدف پرتاب دستگاه هر
 .شود تنظیم ژوري و فنی ناظر نظارت تحت شود،می

 
 
 

 تراپ مسابقات در تنظیمات براي متداول هايبرنامه 9,8,5,2

 )75+  50( روزه) 2( دو مسابقۀ

  اول روز دوم روز
 
 

 هدف 75 هدف 50
 میدان 3 )میدان هر براي متفاوت جدول( جدول 3 میدان سه هر براي یکسان ولی شود عوض

  3 و 1 يهامیدان براي یکسان ولی شود عوض

 4 و 2 يهامیدان براي یکسان ولی شود عوض
 میدان 4 میدان 4 هر براي یکسان جدول

 )50+  75) روزه (2( مسابقۀ دو
 
 
 
 
 

 دوم روز
 

  اول روز

 هدف 50 هدف 75
 

 

 میدان 3 از هریک براي  یکدیگر با و اول روز با متفاوت جدول
 
 

 میدان 3 هر براي یکسان جدول
 

3 
 

 میدان 4 هر براي یکسان ولی اول روز با متفاوت جدول
 3 و 1 يهامیدان براي یکسان جدول

 4 و 2 يهامیدان براي یکسان جدول
 میدان 4

 
 )50+  50+  25) روزه (3مسابقۀ سه (

  اول روز دوم روز سوم روز
 
 
 
 
 

 هدف 50 هدف 50 هدف 25
 3 میدان 3 هر براي یکسان جدول میدان 3 براي یکدیگربا متفاوت و اول روز با متفاوت جدول 3

 
 
 

 یا
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 3 هر براي یکسان ولی شود عوض
 میدان

 میدان 3 هر براي یکسان جدول میدان 3هر براي یکسان ولی شود عوض
3 

 میدان

 4 هر براي یکسان ولی شود عوض
 میدان

 میدان 4 هر براي یکسان ولی شود عوض
 3 و 1 يهامیدان براي یکسان جدول

 4 و 2 يهامیدان براي یکسان جدول
 میدان 4

 یا

 ولی اول روز دو با متفاوت جدول
 میدان 4 هر براي یکسان

 میدان 4 میدان 4 هر براي متفاوت جدولهاي

 )50+  25+  50( روزه) 3( سه مسابقۀ

  اول روز دوم روز سوم روز
 هدف 50 هدف 25 هدف 50 

 3 هر براي یکسان ولی شود، عوض
 میدان 3 براي متفاوت جدول 3 میدان

3 
 میدان

 براي یکسان ولی شود عوض
 3 و 1 يهامیدان

 براي یکسان ولی شود عوض
 4 و 2 يهامیدان

 میدان 4 هر براي یکسان ولی شود عوض
 3 و 1 يهامیدان براي یکسان جدول

 4 و 2 يهامیدان براي یکسان جدول
 میدان 4

 )25+  50+  50( روزه) 3( سه مسابقۀ

  اول روز دوم روز سوم روز
 هدف 25 هدف 50 هدف 50

 3 هر براي یکسان ولی شود عوض
 میدان

 میدان 3 براي متفاوت جدول 3
3 

 میدان

 براي یکسان ولی شود عوض
 3 و 1 يهامیدان

 براي یکسان ولی شود عوض
 4 و 2 يهامیدان

 و 1 يهامیدان براي یکسان ولی شود عوض
3 

 و 2 يهامیدان براي یکسان ولی شود عوض
4 

 میدان 4 میدان 4 هر براي یکسان جدول

 روزه) 3( سه یا )2( دو مسابقۀ

 میدان 5 میدان 5 براي متفاوت جدول 5
 :جوخه هر بود ممکن هرگاه که کرد ریزيبرنامه ايگونه به باید نشود، طراحی فوق ویژة هايجدول مطابق مسابقات اگر
 کند؛ تیراندازي مساوي دفعات به استفاده مورد میدان هر در) الف
 کند؛ تیراندازي مساوي دفعات به خاص جدول یک به) ب
 باشد؛ مسابقه در استفاده مورد تنظیمات با متفاوت باید »ازمسابقهپیشتمرین« یا رسمی، رسمی، غیر تمرین تنظیمات بود ممکن هروقت) پ
 باید کند، برگزار جداگانه صورت به میدان) 1( یکدر تنها) جوانان یا بانوان آقایان،( هاهگرو از یکهر براي را تراپ مادة بگیرد تصمیم برگزاري کمیتۀ اگر) ت

 ).جهانی جام فینال مسابقات در مگر( دهد تغییر کردند شلیک هدف)  50( پنجاه به ورزشکاران از یکهر اینکه از پس را جدول
 پروازها حدود 9,8,5,3

 :شوند تنظیم زیر هايمحدودیت با و 9 تا 1 جدولهاي میان از انتخابی جدولهاي مطابق باید پروازها
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 متر؛ ±15/0 رَواداري با متر 3 الی 5/1: متري 10 فاصلۀ در ارتفاع) الف
 راست؛ یا چپ به درجه 45 حداکثر: زاویه) ب
 ). تراپخانه سقف جلویی لبۀ از( متر 76 ± 1: بُرد)  پ

 هدف پرتاب يهاهدستگا تنظیم روش 9,8,5,4
 :شود تنظیم زیر شرح به هدف پرتاب براي باید دستگاه هر

 دهیم؛می قرار جلو به رو مستقیم وضعیت یعنی درجه) 0( صفر روي را زاویه) الف
 کنیم؛می تنظیم نظر مورد ارتفاع و برد به دستیابی براي تراپخانه جلویی لبۀ از متري) 10( ده فاصلۀ در را پرواز ارتفاع و فنر تنش شدت) ب
 . کنیممی تنظیم قراردارد تراپخانه سقف روي دستگاه هر مرکز باالي مستقیماً که اينقطه به نسبت را نظر مورد زاویۀ) پ

 ژوري بازدید 9,8,6
 آزمایشی پروازهاي 9,8,6,1

  شوند؛ موم و مهر و تأیید بازدید، ژوري توسط باید تنظیمات این. شوند تنظیم مسابقه آغاز از پیش روز هر باید میدان هر هايماشین تراپ) الف
  شود؛ پرتاب آزمایشی پرواز عنوان به هدف) 1( یک دستگاه هر از ترتیب به باید ژوري تأیید و هاماشین تراپ تنظیم از بعد و مسابقه آغاز از پیش روز هر) ب
 گیرند؛ قرار ورزشکاران مشاهدة مورد توانندمی آزمایشی پروازهاي) پ
 . است ممنوع ژوري توسط تنظیمات تأیید و بازرسی از بعد تراپخانه به هاتیم مسئولین و مربیان ورزشکاران، کلیۀ ورود) ت

 نادرست مسیر 9,8,6,2
 .شود محسوب نادرست هدف باید باشد، داشته مغایرتاست  آمده مقررات در آنچه با برد و ارتفاع زاویه، نظر از که کند پرواز مسیري در هدفی گاه هر

  هدف مردود 9,8,7
 :کند هدف را مردود زیر شرایط در تواندمی ورزشکار

 نشود؛ پرتاب ورزشکار فراخواندن از پس بالفاصله هدف اگر) الف
 یا گیرد؛ قرار مزاحمت مورد مشهود طور به ورزشکار اگر) ب
 .است بوده نادرست هدف که بپذیرد داور اگر) پ

 داور آنگاه. کند اعالم داور به دست بردن باال و سالح بستار کردن باز با را خود تصمیم باید کندمی هدفی را مردود که ورزشکاري – ورزشکار اعتراض روش
 .بگیرد تصمیم باید

 
  (NO TARGET) نبودِهدف 9,8,8

 : باشد نشده پرتاب مقرارت این مطابق که شودمی خوانده هدفنبود هدفی 9,8,8,1
 است؛ داور با همواره هدفنبود مورد در تصمیم) الف

 رجوع شود. فینالدر  (VAR)ویدیو چک  براي اعمال 9,18,4همچنین به ماده 
 باشد معتقد ورزشکار اگر ولی شود، تکرار دستگاه همان از حتماً باید نشدن یا شدن »خورده« رغمعلی شود،می اعالم هدفنبود داور توسط که پروازي) ب
  کند؛ مردود را آن ندارد حق دیگر است، شده پرتاب گروه همان يهاهدستگا از دیگر یکی از تکراري هدف که
 تصمیم کند، اعالم را هدفنبود ورزشکار شلیک از پس بالفاصله یا حین داور اگر ولی. کند اعالم ورزشکار شلیک از پیش را هدفنبود کند سعی باید داور) پ

 .شود تکرار باید باشد »نخورده« یا »خورده« آنکه از نظر صرف پرواز و است غالب داور
 :باشد کرده شلیک ورزشکار اگر حتی شود، اعالم زیر موارد در باید هدفنبود 9,8,8,2

 شود؛ پرتاب نادرست یا شکسته هدف) الف
 باشد؛ داشته تفاوت »ازمسابقهپیشتمرین« یا مسابقه در استفاده مورد يهاهدف سایر رنگ با وضوح به آن رنگ که شود پرتاب هدفی) ب
 شود؛ پرتاب هدف) 2( دو همزمان) پ
 شود؛ پرتاب دارد تعلق دیگر گروهی به که دستگاهی از هدف) ت
 کند؛ شلیک نوبت از خارج ورزشکاري) ث
 کند؛ شلیک هدف همان به دیگري ورزشکار) ج
 است؛ قرارگرفته مزاحمت مورد وضوح به خارجی عاملی توسط هدف فراخواندن از پس ورزشکار که شود متقاعد داور) چ
  دهد؛ تشخیص را ورزشکار پاي خطاي در راند جاري اول بار براي داور) ح
  دهد؛ تشخیص را ورزشکار زمان خطاي در راند جاري اول بار براي داور) خ
 مشورت خود داورهاي کمک با رأي اعالم از پیش باید داور شرایطی چنین در همواره( نشد یا شد »خورده« هدف بگیرد تصمیم نتواند دلیل هر به داور) د

 ؛)کند
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 در فینال رجوع شود. (VAR)براي اعمال ویدیو چک  9,18,4همچنین به ماده 
 .)شودمی ثبت آید دست به اينتیجه هر کند، شلیک هدف به خود دوم تیر با ورزشکار اگر حال این با( کند شلیک اراده بی هدف فراخواندن از قبل ورزشکار) ذ

 محسوب شوند.نخورده  باید هاهدفدر صورت بروز شرایط مشابه در همان راند براي بار دوم یا بیشتر هدف یا  و ،داده شود اخطارهمچنین باید به ورزشکار 
 ولی شود تکرار باید پرواز شرایطی چنین در. نشود دوم تیر شلیک به موفق فشنگ یا سالح مجاز فنی نقص دلیل به و برود خطا ورزشکار شلیک اولین) ر

 . شودمی محسوب نخورده هدف بزند، تیراول با را هدف ورزشکار اگر. بزند را هدف دوم تیر با باید حتماً و بزند اول تیر با را هدف نباید ورزشکار
 :شود اعالم هدفنبود زیر موارد در باید باشد نکرده شلیک ورزشکار اگر 9,8,8,3

 شود؛ پرتاب ورزشکار فراخواندن از قبل هدف) الف
 ؛)نکته به رجوع( نشود پرتاب ورزشکار فراخواندن از بعد بالفاصله هدف) ب
 ؛)نکته به رجوع( باشد نادرست هدف پرواز مسیر) پ
 شود؛ حادث فشنگ یا سالح مجاز فنی نقص) ت
 کند، شلیک را خود دوم تیر ورزشکار اگر ولی. نکند شلیک هم را دوم تیر و نشود تیراول شلیک به موفق فشنگ یا سالح مجاز فنی نقص دلیل به ورزشکار) ث

 . شودمی ثبت دوم شلیک نتیجۀ
 از هدف انحراف یا دیر یا زود پرتاب پایۀ بر تنها پرواز بودن نادرست ادعاي و نکند، نبودِهدف اعالم ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله یا قبل داور اگر: نکته
 .شود ثبت باید نتیجه کند، شلیک ورزشکار اگر. بود نخواهد مسموع شلیک از بعد ورزشکار سوي از اعتراضی هیچ باشد، استوار قانونی پرواز مسیر

 :که شودمی محسوب نخورده هدفی 9,8,8,4
 نگیرد؛ قرار اصابت مورد پرواز طول در) الف
  نشود؛ جدا آن از مشهودي تکۀ هیچ و شود بلند گَرد آن از فقط) ب
  نکند؛ شلیک است فراخوانده خود که سالمی هدف به قانونی غیر دالیل به ورزشکار) پ
 دهد؛ حرکت را ضامن یا کند باز را سالح بستار دهد قرار بازرسی مورد را سالح داور اینکه از قبل فشنگ یا سالح فنی نقص بروز از بعد ورزشکار) ت
 شود؛ فنی نقص دچار بیشتر یا سوم بار براي ورزشکار فشنگ یا سالح) ث
 زنساچمه تفنگ خشاب قفل قراردهد، سالح در را دوم است فشنگ کرده فراموش چون نشود هم تیردوم شلیک به موفق و برود خطا به ورزشکار تیراول) ج

 ؛رفته باشد ضامن به سالح اول، تیر لگد اثر در یا کند آزاد را خودکار نیمه
 کند؛ پر را سالح یا کند خارج ضامن از را سالح کرده است فراموش چون نشود شلیک به موفق ورزشکار) چ
 )؛ 9,16,3,6( باشد گرفته) زرد کارت( اخطار داور از زمان خطاي بابت بار یک راند همان در کهحالی در بشود زمان خطاي مرتکب ورزشکار) ح
 .)9,16,3,6(باشد  گرفته) زرد کارت( اخطار داور از پا خطاي بابت بار یک راند همان در کهحالی در بشود پا خطاي مرتکب ورزشکار)خ

 دوتایی تراپ مسابقۀ مقررات 9,9
 دوتایی یک راند تراپ اجراي 9,9,1

 در که ترتیبی مطابق تیراندازي ایستگاه یک در باید یک راند کامل بردن پایان به براي الزم وسایل کلیۀ و کافی مهمات با جوخه اعضاي از هریک) الف
 شود؛ مستقر است شده مشخص امتیازبرگه

 دوتایی هدف یک به اول ورزشکار شلیک از پس بالفاصله تا باشد آماده و بایستد) 6 ایستگاه( 1 ایستگاه پشت مشخص محدودة در باید ششم ورزشکار) ب
 کند؛ حرکت 1 ایستگاه سمت به نتیجه شدن معلوم و سالم

 تماشاي آزمایشی، شلیک داورها، کمک آمادگی و استقرار ورزشکاران، شمارة و نام کنترل( ابتدایی مراحل همۀ تکمیل از اطمینان حصول از بعد باید داور) پ
 . بدهد START فرمان) آن مانند و پرواز

 شیوه 9,9,2
 بالفاصله باید دوتایی هدف آنگاه بخواند، فرا را هاهدف وضوح به و بگذارد شانه به کند، بلند را سالح باید شد، آماده شلیک براي اول ورزشکار اینکه از بعد) الف
 شود؛ پرتاب ورزشکار فراخواندن از پس
 آخر؛ الی چهارم، و سوم ورزشکار او از پس و کند، عمل ترتیب همین به باید نیز دوم ورزشکار شد، معلوم هاشلیک نتیجۀ وقتی) ب
 هدف یک به 2 ایستگاه در مستقر ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله تا باشد آماده باید کرد شلیک سالم دوتایی هدف یک به اول ورزشکار اینکه از بعد) پ

 حرکت روش همین به راست به چپ از ترتیب به خود ایستگاه در باید نیز جوخه حاضردر ورزشکاران مابقی. کند حرکت 2 ایستگاه طرف به سالم دوتایی
 کنند؛

 یابد؛ ادامه باشند کرده شلیک دوتایی يهاهدف مقرر تعداد به ورزشکاران از هریک که زمانی تا باید توالی و ترتیب این) ت
  باشد؛ کرده تکمیل را خود شلیک نوبت قبلی ورزشکار که ببندد خودرا سالح بستار دارد حق زمانی تنها ورزشکار هر ،راند شروع از پس) ث
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 مگر ،کند ترك را ایستگاه ندارد حق نشده است، ثبت نتیجه و نکرده شلیک سالم هدف یک به شراست سمت ورزشکار تا زمانی که شلیک، از پس ورزشکار) ج
 آتش خط در که ورزشکارانی براي عبور هنگام است مراقب اینکه ضمن باید کار تکمیل از پس بالفاصله که باشد کرده شلیک 5 ایستگاه در ورزشکار که وقتی

 کند؛ حرکت 6 ایستگاه سمت به نکند ایجاد مزاحمتی هستند مستقر
 باشد؛ خالی و باز 1 به 6 و 6 به 5 ایستگاه از حرکت هنگام و ،باز 5 تا 1 يهاهایستگا بین حرکت هنگام باید هاسالح کلیۀ) چ
 اخراج موجب راند همان در عمل این تکرار و کندمی دریافت) زرد کارت( اولیه اخطار یک بگذارد خود سالح داخل فشنگ 6 ایستگاه در که هرورزشکاري) ح

 ؛شودمی وي
 ورزشکاران دیگر براي مزاحمت ایجاد باعث که کند حرکت بعدي ایستگاه سمت به نحوي به ندارد حق است کرده تیراندازي ایستگاه یک در که ورزشکاري) خ
 . شود مسابقه مسئولین یا

 فرصت آماده شدن 9,9,3
 توسط START فرمان اعالم از پس یا شد، ثبت نتیجه و بازکرد را خود سالح سپس و شلیک سالم دوتایی هدف یک به قبلی ورزشکار اینکه از بعد) الف

  بخواند؛ فرا را هاهدف و ببندد را سالح بستار بگیرد، حالت دارد وقت ثانیه) 12( دوازده تنها ورزشکار داور،
 شود؛می اعمال است شده مشخص خطا این براي مقررات در که هاییجریمه زمانی محدودیت این رعایت عدم درصورت) ب
 کندمی ترك را 5 ایستگاه که ورزشکاري که یابد افزایش ايگونه به باید فرصت آماده شدن باشد، کمتر یانفر) 5( پنج جوخه یک ورزشکاران تعداد هرگاه) پ

 .باشد داشته اختیار در کافی زمان 1 ایستگاه به رسیدن براي
 .کند کنترلرا  مقدماتی مرحلۀ طول در فرصت آماده شدن رعایتداور باید ) ت

 وقفه 9,9,4
 یک مسابقه راند ادامۀ ازسرگیري از پیش است مجاز جوخه شود، متوقف دقیقه) 5( پنج از بیش ورزشکار با مرتبط نا فنی نقص دلیل به اگر راند تیراندازي

 .کند تماشا طرح سه از هریک با سالم دوتایی پرواز) 1(
 

  پروازها ارتفاع و ،زاویه برد، 9,9,5
 دوتایی تراپ تنظیمات جدول                       

 :شود تنظیم زیر جدول مطابق مسابقه شروع از قبل روز هر باید ماشین تراپ هر
 برد

 )متر 1±( 

 متري 10 در ارتفاع

 )متر 1/0±(

 * زاویه

 )درجه(

 طرح دستگاه شمارة

 

 تراپخانه جلویی لبۀ از متر 55

   )1( 7  چپ 5 متر 3

A 
 )2( 8 0 متر 5/3
  )2( 8 0 متر 5/3

A 
 )3( 9 راست 5 متر 3

  )1( 7 چپ 5 متر 3

A 
 )3( 9 راست 5 متر 3

 هر در راند طول در باید ورزشکار هر ولی است، تصادفی شکل به پروازها توزیع. شود تنظیم درجه) 1( یک رواداري با باید هاهدستگا بین زاویۀ: نکته*
  .کند دریافت C طرح با دوتایی پرواز) 1( یک و B طرح با دوتایی پرواز) 1( یک A طرح با دوتایی پرواز) 1( یک ایستگاه

 
 ژوري بازرسی 9,9,6

 .شوند مهروموم و تأیید بازرسی، ژوري توسط باید تنظیمات این. شوند تنظیم مسابقه آغاز از پیش روز، هر باید میدان هر هايماشین تراپ
  آزمایشی پروازهاي 9,9,6,1

 با پرواز) 1( یک یعنی طرح، سه از هریک با دوتایی پرواز) 1( یک باید مسابقه، راند اولین از پیش و ژوري تأیید و هاماشین تراپ تنظیم از بعد روز هر) الف
 شود؛ پرتاب آزمایشی طور به جوخه هر براي Cطرح  با پرواز) 1( یک و B طرح با پرواز) 1( یک ،A طرح

 گیرند؛ قرار ورزشکاران مشاهدة مورد توانندمی آزمایشی پروازهاي) ب
  ؛)9,3ر.ك به مادة(است  ممنوع تراپخانه به هاتیم مسئولین و مربیان ورزشکاران، کلیۀ ورود ژوري، توسط تنظیمات تأیید و بازرسی از بعد) پ
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 یک یعنی طرح، سه از هریک با دوتایی پرواز) 1( یک تیراندازي مجدد شروع از قبل باید شده ریزي برنامه استراحت زمان از پس و مسابقه برگزاري هنگام) ت
 شود؛ پرتاب آزمایشی طور به Cطرح  با پرواز) 1( یک و Bطرح  با پرواز) 1( یک ،A طرح با پرواز) 1(

 نادرست مسیر 9,9,6,2
 .شود محسوب نادرست هدف باید باشد، داشته مغایرت است آمده مقررات در آنچه با برد و ارتفاع زاویه، نظر از که کند پرواز مسیري در هدفی هرگاه

 مردود دوتایی هدف 9,9,7
 :کند را مردود دوتایی هدف زیر شرایط در تواندمی ورزشکار

 نشوند؛ پرتاب ورزشکار دنفراخوان از پس بالفاصله هاهدف اگر) الف
 گرفته است؛ قرار خارجی عامل مزاحمت مورد مشهود طور به هاهدف فراخواندن از پس ورزشکار که بپذیرد داور اگر) ب
 است. بوده نادرست هدف دو از یکهر که بپذیرد داور اگر) پ

 داور آنگاه. کند اعالم داور به دست بردن باال و سالح بستار کردن باز با را خود تصمیم باید کندمی هدفی را مردود که ورزشکاري – ورزشکار اعتراض روش
 .بگیرد  تصمیم باید

 (NO TARGET Double) دوتایی نبودِهدف 9,9,8
 :نشود پرتاب مقررات این مطابق هدف دو هر یا یک که افتدمی اتفاق زمانی دوتایی هدفنبود
 است؛ داور با همیشه هدفنبود تشخیص مسئولیت) الف
 شود؛ تکرار باید باشد، »نخورده« یا »خورده« هدف هردو یا یک اینکه رغمعلی شود،می اعالم هدفنبود داور توسط که ايدوتایی هدف) ب
 بدهد، هدفنبود فرمان ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله یا درحین داور اگر حال این با. کند هدفنبود اعالم به اقدام ورزشکار شلیک از قبل باید داور) پ

 . شود تکرار باشد »نخورده« یا »خورده« هدف آنکه از نظر صرف باید دوتایی پرواز و است غالب داور تصمیم
 :باشد کرده شلیک ورزشکار اگر حتی شود، اعالم زیر شرایط در باید دوتایی هدفنبود 9,9,8,1

 شود؛ پرتاب معیوب یا شکسته هدف) الف
  باشد؛ داشته تفاوت »ازمسابقهپیشتمرین« یا مسابقه در استفاده مورد يهاهدف سایر رنگ با وضوح به آن رنگ که شود پرتاب هدفی) ب
 شود؛ پرتاب هدف) 1( یک فقط) پ
 نشوند؛ پرتاب همزمان هدف هردو) ت
  کنند؛ برخورد هم با هاهدف) ث
 شود؛ دیگر هدف شکستن باعث هدف) 1( یک هايتکه) ج
 بشکند؛ را هدف دو هر اول شلیک) چ
 کند؛ شلیک نوبت از خارج ورزشکاري) ح
 کند؛ شلیک دوتایی هدف همان به دیگري ورزشکار) خ
  ؛)»فنی نقص مجاز دفعات تعداد«  9,12,2 مادة به ك.ر( شوند شلیک همزمان تیر هردو) د
  است؛ قرارگرفته مزاحمت مورد خارجی عاملی توسط وضوح به هاهدف فراخواندن از پس ورزشکار که شود متقاعد داور) ذ
  دهد؛ تشخیص را ورزشکار پاي خطاي راند جاري در اول بار براي داور) ر
  دهد؛ تشخیص را ورزشکار زمان خطاي در راند جاري اول بار براي داور) ز
 داورهاي کمک با رأي اعالم از پیش باید داور شرایطی چنین در همواره. (است نخورده یا خورده هاهدف از یکهر بگیرد تصمیم نتواند دلیل هر به داور) ژ

 ؛)کند مشورت خود
 محسوب نخورده اول هدف شرایطی چنین در نشود، دوم تیر شلیک به موفق فشنگ یا سالح مجاز فنی نقص دلیل به و برود خطا ورزشکار شلیک اولین) س
 . شود تکرار دوم شلیک نتیجۀ تعیین براي فقط باید دوتایی پرواز و شودمی

 :شود اعالم دوتایی نبودهدف زیر موارد در باید باشد نکرده شلیک هنوز ورزشکار اگر 9,9,8,2
 شوند؛ پرتاب ورزشکار فراخواندن از قبل هاهدف) الف
 ؛)نکته به رجوع( نشوند پرتاب ورزشکار فراخواندن از بعد بالفاصله هاهدف) ب
 ؛)نکته به رجوع( باشد نادرست هاهدف از هریک پرواز مسیر) پ
 شود؛ حادث فشنگ یا سالح مجازفنی  نقص) ت
 تعیین براي دوتایی هدف باید دوم تیر شلیک عدم یا شلیک به توجه بدون نشود تیراول شلیک به موفق فشنگ یا سالح فنی نقص دلیل به ورزشکار اگر) ث

 . شود تکرار شلیک دو هر نتیجۀ
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 از هدف انحراف یا دیر یا زود پرتاب پایۀ بر تنها پرواز بودن نادرست ادعاي و نکند، »نبودِهدف « اعالم ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله یا قبل داور اگر: نکته
 باید نتیجه کند، شلیک ورزشکار اگر. بود نخواهد مسموع هاهدف از یکهر به شلیک از بعد ورزشکار سوي از اعتراضی هیچ باشد، استوار قانونی پرواز مسیر
 .شود ثبت

 :که شودمی خوانده نخورده هدفی 9,9,8,3
 ؛نگیرد قرار اصابت مورد پرواز طول در) الف
  نشود؛ جدا آن از ايقابل مشاهده تکۀ هیچ و شود بلند گرد آن از فقط) ب
 شود؛می محسوب نخورده هدف دو هر صورت این در نکند، شلیک است فراخوانده خود که سالمی دوتایی هدف به قانونی غیر دالیل به ورزشکار) پ
 است؛ نخورده دوم شلیک و شودمی ثبت باشد چه هر اول شلیک نتیجۀ حالت این در. نکند شلیک را خود دوم تیر مجاز غیر دالیل به ورزشکار) ت
 زنساچمه تفنگ خشاب قفل قراردهد یا سالح در را دوم فشنگ کرده است فراموش چون نشود هم تیردوم شلیک به موفق و برود خطا به ورزشکار تیراول) ث

 شوند؛می محسوب نخورده هدف دو هر رفته باشد ضامن به سالح اول شلیک لگد اثر در یا ،کند آزاد را خودکار نیمه
   شوند؛می محسوب نخورده هدف هردو. کند پر را آن یا آورد در ضامن از را سالح است کرده فراموش چون نشود شلیک به موفق ورزشکار) ج
 نخورده هدف هردو. است گرفته )زرد کارت( اخطار داور از زمان خطاي بابت بار یک راند همان در که حالی در بشود زمان خطاي مرتکب ورزشکار) چ

 ؛)9,16,3,6( شوندمی محسوب
 محسوب نخورده هدف هردو. است گرفته )زرد کارت( اخطار داور از پا خطاي بابت بار یک راند همان در که حالی در بشود پا خطاي مرتکب ورزشکار) ح

 .)9,16,3,6( شوندمی
 فنی نقص بروز صورت در نتیجه اعالم شرایط 9,9,8,4

 دوتایی پرتاب و شودمی ثبت باشد هرچه اول شلیک نتیجۀ. شودمی تیر دوم شلیک از مانع مجاز فنی نقص بروز ولی کندمی شلیک اول هدف به ورزشکار) الف
  شود؛می تکرار دوم تیر نتیجۀ تعیین براي فقط

 باز را سالح بستار دهد قرار بازرسی مورد را سالح داور اینکه از قبل و نشود خود اول تیر شلیک به موفق فشنگ یا سالح فنی نقص بروز از بعد ورزشکار) ب
 بود؛ خواهد نخورده شلیک هردو. بزند دست ضامن به یا کند
 باز را سالح بستار دهد قرار بازرسی مورد را سالح داور اینکه از قبل و نشود خود دوم تیر شلیک به موفق فشنگ یا سالح فنی نقص بروز از بعد ورزشکار) پ

 بود؛ خواهد نخورده دوم تیر و شودمی ثبت باشد هرچه اول شلیک نتیجۀ. بزند دست ضامن به یا کند
 بود؛ خواهد نخورده تیر هردو. شود فنی نقص دچار بیشتر یا سوم مرتبۀ براي ورزشکار فشنگ یا سالح ،اول تیر شلیک هنگام) ت
 و شودمی ثبت حاصله نتیجۀ براساس اول شلیک امتیاز. شود فنی نقص دچار بیشتر یا سوم مرتبۀ براي ورزشکار فشنگ یاسالح ،دوم تیر شلیک هنگام) ث

 .بود خواهد نخورده دوم شلیک
 غیرارادي شلیک صورت در نتیجه اعالم شرایط 9,9,8,5

 درهمان شرایط این اگر ولی بدهد، اخطار ورزشکار به هدفنبود اعالم ضمن باید داور کند، شلیک غیرارادي هاهدف خواندن فرا از پیش ورزشکار اگر) الف
 د؛نشومی محسوب نخورده تیر هردو شود تکرار بیشتر یا دوم مرتبۀ براي راند
 این در. کندمی شلیک هدف سمت به را خود دوم تیر ورزشکار و افتدمی اتفاق آنها پرتاب از قبل ولی ،هاهدف خواندن فرا از بعد غیرارادي شلیک) ب

 ارتکاب به مجاز بار یک فقط راند یک طول در ورزشکار. شودمی ثبت حاصله نتیجۀ براساس دوم شلیک امتیاز ولی شودمی محسوب نخورده اول شلیک حالت
 شد؛ خواهد محسوب نخورده شلیک هردو افتد اتفاق بیشتر یا دوم مرتبۀ براي مشابه شرایط اگر. است خطایی چنین به
 اول شلیک حالت این در. کندنمی شلیک را خود دوم تیر ورزشکار و افتدمی اتفاق آنها پرتاب از قبل ولی هاهدف خواندن فرا از بعد غیرارادي شلیک) پ

  شود؛ تکرار دوم تیر نتیجۀ تعیین براي فقط باید دوتایی پرواز و شودمی محسوب نخورده
 نخورده شلیک هردو تکرار شود بیشتر یا دوم مرتبۀ براي مشابه شرایط اگر. است خطایی چنین به ارتکاب به مجاز بار یک فقط راند یک طول در ورزشکار) ت

 .بود خواهد
 زمین به شلیک 9,9,9

 بدون او شلیک هردو ،راند همان در زمین به شلیک تکرار درصورت و کند، دریافت) زرد کارت( رسمی اخطار داور از باید کند شلیک زمین به که ورزشکاري
 .شودمی محسوب نخورده شدن، نخورده یا خورده به توجه
 اسکیت مسابقۀ مقررات 9,10

 یک راند اسکیت اجراي 9,10,1
 تجمع) 1( یک ایستگاه به نزدیک ايمحوطه در میدان در باید کاملراند یک بردن پایان به براي نیاز مورد وسایل کلیۀ و کافی مهمات با جوخه اعضاي همۀ

 کنند؛
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 به تسلط ضمن باید داور آزمایشی، پرواز تماشاي و آزمایشی شلیک داورها، کمک استقرار ورزشکاران، شمارة و نام کنترل مانند ابتدایی مراحل تکمیل از بعد
 .بدهد START فرمان امور، همۀ

 شیوه 9,10,2
  START فرمان  دورص از بعد 

 هدف یک پرتاب باعث این که بخواند فرا را هدف و بگیرد »آماده وضعیت« کند، پر فشنگ) 1( یکبا را سالح شود، 1 ایستگاه وارد باید اول ورزشکار) الف
  شود؛می ثانیه) 3( سه تا) 0( صفر بین متغیر زمانی بازة یک از پس بلند خانۀ از سالم
ثانیه  2/0 بین زمانی تاخیر یک تصادفی طور به که شده باشد ساخته نحوي به سامانه این باید شود،می استفاده الکترونیکی صوتی پرتاب سامانه از اگر: توجه

 کند؛ ایجاد هدف پرتاب و دنخوان فرا بین ثانیه 3 تا
 بخواند فرا را هاهدف کند، پر فشنگ) 2( دو با را سالح بگیرد، آماده وضعیت بماند، باقی ایستگاه در باید ورزشکار اول، شلیک نتیجۀ شدن مشخص از بعد) ب
 کند؛ شلیک سالم دوتایی هدف یک به و

  کند؛ ترك را ایستگاه باید اول ورزشکار شد، مشخص شلیک هردو نتیجۀ اینکه از بعد) پ
 ایستگاه در تیراندازي جوخه، اعضاي همۀ که زمانی تا آخر، الی چهارم و سوم ورزشکار او از بعد و کند، عمل روال همین به باید نیز دوم ورزشکار سپس) ت
 کنند؛ تکمیل مقرر ترتیب مطابق را 1
 ترتیب به جوخه اعضاي سایر او از پس و کند شلیک مقرر زمان و شیوه و ترتیب مطابق هدف مقرر تعداد به و شود 2 ایستگاه وارد باید اول ورزشکار آنگاه) ث
  کنند؛ عمل منوال همین به
 یابد؛می ادامه ترتیب همین به باشند کرده شلیک هدف مقرر تعداد به هاهایستگا کلیۀ در ورزشکاران همۀ که زمانی تا چرخه این) ج
 خروج و قبلی ورزشکار شلیک مراحل پایان یا داور توسط تیراندازي شروع فرمان دورص یا نوبت رسیدن فرا از قبل ندارند حق جوخه ورزشکاران از یکهیچ) چ
 شوند؛ ایستگاه وارد ایستگاه از او
 وارد حق باشد نشده تمام ایستگاه آن در جوخه اعضاي همۀ تیراندازي که زمانی تا است کرده تکمیل را ایستگاه یک در شلیک مراحل که ورزشکاري هیچ) ح

 . شود مسابقه مسئولین یا ورزشکاران دیگر براي مزاحمت ایجاد باعث نباید بعدي ایستگاه به ورزشکار حرکت. ندارد را بعدي ایستگاه به شدن
 مسابقه مراحل 9,10,3

 فرصت آماده شدن 9,10,3,1
 :کنند شلیک آنها به و بخوانند فرا را هاهدف زیر، زمانی هايمحدوده در باید ورزشکاران

 شود؛ ایستگاه وارد ثانیه) 10( ده مدت ظرف باید بعدي ورزشکار ایستگاه، از قبلی ورزشکار خروج از پس یا داور، توسط START فرمان  دورص از بعد) الف
 بخواند؛ا فر ایستگاه مقرر ترتیب مطابق را) ها( هدف و کند، پر را سالح سپس بگیرد، آماده وضعیت بایستد، ایستگاه محدودة درون کامالً پا هردو با)  ب
 بخواند؛ فرا کند شلیک آن به ایستگاه همان از است قرار که را بعدي دوتایی یا تکی هدف ممکن زمان ترینکوتاه در باید ورزشکار آنگاه)  پ
 به ورود لحظۀ از ثانیه) 30( سی ،فینال در چه و مقدماتی هايراند در چه ایستگاه، هر مقرر ترتیب طبق هاهدف خواندن فرا براي مجاز مهلت حداکثر) ت

 است؛ ایستگاه
 استفاده با باید فرصت آماده شدن محدودیت فینال حین و قبل تیرحذفی در. شود کنترل داور توسط باید فرصت آماده شدن رعایت مقدماتی هايراند در) ث
 .شود کنترل منتخب داور توسط) 9,18,2,5 مادة به ك.ر( یالکترونیک دستگاه از

 مقدماتی مرحلۀ در هاهدف به شلیک ترتیب 9,10,3,2
 .است مجاز تیر) 1( یک تنها هدف هر براي

 ایستگاه هدف ترتیب

 تک باال
1 

 دوتایی  پایین – باال

 تک باال
2 

 دوتایی  پایین – باال

 تک باال
3 

 دوتایی  پایین – باال
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 تک باال
4 

 تک پایین

 تک پایین
5 

 دوتایی  باال – پایین

 تک پایین
6 

 دوتایی  باال – پایین

 7 دوتایی  باال – پایین

 دوتایی  پایین – باال
4 

 دوتایی  باال - پایین

 تک  باال
8 

 تک  پایین

 
 8 ایستگاه در عملکرد خاص نحوة 9,10,3,3

 فرضی خطی روي 8 ایستگاه متري) 5( پنج فاصلۀ در که داور سر پشت تیراندازي، نوبت ترتیب به باید ورزشکاران همۀ رسد،می 8 ایستگاه به جوخه وقتی
 .شوند خط به است، ایستاده گذردمی 8 ایستگاه و 4 ایستگاه مرکز از که
 :نوبت به باید ورزشکار هر داور، توسط START فرمان اعالم از بعد
 بگیرد؛ موضع باال خانۀ هدف به شلیک براي) الف
 کند؛ پر فشنگ) 1( یکفقط با را سالح) ب
 بگیرد؛ آماده وضعیت) پ
 بخواند؛ فرا را هدف) ت
 .کند شلیک باال خانۀ هدف به) ث

 :و ،بچرخد) هاهدف پرواز مسیر تالقی نقطۀ به رو راست، سمت به( ساعت هاي عقربه حرکت جهت در آنگاه
 بگیرد؛ موضع پایین خانۀ هدف به شلیک براي) الف
 کند؛ پر فشنگ) 1( یکبا فقط را سالح) ب
 بگیرد؛ آماده وضعیت) پ
 بخواند؛ فرا را هدف) ت
 و کند؛ شلیک پایین خانۀ هدف به) ث
 تک تک. برود هستند خود تیراندازي نوبت منتظر که ورزشکارانی صف پشت به و کند ترك را ایستگاه باید ورزشکار آخر، تیر نتیجۀ شدن مشخص از بعد) ج

 . کنند عمل روش همین به باید ورزشکاران
 

 سالح پرکردن ترتیب 9,10,3,4
  شود؛ پر فشنگ) 1( یکبا تنها باید سالح پایین، و باال خانۀ هدف هردو براي 8 ایستگاه در) الف
 شود؛ پر فشنگ) 2( دو با باید سالح اول، تک هدف خواندن فرا از قبل شود، تیراندازي تک هدف) 2( دو به باید که 4 ایستگاه در) ب
 فشنگ سالحش لول دومین در شودمی تیراندازي جداگانه هدف) 2( دو به آن در که 4 ایستگاه در تک يهاهدف به شلیک براي کند فراموش ورزشکار اگر) پ

 براي داور از اجازه کسب جهت یا ،کند آن پرکردن براي سالح کردن باز به اقدام و بیاورد یاد به اول هدف به شلیک یا هدف خواندن فرا از بعد آنگاه بگذارد،
 شود؛می محسوب نخورده دوم هدف ببرد، باال را دستش سالح کردن پر
 کند؛ خارج آن از را مهمات باز، و را سالح بستار باید ورزشکار تیراندازي، در وقفه بروز درصورت) ت
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 . بچرخد ایستگاه در خود سالح تخلیۀ و بستار کردن باز از قبل نباید ورزشکاري هیچ) ث
 آزمایشی پروازهاي 9,10,3,5

 :کنند تماشا پایین و باال هايخانه از یکهر از سالم پرواز یک زیر شرایط در مجازند جوخه اعضاي
 مسابقه؛ از روز هر در راند اولین شروع از قبل بالفاصله 1 ایستگاه از) الف
 پرواز یا هدف هر از بعد تواندمی ورزشکار باشد، نشده شلیک نادرست دوتایی هدف هردو به یا نادرست تک هدف به و کند نبودِهدف اعالم داور اگر) ب

 کند؛ درخواست آزمایشی دوتایی پرواز) 1( یک نادرست، دوتایی هر از بعد یا آزمایشی، پرواز) 1( یک نادرست،
 از شود داده اجازه جوخه به باید راند مجدد شروع از قبل شود، متوقف دقیقه) 5( پنج از بیش ورزشکار با نامرتبط فنی نقص بروز دلیل به مسابقه رانداگر) پ
 . کند تماشا سالم پرواز) 1( یک دستگاه هر

 هامیدان در گیريهدف تمرین 9,10,3,6
 :است مجاز زیر شرایط در کشیدن تفنگ و گیريهدف تمرین

 خواندن فرا از قبل و سالح پرکردن از بعد) مقرر مهلت رعایت با( 1 ایستگاه در تنها است مجاز ورزشکار داور، توسط START فرمان اعالم از بعد) الف
  ببرد؛ باال شانه تا را سالح و کند گیريهدف تمرین ثانیه چند براي دوتایی هدف براي هم و تک هدف براي هم ،هاهدف یاهدف

 بگیرد؛ آماده وضعیت هاهدف یا هدف خواندن فرا از قبل باید ورزشکار سپس) ب
 تیراندازي که ورزشکارانی ،در طول راند اما .کند گیري هدف تمرین سالح بدون یا سالح با دیگري ایستگاه هیچ در ندارد حق ورزشکار راند شروع از قبل) پ

 دیگر ورزشکار تیراندازي هنگام هدف کردن دنبال براي خود دستان از توانندمی داور مزاحمت ایجاد نکنند، یا ورزشکاران سایر براي شرطی که به کنند،نمی
 .کنند استفاده

 )6,4,20,2 عمومی فنی ر.ك به مقررات( پروازها ارتفاع و برد 9,10,3,7
 مسیري باید هاهدف آرام هوایی و آب شرایط در( .شوند تنظیم موجود دستورالعمل مطابق مسابقه شروع از قبل باید اسکیت هدف پرتاب يهاهدستگا) الف

 ؛شوند مهروموم و تأیید بازرسی، ژوري توسط مسابقه از روز هر از قبل باید تنظیمات این) کنند طی 7 یا 1 ایستگاه پشت دیوار سطح از را متر 68 ± 1 معادل
  .)9,3ر.ك به مادة (است  ممنوع هاتیممسئولین  و مربیان ورزشکاران، براي ژوري توسط هاماشین تنظیم تأیید و کنترل از پس اسکیت هايخانه به ورود) ب

 نادرست مسیر 9,10,3,8
 .شود محسوب نادرست هدف باید باشد، داشته مغایرت است آمده مقررات در آنچه با برد و ارتفاع زاویه، نظر از که کند پرواز مسیري در هدفی هرگاه

 آماده وضعیت 9,10,3,9
 :که درحالی بایستد، آماده وضعیت در باید ورزشکار ،هاهدف یا هدف شدن نمایان زمان تا خواندن، فرا لحظۀ در

 باشد؛ تیراندازي ایستگاه محدودة داخل کامالً پایش هردو) الف
 دارد؛ نگاه دست هردو با را سالح) ب
 باشد؛ تماس در بدنش با سالح قنداق) پ
 رؤیت قابل وضوح به دارد درست جاگیري که داوري براي که ايگونه به قرارگیرد ISSF شاخص نوار از تر پایین یا رو سالح، قنداق کفشک پایینی لبۀ) ت

 . باشد
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 آرنج نوك

= 
 ISSF شاخص نوار باالیی لبۀ با مماس

 )میلیمتر 30 عرض – میلیمتر 250 طول(

 
 شاخص نوار 9,10,4

 الصاق دائمی طور به تیراندازي) روپوش( جلیقۀ بیرونی سطح به باید ISSF  رسمی شاخص نوار سالح، داشتن نگاه وضعیت کنترل در داور به کمک براي
 .شود

  ISSF رسمی شاخص نوار 9,10,4,1
 بر آن درج شده است؛ ISSFمیلیمتر عرض دارد و نشان  30میلیمتر طول و  250نواري زرد رنگ با حاشیۀ سیاه است که ) الف
 . شود نصب تیراندازي جلیقۀ مناسب سمت روي دائمی صورت بهباید ) ب

 شاخص نوار بازدید 9,10,4,2
 تمامی به »ازمسابقهپیشتمرین« روز اولین از ژوري. است ورزشکاران خود با 9,10,4,3 مادة مطابق نوارشاخص الصاق محل صحت از یافتن اطمینان مسئولیت

 کنترل مسابقه شروع از پیش را خود تجهیزات بتوانند داشتند تمایل ورزشکاران اگر که شکلی به دهد،می ارائه تجهیزات کنترل مشاورة خدمات ورزشکاران
 کوتاهی مقررات از که ورزشکاري هر و دهدمی انجام تصادفی و سرزده بازرسی مسابقه درطول ژوري ،ISSF مقررات عمالا از یافتن اطمینان براي. کنند
 ).  9,4,1,1 مادة به ك.ر( شود اخراج باید باشد کرده

 :گیرد قرار بازرسی مورد زیر روش به باید شاخص نوار نصب صحیح محل 9,10,4,3
 باشند؛ خالی باید تیراندازي جلیقۀ جیبهاي همۀ) الف
که ساعد به صورت افقی و  شکلییعنی به  ،در کنار بدن قرار داده قائمه ۀزاوی باراست را (براي تیراندازان راست دست)  دست حالی که در باید ورزشکار) ب

شود. می تثبیت مخصوصدست تیراندازي با استفاده از ابزار قائمۀ  ۀزاویوضعیت  سپس. بایستد راست با قامت افراشته است،بازو به صورت عمودي قرار گرفته 
 ؛)(مطابق شکل

 شاخص نوار و آرنج انطباق وضعیت تا تاباندمی ورزشکار جلیقۀ بر شده نصب شاخص نوار روي بر آرنج لبۀ بر مماس را افقی لیزر پرتو یک ژوري عضو آنگاه) پ
 ؛کند مشخص را
 است؛ قانونی شاخص نوار نصب محل بیفتد باالتر یا شاخص نوار باالیی نیمۀ بر لیزر پرتو اگر تابش) ت
 شود؛ نصب شاخص نوار طرف دو بر ISSFمهر و الك باید سپس) ث
 گیرد؛ قرار مجدد بازدید مورد رقابت براي ورزشکار یافتن اجازه از پیش و شود اصالح به درستی شاخص نوار نصب قانونی غیر محل است الزم) ج
 .باشد نداشته وجود اندازه تنظیم براي بند یا کش نوار، از استفاده امکان آن در که شود ساخته نحوي به باید تیراندازي جلیقۀ) چ
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  مردود هدف 9,10,5

 : کند را مردود هدف زیر شرایط در تواندمی ورزشکار
  نشود؛ پرتاب مقرر زمانی بازة طی هدف) الف
  نشوند؛ پرتاب همزمان هاهدف دوتایی، پرواز در) ب
  است؛ گرفته قرار مزاحمت مورد وضوح به خارجی توسط عامل هدف خواندن فرا از پس ورزشکار که بپذیرد داور) پ
 . است نادرست غلط، مسیر در پرواز دلیل به هدف که بپذیرد داور) ت

 داور آنگاه. کند اعالم داور به دست بردن باال و سالح بستار کردن باز با را خود تصمیم باید کندمی هدفی را مردود که ورزشکاري – ورزشکار اعتراض روش
 .بدهد رأي باید

  (NO TARGET) نبودِهدف  9,10,6
 باشد؛ نشده پرتاب این مقررات مطابق که شودمی گفته هدفی به هدفنبود) الف
 است؛ داور با همواره هدفنبود مورد در گیريتصمیم) ب

 در فینال رجوع شود. (VAR)براي اعمال ویدیو چک  9,18,4همچنین به ماده 
 شود؛ تکرار است »نخورده« یا »خورده« اینکه به توجه بدون همیشه باید شودمی اعالم هدفنبود داور توسط که هدفی) پ
 هدفنبود فرمان ورزشکار شلیک از بعد ممکن زمان ترین سریع در یا حین داور اگر ولی. کند هدفنبود اعالم ورزشکار شلیک از قبل کند سعی باید داور) ت

 . شود تکرار است »نخورده« یا »خورده« اینکه به توجه بدون باید دوتایی یا تکی هدف و است غالب داور تصمیم بدهد،
 :شود اعالم هدفنبود باید باشد کرده شلیک ورزشکار اگر حتی زیر، شرایط در 9,10,6,1

  شود؛ پرتاب شکسته هدف) الف
  باشد؛ داشته تفاوت »ازمسابقهپیشتمرین« یا مسابقه در استفاده مورد يهاهدف سایر رنگ با وضوح به آن رنگ که شود پرتاب هدفی) ب
  شود؛ پرتاب هدف) 2( دو تک، پرواز در) پ
 شود؛ پرتاب غلط خانۀ از هدف) ت
 باشد؛ نکرده دریافت اخطاري خطا این بابت جاري رانددر لحظه آن تا و باشد نادرست ورزشکار آمادة وضعیت) ث
 دهد؛ تشخیص را ورزشکار پاي خطاي راند جاري در اول بار براي داور) ج
  دهد؛ تشخیص را ورزشکار زمان خطاي در راند جاري اول بار براي داور) چ
  است؛ گرفته قرار مزاحمت مورد خارجیعامل  سوي از هاهدف یا هدف خواندن فرا از بعد ورزشکار که شود متقاعد داور) ح
 حتماً  باید نهایی رأي اعالم از قبل داور شرایطی چنین در. بگیرد تصمیم پرواز تک یا دوتایی هدفنبود یا نخورده ،خورده مورد در نتواند دالیلی به داور) خ
 کند؛ مشورت داور کمک با

 در فینال رجوع شود. (VAR)براي اعمال ویدیو چک  9,18,4همچنین به ماده 
 شود؛ مجاز فنی نقص دچار ورزشکار فشنگ یا سالح) د
 یا دوم مرتبۀ براي مشابهی وضعیت اگر ولی دهد؛ب اخطار ورزشکار به باید داور شود، انجام ورزشکار توسط هدف خواندن فرا از قبل اداري غیر شلیک اگر) ذ

 .شوند محسوب نخورده باید هاهدف یا هدف کند راند بروز یک در بیشتر
 :شود اعالم هدفنبود باید باشد نکرده شلیک هنوز ورزشکار که صورتی در زیر، شرایط در 9,10,6,2

 شود؛ پرتاب ورزشکار خواندن فرا از پیش هدف) الف
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 شود؛ پرتاب ثانیه) 3( سه زمانی بازة اتمام از بعد هدف) ب
 باشد؛ نادرست هدف پرواز مسیر) پ
 .شود حادث فشنگ یا سالح مجاز فنی نقص) ت

 دوتایی يهاهدف براي هدفنبود مقررات سایر 9,10,6,3
 :شودمی تکرار دوتایی هدف هدف، دو هر امتیاز تعیین براي و شوندمی اعالم هدفنبود هدف هردو زیر شرایط در

 ؛)نکته به رجوع. (باشد نادرست هدف دو از هریک) الف
 شود؛ پرتاب هدف یک تنها دوتایی، پرواز در) ب
 سوم، بار براي مشابه شرایط تکرار صورت در است، خطا این به ارتکاب به مجاز ایستگاه هر در مرتبه) 2( دو ورزشکار هر( بشکند را هدف هردو اول تیر) پ

  ؛)شودمی محسوب نخورده دوم هدف و خورده اول هدف
 بشکند؛ را دوم هدف اول، هدف هايتکه) ت
 کنند؛ برخورد هم با هاهدف) ث
 نشود؛ خود اول تیر شلیک به موفق فشنگ یا سالح مجاز فنی نقص بروز دلیل به ورزشکار) ج
 . شوند شلیک همزمان تیر هردو) چ

 مسیر از هدف انحراف یا دیر یا زود پرتاب پایۀ بر تنها پرواز بودن نادرست ادعاي و نکند، هدفنبود اعالم ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله یا قبل داور اگر: نکته
 ثبت باید نتیجه کند، شلیک ورزشکار اگر. بود نخواهد مسموع هاهدف از یکهر به شلیک از بعد ورزشکار سوي از اعتراضی هیچ باشد، استوار قانونی پرواز
 . شود

 نوبت از خارج تیراندازي 9,10,7
 هم) زرد کارت( رسمی اخطار یک شود،می ثبت باشد هرچه او هايشلیک یاشلیک  نتیجۀ کند، تیراندازي نوبت از خارج عمدي غیر صورت به ورزشکاري اگر

 که شود،می ژوري به مورد ارجاع و نوبت، آن يهاهدف یا هدف شدن محسوب نخورده موجب راند همان در نوبت از خارج تیراندازي تکرار. کندمی دریافت
 ).قرمز کارت( شود اخراج مسابقه از است ممکن ورزشکار صورت این در

 نخورده هدف 9,10,8
 :شوندمی محسوب نخورده زیر شرایط در هاهدف یا هدف

  نشود؛ خورده) الف
 شود؛ خورده قانونی محدودة از خارج) ب
 نشود؛ شکسته آن از رؤیتی قابل تکۀ و شود بلند آن از گرد فقط) پ
 نکند؛ شلیک است خوانده فرا خود که سالمی هدف به مجاز غیر دالیل به ورزشکار) ت
 بگذارد؛ آن درون فشنگ یاکند  خارج ضامن از را سالح است کرده فراموش چون نشود شلیک به موفق ورزشکار) ث
 بزند؛ دست ضامن به یا کند باز را سالح بستار داور توسط سالح معاینۀ و بازدید از قبل و فشنگ یا سالح فنی نقص بروز از بعد ورزشکار) ج
 شود؛ فنی نقص دچار راند یکدر بیشتر یا سوم مرتبۀ براي ورزشکار) چ
 ؛)9,16,3,6ر.ك به مادة (باشد  کرده دریافت) زرد کارت( همان راند اخطار در قبالً و نباشد مقررات مطابق ورزشکار آمادة وضعیت) ح
 ؛)9,16,3,6ر.ك به مادة (باشد  گرفته) زرد کارت( اخطار آن بابت راند همان در قبالً و شود پا خطاي مرتکب ورزشکار) خ
 باشد؛ گرفته) زرد کارت( اخطار آن بابت راند همان در قبالً و شود زمان خطاي مرتکب ورزشکار) د
 شرایط در. کند دریافت) زرد کارت( اخطار باید ورزشکار. شود انجام غیرارادي شلیک هدف شدن نمایان از قبل و خواندن فرا بعداز تک، پروازهاي در) ذ

 .شود محسوب »نخورده« باید یک راند هدف در بیشتر یا دوم مرتبۀ براي ارادي غیر شلیک
 دوتایی پروازهاي براي نخورده هدف مقررات سایر 9,10,9

 :شود اعمال دوتایی پروازهاي مورد در باید زیر مقررات است، آمده باال در آنچه بر عالوه
 شوند؛می محسوب نخورده هدف هردو کند، شلیک است فراخوانده خود که ايدوتایی هدف هدف اولین به نشود موفق مجاز غیر دالیل به ورزشکار اگر) الف
 حاصله نتیجۀ براساس اول هدف امتیاز کند، شلیک است فراخوانده خود که ايدوتایی هدف دوم هدف به نشود موفق مجاز غیر دالیل به ورزشکار اگر) ب

 شود؛می محسوب نخورده دوم هدف و شودمی ثبت
 باید دوتایی پرواز و شود محسوب نخورده باید اول هدف ،بشکند را دوم هدف تصادفاً شلیک همان با ولی نشود اول هدف زدن به موفق ورزشکار اگر) پ

  کند؛ شلیک هدف هردو به تکراري هايدوتایی در باید ورزشکار. شود تکرار دوم هدف نتیجۀ تعیین براي فقط
 دوتایی پرواز و شود محسوب نخورده باید اول هدف انجام شود، غیرارادي شلیک هاهدف شدن نمایان از قبل و دوتایی هدف خواندن فرا از بعد اگر) ت

 کند؛ شلیک هدف هردو به تکراري هايدوتایی در باید ورزشکار. شود تکرار دوم هدف نتیجۀ تعیین براي فقط
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 رسمی اخطار ورزشکار به باید داور و شوندمی محسوب نخورده هدف هردو ،راند همان در بیشتر یا سوم مرتبۀ براي غیرارادي شلیک تکرار درصورت) ث
  بدهد؛) زرد کارت(
 شودمی محسوب نخورده هدف اولین نشود، دوم تیر شلیک به موفق مجاز فنی نقص بروز دلیل به و برود خطا ورزشکار اول شلیک دوتایی پرواز در اگر) ج
 کند؛ شلیک هدف هردو به باید ورزشکار تکراري هايدوتایی شود. درمی تکرار دوم هدف امتیاز تعیین براي فقط دوتایی پرواز و
 پرواز و شودمی اعالم خورده اول هدف نشود، تیردوم شلیک به موفق مجاز فنی نقص بروز دلیل به ولی بزند را اول هدف ورزشکار دوتایی پرواز در اگر) چ

 ؛کند شلیک هدف هردو به باید ورزشکار تکراري هايدوتایی در. شودمی تکرار دوم هدف نتیجۀ تعیین براي فقط دوتایی
 .شوندمی محسوب »نخورده« دو هر گیرند، قرار اصابت مورد معکوس ترتیب به معمول دوتایی يهاهدف اگر) ح
 

 همسابق برگزاري 9,11
 تیراندازي زمانبندي برنامۀ 9,11,1

 مسابقه، شروع دقیق زمان از شودمی برگزار مسابقه از قبل روز که فنی جلسۀ پایان از بعد ساعت) 2( دو از کمتر در باید هاتیم مسئولین و ورزشکاران) الف
 شوند؛ مطلع جوخه وندر شده تعیین جایگاه و هامیدان زمانبندي

 شوند؛ مطلع هامیدان زمانبندي برنامۀ از »مسابقهازپیشتمرین« از قبل روز 18:00 ساعت تا باید هاتیم سرپرست و ورزشکاران) ب
 اصلی اعالنات يتابلو در جدید برنامۀ نصب وسلیۀبه بالفاصله باید هاتیم سرپرستهاي آید، پیش تیراندازي زمانبندي هايبرنامه از یکهر تغییر به نیاز اگر) پ
 . شوند مطلع امر این از کننده شرکت يهاتیم همۀ بین برنامه توزیع همچنین پروازي، اهداف يهامیدان امتیازات يتابلو و

 ورزشکار جایگزینی 9,11,2
 قسمتهاي داراي که مسابقاتی شامل قانون این. ندارد وجود او جایگزینی امکان دهد انصراف مسابقه از و کند شلیک مسابقه یکدر تیر یک ورزشکاري اگر

 .شودمی نیز گردندمی برگزار روز چندین طی و هستند مختلف
 برنامه در وقفه 9,11,3

 وضعیت نامناسب، نور ،هاهدستگا خرابی ایمنی، به مربوط مسائل که مواردي در مگر برود، پیش برنامه مطابق و وقفه بدون باید رقابتها مسابقه، شروع از بعد
  دهد؛ قرار تأثیر تحت شدیداً را مسابقه اجراي کیفیت تحمیلی هايوقفه سایر یا حاد هوایی و آب

 .کند متوقف ژوري تأیید با برق و رعد و طوفان بروز یا باران شدید بارش شرایط در را مسابقه تواندمی میدان ارشد مأمور فقط
 بنديجوخه 9,11,4

 جوخه ترکیب 9,11,4,1
 مجاز نفر) 5( پنج زیر جوخۀ. ندهد را یکسان کامالً هايجوخه تشکیل اجازة کشیقرعه که مواردي در مگر شود، تشکیل عضو) 6( شش از باید جوخه

 . شود راند کردن رها ناتمام به مجبور دالیلی به یا شود، اعالم غایب راند شروع از پیش ورزشکاري که مواردي در مگر ،نیست
 )جوخه پر کن( کمکی ورزشکار 9,11,4,2

 . شود استفاده کمکی ورزشکار عنوان به ایشان از نیاز صورت در که باشد داشته دسترس در را شرایطی واجد ورزشکاران همیشه باید مسابقات برگزاري کمیتۀ
 شود؛ پر مناسب مهارت سطح با کمکی ورزشکاران با باید خالی جاهاي یا جا بگیرند، قرار جوخه یکدر نفر) 5( پنچ از کمتر قرعه طبق اگر) الف
 کند؛ استفاده نیز دارد ورزشکار 5 حتی که ايجوخه تکمیل براي کمکی ورزشکاران ازفنی  ناظر تأیید با تواند می برگزاري کمیتۀ) ب
 . شود قید نباید آنها ملیت و نام ولی درج گردد، امتیازبرگه در معمول روش به باید کمکی ورزشکاران این امتیازات توالی، حفظ براي) پ

 بنديجوخه کشیِقرعه 9,11,4,3
 بیش که ايگونه به شوند، پراکنده مختلف هايجوخه در هموطن ورزشکاران که شود انجام شکلی به باید مقدماتی مرحلۀ بنديجوخه براي کشیقرعه) الف

  ؛)المپیک مسابقات در نیاز درصورت یا هافینالیست فینال در جز. (نگیرد قرار ايجوخه هیچ در کشور هر از ورزشکار) 1( یک از
. شود انجام ناظر فنی نظارت تحت و کشیقرعه طریق از باید جوخه درون ورزشکار هر استقرار محل تعیین و مختلف هايجوخه به ورزشکاران تخصیص) ب

 دارد؛ وجود نیز مخصوص ايرایانه افزار نرم توسط امور این انجام امکان
 . انجام شود ناظر فنی نظارت تحت باید هاراند توزیع نحوة تعیین و هامیدان تخصیص) پ

 جوخه در تغییرات 9,11,4,4
 ضروریات شدن برآورده از اطمینان حصول جهت منحصراً را تغییراتی ناظر فنی تأیید با و برگزاري کمیتۀ با همکاري راستاي در تواندمی ژوري
 .کند اعمال هاجوخه قرعۀ در) 9,11,4,3(کشیقرعه

 تیراندازي ترتیب 9,11,4,5
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 معکوس با یا امر این. دهد تغییر روزانه را جوخه هر درون تیراندازي ترتیب همچنین ها،جوخه تیراندازي ترتیب ژوري نظارت تحت است موظف برگزاري کمیتۀ
 روز یک در تنها مسابقه که شرایطی در. است پذیرامکان ژوري موافقت با جوخه ترکیب شکستن با یا آنها، درون ورزشکاران و هاجوخه تیراندازي ترتیب کردن
 .کند تغییر به راند دیگر راندي از ژوري اجازة با تواند می نیز جوخه در تیراندازي ترتیب ،شودمی برگزار

 
 
 
 

 فنی نقص 9,12
 فنی نقص تعریف 9,12,1

 کلیۀ تخلیۀ در فشنگ یک ناتوانی ،)کردن گل یا مکانیکی خرابی( ماشه شدن کشیده از بعد مهمات شلیک در است پرشده درستی به که سالحی توانایی عدم
 در ماشه هردو ناخواستۀ عملکرد اثر در یا ماشه، کشیدن بار یک با که فشنگ دو همزمان شلیک یا ،)کردن گل( چاشنی خوردن سوزن از بعد محتویاتش

 .شودمی خوانده فنی نقص افتد، اتفاق ماشه دو اسلحۀ
 فنی نقص بروز مجاز دفعات تعداد 9,12,2

 . است مجاز مهمات یا سالح تعویض عدم یا تعویض از نظرصرف ،راند هر در ورزشکار هر براي فنی نقص مرتبه) 2( دو حداکثر بروز
 شلیک، به ورزشکار اقدام عدم یا اقدام علیرغم کند، بروز بعدي فنی هاينقص آنها شلیک نوبت در که سالمی پروازهاي تمام فنی، نقص مورد دومین از بعد) الف

  شوند؛می محسوب نخورده
 عمل »ازکارافتاده زنساچمه يهاتفنگ«مقررات  مطابق توانمی آنگاه باشد، موافق تعمیر به سالح نیاز مورد در ورزشکار با داور فنی، نقص بروز از بعد اگر) ب

 ).9,12,6 مادة( کرد
 لول انتخاب 9,12,3

 ،)راست سمت لول هم، کنار دولول اسلحۀ در یا( کندمی شلیک اول او سالح پایین لول که است براین فرض کند،می تیراندازي دولول سالح با ورزشکاري وقتی
 .دارد دیگري قصد که بدهد اطالع داور به راندهر شروع از قبل ورزشکار اینکه مگر

 فنی نقص بروز هنگام مراحل اجرایی 9,12,4
 . شود انجام داور توسط باید فشنگ یا سالح فنی نقص مورد در گیريتصمیم

 :است موظف ورزشکار نکند، شلیک ورزشکار سالح دلیلی هر به اگر 9,12,4,1
 دارد؛ نگاه هدف پرواز محوطۀ به رو را سالح سر) الف
 نکند؛ باز را سالح بستار) ب
 نزند؛ دست ضامن به) پ
  بدهد؛ داور دست به معاینه براي را سالح ایمنی، موارد کلیۀ رعایت با شد، خواسته او از اگر) ت
 . دهد پاسخ داور پرسشهاي به) ث

 .است ورزشکار با داد پس را آن داور آنکه از پس سالح بررسی مسئولیت: توجه
 :شوندنمی محسوب فنی نقص زیر موارد 9,12,4,2

 ورزشکار؛ خود توسط سالح مکانیزم ناشیانۀ دستکاري) الف
 یا نظر؛ مورد لول جان در فشنگ قرارندادن) ب
 .باشد شده ایجاد ورزشکار خود توسط که هراشکالی) پ

  مهمات فنی نقص 9,12,4,3
 فنی نقص باشد، مشهود فشنگ چاشنی روي وضوح به سالح سوزن ضربۀ اثر اگر زیر موارد. شود گرفته داور توسط باید مهمات فنی نقص مورد در تصمیم
 :شودمی محسوب مهمات

 باشد؛ نشده مشتعل فشنگ خرج) الف
 باشد؛ کرده عمل چاشنی فقط) ب
 نباشد؛ موجود فشنگ در خرج) پ
 .بماند جا لول در فشنگ محتویات و قطعات از بخشی) ت

 تواندمی و است خطرناك 12 گیج سالح در 16 یا20 گیج فشنگ قراردادن. (شود محسوب مهمات فنی نقص نباید نادرست سایز و کالیبر با مهمات از استفاده
 ).قراردهد جریمه معرض در سالح از ایمن نا استفادة دلیل به را ورزشکار
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 فنی نقص اعالم از بعد عملکرد نحوة 9,12,5
 ورزشکار دارد، وجود سالح سریع جایگزینی امکان و نیست مهمات یا سالح فنی نقص یا سالح خرابی مقصر ورزشکار دهد تشخیص داور اگر 9,12,5,1

 یا. شود تهیه سالح خرابی اعالم از بعد دقیقه) 3( سه مدت ظرف جایگزین سالح که شرطی به کند استفاده دیگري سالح از داشت خواهد اجازه
 به شود تعیین سرداور توسط باید که دیگر زمانی در را راند ماندةباقی و کند ترك را جوخه داور، از اجازه کسب از بعد تواندمی ورزشکار 9,12,5,2

 .رساند پایان
 ازکارافتاده زنساچمه يهاتفنگ 9,12,6

 .کند گیريتصمیم اسلحه ازکارافتادگی مورد در باید داور
 :شودمی محسوب ازکارافتاده سالح زیر، شرایط در

 نباشد؛ کردن شلیک به قادر) الف
 کند؛ اجازه کسب سالح کردن جایگزین براي داور از باشد شده مهمات یا سالح فنی نقص دچار طول راند جاري در بار) 2( دو هنگام آن تا که ورزشکاري) ب
 نباشد؛ پوکه پراندن به قادر مکانیکی اشکال دلیل به) پ
 . شود سالح شدن استفاده غیرقابل باعث که دیگري هردلیل به یا) ت

 تکمیل راند ترمیمی براي عملکرد نحوة 9,12,7
 تراپ 9,12,7,1

) 3( سه هر و بایستد شود شروع آن از تیراندازي است قرار که ایستگاهی پشت باید ورزشکار مشابه، پرواز جدول با دیگر میدانی و زمان تعیین بعداز
 و کند تیراندازي معمول شیوة مطابق شود، ایستگاه وارد باید ورزشکار آنگاه. بدهد START فرمان باید داور آن از پس کند، تماشا را دستگاه گروه آن پرواز
 .دهد ادامه هاهایستگا باقی در تیراندازي به راند تکمیل براي

 دوتایی تراپ 9,12,7,2
 سالم دوتایی پرواز یک یابد اجازه و بایستد شود شروع آن از تیراندازي است قرار که ایستگاهی پشت باید ورزشکار دیگر، میدانی و زمان تعیین از بعد

 وارد باید ورزشکار آنگاه. بدهد START فرمان باید داور آن از پس که کند تماشاA   طرح سالم دوتایی پرواز یکوA   طرح سالم دوتایی پرواز یک A طرح 
 . دهد ادامه هاهایستگا باقی در تیراندازي هب راند تکمیل براي و کند شلیک دوتایی هدف یک به معمول شیوة مطابق و شود ایستگاه

 اسکیت 9,12,7,3
 و باال سالم پرواز یک یابد اجازه و بایستد شود شروع آن از تیراندازي است قرار که ایستگاهی پشت باید ورزشکار دیگر، میدانی و زمان تعیین بعداز
 مقرر تعداد به معمول شیوة مطابق و شود ایستگاه وارد باید ورزشکار آنگاه. بدهد START فرمان باید داور آن از پس که کند تماشا پایین سالم پرواز یک

 .دهد ادامه هاهایستگا باقی در تیراندازي به راند تکمیل براي و کند شلیک هدف
 ترمیمی راند امتیازات تأیید 9,12,8

 داور، و ورزشکار امضاي از بعد و کند حاصل اطمینان اولیه ناتمام راند از شده نقل امتیازات و ترمیمی راند در بدست آمده امتیازات صحیح جمع از باید داور
 .  کند ارسال ازن ادارة به را امتیازبرگه

 مسابقه تجهیزات و پوشاك 9,13
 .6,7 بخش عمومی فنی مقررات 6 فصل به ك.ر

 ).ISSF آیین نامۀ پوشاك 6,19عمومی فنی مقررات به ك.ر( ورزشکاران پوشاك 9,13,1
 شلوار. است مجاز بانوان براي دامن و کت یا مشابه ورزشی هايباالپوش و بانوان، و آقایان براي یکسان طور به) گرمکن( باالپوش و شلوار و ورزشی شلوار) الف

 است؛ ممنوع مشابه شلوارهاي و جین آبی، جین
 است؛ ممنوع مشابه پایپوش هرگونه یا صندل باز، پاشنه یا باز پنجه کفشهاي پوشیدن) ب
 است؛ مجاز باشد داشته فاصله زانو کشکک از سانتیمتر 15 از کمتر آن پایینی لبۀ که کوتاهی شلوار) پ
 است؛ ممنوع آستین بدون یا سانتیمتر 10 از ترکوتاه آستین با مشابه هايباالپوش و شرتتی پیراهن،) ت
 .است ممنوع استتار مواد از شده تهیه البسۀ) ث

 (BIB Number)شروع  شمارة یا پسبند 9,13,2
 :شود استفاده ورزشکاران همۀ توسط زیر دستورات مطابق باید شروع شمارة یا پسبند

 کمر؛ از باالتر و پشت به متصل) الف
 مسابقه؛ و »ازمسابقهپیشتمرین« مدت تمامی در) ب
 نیست؛ مسابقه ادامۀ یا شروع به مجاز ورزشکار پسبند، یا شروع شمارة از استفاده نکردن صورت در) پ
 .باشد کمتر میلیمتر 20 از نباید اعداد ارتفاع. دهد نمایش ممکن اندازة ترین درشت در را ورزشکار به یافته اختصاص شمارة باید پسبند یا شروع شمارة) ت
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 کشور المپیکی اختصاري نام 9,13,3
 از باالتر و هاشانه محدودة در تیراندازي جلیقۀ پشت التین حروف به باید وي نام اول حرف و فامیل نام ورزشکار، مطبوع کشور المپیکی اختصاري نام حروف
 چپ سمت در تواندمی کشور ملی پرچم .گیرد قرار آن زیر ورزشکار نام و باال و وسط کشور، اختصاري نام حروف که شود درج شکلی به پسبند یا شروع شمارة

 .گیرد قرار  المپیکی اختصاري نام
 

 دید میدان کنندة محدود 9,13,4
. است مجاز نباشد میلیمتر 60از بیش آن) ارتفاع( عرض که شرطی به بندپیشانی یا عینک، کاله، به متصل(یک یا دو طرف)  دید میدان کنندة محدود

بیش از  کناري نماي ازنباید محدود کنندة میدان دید  .) مجاز است9,13,4 ةفقط براي ورزشکاران اهداف پروازي (ماد دید میدان کنندة محدودآمدگی جلو
مقابل  دید مانع از مجازند ورزشکارانمیدان دید فقط باید از مواد پالستیکی باشد.  ةکنندجنس محدود . باشد جلوتر ورزشکار پیشانی مرکز ازمیلیمتر  30

 .کنند استفاده میلیمتر 30 از کمتر عرض باچشم 

 
 

 
 و امتیازدهی (ن ز ا) ،نتایج، زمانبندي 9,14

 شود مسئول نتایج، زمانبندي و امتیاز دهی در همکاري با رئیس ژوري است.یا ناظر فنی منصوب می ISSF سويعضو ژوري که از 
 و امتیازدهی (ن ز ا)  ،، زمانبندينتایجادارة  9,14,1

 قبل از مسابقه عبارت است از: ة (ن ز ا)اداروظایف  9,14,1,1
 امتیاز براي هر جوخه؛الف) آماده کردن برگه

 امتیاز صحیح همراه با جوخه مورد نظر در میدان مربوط به آن وجود دارد.آنکه برگهب) اطمینان از 
 پس از هر راند عبارت است از: ة (ن ز ا)ادار وظایف         9,14,1,2

 و تأیید نتایج؛» خورده«ي هاهدفالف) دریافت و بررسی جمع 
 ؛ثبت امتیازاتب) 

 اعالنات میدان؛ يامتیازات اولیه در تابلو فوريپ) نصب 
 کنار گذاشته شود و سایر امتیازات نصب شود. به دلیل اعتراض قطعی نیست باید موقتاً اينتیجهت)اگر 

 در پایان هر روز مسابقه عبارت است از: ة (ن ز ا)اداروظایف  9,14,1,3
 ترین زمان ممکن؛جمع بندي امتیازات رسمی در کوتاهالف) 

 ؛ ناظر فنی، ژوري و هاتیمها، سرپرستان ب) تهیۀ نتایج دقیق اولیه براي توزیع بین رسانه
 پ) تهیه و انتشار فوري نتایج نهایی دقیق؛ 

ین زمان نام خانوادگی کامل، نام کامل (بدون مخفف)، شمارة پسبند و نام اختصاري المپیکی کشور ورزشکار در اول به همراهت) انتشار نتایج نهایی صحیح 
 ممکن و پس از مهلت قانونی اعتراض؛ 
ماه پس  12یی است که به آنها شلیک شده است، حداقل براي هاهدفرا که نشان دهندة نتیجۀ همۀ  هامیدانامتیازهاي ث) کمیتۀ برگزاري موظف است برگه

 از جمع بندي نتایج مسابقه نگهداري کند.
 یازدهیامت روش 9,14,2

 : شودمی انجام دوتایی تراپ در دوتایی هدف 15 و اسکیت، و تراپ در هدف 25 براي و میدان هر در رسمی طور به امتیازدهی
 شود؛ ثبت هستند داور کمک معموالً که مستقل شخص )2دو ( توسط میدان هر در باید انفرادي امتیازات ،ISSF قهرمانی مسابقات تمامی در) الف
 است؛ اصلی امتیازبرگه مسئول نفر یک) ب
 .است داور با آن مدیریت که شود استفاده الکترونیکی امتیازات تابلوي از میدان در آنکه مگر است، دستی تابلوي بر امتیازات ثبت مسئول دوم نفر) پ

 تابلوهاي امتیازات 9,14,3
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 یکیالکترون ازاتیامتي تابلو يدارا يهامیدان 9,14,3,1
 .شود مطمئن آمده بدست امتیازات صحیح ثبت از و کند کنترل را الکترونیکی امتیازات يتابلو عملکرد باید داور

  :شوند تعیین زیر ترتیب به داور کمک عنوان به باید نفر دو 9,14,3,2
  شود؛می مستقر اصلی امتیازبرگه مسئول و داور کمک عنوان به آتش خط کنار اول نفر) الف
 شود؛می مستقر داور کمک عنوان به آتش خط دیگر سمت در دوم نفر) ب
 .کنندمی وظیفه انجام داور کمک عنوان به فقط دیگر نفر دو صورت این در که شود استفاده امتیاز اصلیبرگه مدیریت براي سومی نفر از است ممکن) پ

 تابلوي امتیازات آشکار يخطاها 9,14,3,3
 انجام است آن الزم اصالح براي که تاخیر، هرکاري حداقل با و کند متوقف را تیراندازي ،امتیازاتتابلوي  روي نادرست نتیجۀ مشاهدة از پس بالفاصله باید داور
 :شود انجام باید زیر اقدامات باشد نداشته وجود اصالح امکان اگر. دهد
 شود؛ تأیید و بررسی افتاده است کار از تابلو که جایی تا تابلوي امتیازات نتایج) الف
 شود؛ دنبال راندادامۀ  و شود منتقل آن به اشکال بروز از قبل تا بدست آمده امتیازات و شود جایگزین دستی تابلوي امتیازات یک امکان صورت در سپس) ب
 که یابد ادامه حالی در راند و شود وارد آن در تأیید مورد امتیازات و شود آماده جداگانه امتیازبرگه یک باید باشد، نداشته وجود دستی تابلوي امتیازات اگر) پ

 شود؛ ثبت و وارسی کندمی منصوب سرداور که شرایطی واجد شخص توسط دوم امتیازبرگه
 .شود غالب شده است ثبت سرداور طرف از منصوب شخص توسط که ايبرگه امتیازات باید شود کشف ذکر مورد امتیازبرگه دو بین مغایرتی اگر) ت

 یدست ازاتیامت يتابلو يدارا يهامیدان 9,14,3,4
 :شوند منصوب داور کمک عنوان به زیر شرح به باید نفر سه
 بگیرد؛ برعهده را دستی تابلوي امتیازات مدیریت و شود مستقر آتش خط راست یا چپ سمت در داور کمک عنوان به باید اول نفر) الف
 کند؛ عمل داور کمک عنوان به و شود نفر اول مستقر مقابل طرف در باید دوم نفر) ب
 دستی تابلوي روي امتیازات ثبت صحت اصلی، کنترل امتیازبرگه امتیازات در ثبت مسئولیت پذیرش بر عالوه و شود مستقر آتش خط پشت باید سوم نفر) پ
 بگیرد؛ برعهده را
 کند؛ ثبت داور تصمیم اساس بر تنها و مستقالً باید امتیازات را کننده ثبت هر) ت
 در صحیح امتیازات و شود داده تطبیق هم با »ن ز ا« اداره به رسمی امتیازبرگه تحویل از قبل و راندهر پایان در باید امیتازبرگه و تابلو در شده ثبت نتایج) ث

 شود؛ رسمی وارد امتیازبرگه
 .غالب شود دستی تابلوي بر شده ثبت امتیازات باید مغایرت بروز صورت در) ج

 ازاتیامت تأیید 9,14,4
 یکایک توسط باید امتیازبرگه گیرد،می قرار ورزشکاران تأیید مورد و شودمی خوانده بلند و شده داده تطبیق انفرادي امتیازات و رسدمی پایان به راند وقتی

 .باشد داشته اعتراض قصد و نپذیرد رااست  شده ثبت برایش که امتیازي ورزشکاري که زمانی مگر شود، امضا داور و ورزشکاران
 جینتا 9,14,5

 يانفراد مواد 9,14,5,1
 باید هاتیرحذفی و فینال مقدماتی، مرحلۀ هايراند امتیازات کل جمع و شود، درج رسمی امتیازبرگه در خوانا صورت به هر راند نتایج باید ورزشکار هر براي
 ).9,18,3,4 و 9,15,1,1 مواد به ك.ر تساوي وضعیت در. (شوند مرتب نزولی ترتیب به نتایج و شوند ثبت

 تیمی مواد 9,14,5,2
 و شود محاسبه باید مقدماتی مرحلۀ هايراند از یکهر در تیم هر اعضاي توسط شده زده يهاهدف کل تعداد و شود ثبت باید تیم هر اعضاي امتیازات) الف

 ؛)9,15,3 مادة به ك.ر تساوي درصورت( شود مرتب نزولی ترتیب به تیمی امتیازات
 .شود مشخص DSQعالمت  با باید نتایج درفهرست و شود بنديرتبه نباید است شده اخراج آن اعضاي از یکی که تیمی) ب

 یرحذفیت و يتساو 9,15
 فینال داراي مسابقات 9,15,1

 شود:می گیريتصمیم زیر مقررات مطابق تساویها مورد در هستند، فینال داراي که المپیکی مسابقات در
 فینال از قبل تساویهاي 9,15,1,1

براي آنها باید بر اساس تیرحذفی مطابق مقررات  فینالبرابر باشد، رتبۀ مرحلۀ مقدماتی و جایگاه  فینالبراي شرکت در  ورزشکار چند یا دوامتیاز  اگر) الف
اول شلیک  باالتر ۀشود (رتبمقدماتی تعیین می مرحلۀ ۀبر اساس ترتیب رتب تیرحذفیدر نوبت شروع  .انجام شود) 9,15,5 ة(ر.ك به ماد تراپ و اسکیت

ترتیب تیراندازي در تیرحذفی با قرعه  کند). در صورتی که تساوي با امتیاز کامل باشد یا شکستن تساوي با استفاده از مقررات پسشماري ممکن نباشد،می
 شود؛تعیین می
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 شود؛برگزار می باالتر جایگاه بر سر تیرحذفی ابتدا در باشد، الزم تیرحذفی یک از بیش که صورتی در) ب
برابر باشد، براي تعیین رتبۀ مرحلۀ مقدماتی باید تیرحذفی را تا شکسته شدن تساوي ادامه دهند.  فینالاگر نتیجۀ تیرحذفی ورزشکاران براي حضور در  )پ

  ؛)9,15,1,3(مادة  و پایین تر) باید با پسشماري تعیین شود 7اند (رتبۀ نشده فینالرتبۀ ورزشکارانی که نتیجۀ تیرحذفی مساوي دارند ولی موفق به راهیابی به 
 خودکار طور به و کند شرکت تیرحذفی در یابد اجازه نباید نباشد، حاضر تیراندازي براي آماده و مقرر، مکان در شروع، رسمی زمان در که ورزشکاري هرت) 

   شود؛می نصیبش تیرحذفی در تريپایین مقام مقدماتی مرحلۀ امتیازات براساس و
 پذیرد؛ انجام شود برگزار آن در فینال مسابقۀ است قرار که میدانی جزبه میدانی در باید فینال از قبل تیرحذفیِ باشد، ممکن هرگاه) ث
 رسمی مسابقه یکی از داوران توسطکه ) 9,18,2,5( یالکترونیک زمانسنج دستگاهاستفاده از  با باید فرصت آماده شدنمحدودیت  ،فینال از قبل تیرحذفی در) چ

 .)ب9,18,2,6( پایش شود شودمی مدیریت
 

 پسشماري قانون 9,15,1,2
 :شود عمل زیر شرح به باید روش، این به شکنی تساوي براي
آن راند  در را امتیاز بیشترین که ورزشکاري. شود داده مطابقت هم با باید ورزشکاران) دوتایی تراپ در دوتایی هدف 15( هدفی 25راند  آخرین امتیازات) الف

 است؛ برنده باشد، کرده کسب
  آخر؛ الی همینطور و آن از قبل راند نشکست، هم باز تساوي اگر و شود، داده مطابقت آخر ماقبل راندامتیازات  باید آنگاه بماند، پابرجا اگرتساوي) ب
 از قبل راند ازین صورت در و( آخر راند هدف نیاول از »يشمار شیپ« روش به دیبا یشکن يتساو باشد، يمساو شکل نیهم به هاراند ۀهم جینتا اگر)  پ

 مقام باشد، کرده کسب را) 0( »صفر« نیاول از قبل یمتوال ازیامت نیشتریب که يورزشکار. شود انجام میبرس) 0( »صفر« نیاول به که یوقت تا) آخر یال آن،
 .آوردیم دستب را باالتر

 مقام تعیین 9,15,1,3
 »پسشماري« قانون براساس شود؛ این مقامها بایدنمی تعیین تیرحذفی دارند با مساوي انفرادي امتیاز که تر بین ورزشکارانی) و پایین7مقامهاي هفتم (

 شود.شود، و نام آنها بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی فهرست میمشترك به ورزشکاران برابر داده می در وضعیت تساوي مطلق، رتبۀ .شود مشخص
 فینال بدون مسابقات 9,15,2

 انفرادي تساویهاي 9,15,2,1
 :شودمی شکسته زیر ترتیب به فینال بدون مسابقات سایر و المپیکی غیر هايماده و هاهگرو در تساوي

 کامل امتیاز با تساوي 9,15,2,2
 به باید) خانوادگی نام( آنها نام و آورندمی دست به را اول مقام مشترکاً اندکرده کسب کامل امتیاز که ورزشکارانی همۀ و شوندنمی شکسته تساویهایی چنین
 .شوند مرتب معمول ترتیب به باید بعدي مقامهاي. شود درج التین الفباي ترتیب

 اول مقام) 3(سه  برسر تساوي 9,15,2,3
 :شود شکسته تیرحذفی با باید تساویها این
 ؛)کندمی تیراندازي اول دارد را امتیاز باالترین که ورزشکاري( شودمی تعیین مقدماتی مرحلۀ امتیاز براساس ورزشکاران استقرار ترتیب) الف
 برسر دیگر نفر) 2( دو و) 3 و 2 جایگاه( دوم مقام برسر نفر) 2( دو کار مثالً شود، کشیده تساوي به مقام یکاز بیش احراز براي ورزشکار چند امتیاز وقتی) ب

 کنند؛می شلیک تیرحذفی انفرادي مقام تعیین براي میدان یک در آنها همۀ بکشد، تساوي به) 6 و 5 جایگاه( پنجم مقام
 شکسته هاتساوي همۀ که وقتی تا آخر الی همینطور و آن از باالتر مقام سر بر تساوي سپس شود، شکسته همه از اول باید مقام ترینپایین سر بر تساوي) پ

 . شود تعیین تیرحذفی در شده کسب امتیازات براساس مساوي امتیاز داراي ورزشکاران تمام مقام و شود
 ترپایین و )4( چهارم مقام برسر تساوي 9,15,2,4

 . شود مشخص »پسشماري« قانون اساس بر باید شودنمی تعیین تیرحذفی با که ترپایین و) 7( هفتم جایگاه از مساوي امتیاز داراي ورزشکاران مقام
 تیمی تساوي 9,15,3

 در تساوي ماندن پابرجا صورت در یا آخر، راند در تیم هر ورزشکاران کل امتیازات مجموع براساس آنها مقام باشند، داشته برابر امتیاز تیم چند یا )2( دو اگر
 اعضاي تمام امتیازات جمع مثالً( نشود شکسته تساوي اگر. شودمی تعیین شود، شکسته تساوي که هرجا تا آخر، الی آن از قبل راندسپس  آخر، ماقبل راند
شد هدف (اگر الزم با تیم هر ورزشکاران امتیازاتهدفِ آخرین راندِ  آخرین مجموع از عقب به شمارش اساس بر تساوي باید) باشد برابر راندها تمام در هاتیم

 خواهد تريپایین رتبۀ ،باشد ترپایین ورزشکارانش هدف آخرین امتیاز جمع که تیمی .شود تکلیف تعیینماقبل آخر یا در صورت برابري راند ماقبل آخر و ... ) 
 . داشت

 مثال : 
 

TEAM 1  
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 Athlete 1 XXXXXXXXXXXXXOOXXXXXOXXXX  22 
 Athlete 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO  24 بازنده        
 Athlete 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXXXOX  23 
TEAM 2  
 Athlete 1 XXXXXXXXXXXXXOXXXXXXOXXXX   23 
 Athlete 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXX  24       
  برنده
 Athlete 3 XXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXOXOX  22 

 
 
 
 
 

 تیرحذفی 9,15,4
 کلیات 9,15,4,1

 هرگاه تا کنند حفظ مسابقه برگزاري دفتر با را خود ارتباط تیم سرپرست طریق از یا ً شخصا باید ورزشکاران باشد، نشده اعالم قبل از تیرحذفی زمان اگر) الف
  باشند؛ آماده تیراندازي براي شد اعالم تیرحذفی زمان

 طور به و کند شرکت تیرحذفی در یابد اجازه نباید باشد، نداشته حضور مقرر مکان در تیراندازي براي آماده شروع، رسمی زمان در که ورزشکاري هر) ب
 .  شودمی نصیبش تیرحذفی ترپایین مقام مقدماتی مرحلۀ امتیازات براساس و خودکار

 فینال از قبل هايتیرحذفی 9,15,4,2
 استفاده است رفته کار به مقدماتی مرحلۀ در آنچه مشابه پودري يهاهدف از که وقتی مگر شود، انجام معمولی يهاهدف با باید فینال از قبل هايتیرحذفی

 .شود برگزار مقدماتی مرحلۀ پایان از بعد دقیقه) 30( سی تا حداکثر باید فینال از قبل تیرحذفیدر صورت امکان . شود
 فینال حین هايتیرحذفی 9,15,4,3
 .شوند برگزار 9,18,3,4 مادة در نهایی راندهاي شکنی تساوي مقررات مطابق باید فینال حین هايتیرحذفی

  فینالهاي قبل از تیرحذفی در ورزشکار فرصت آماده شدن 9,15,4,4
 ورود لحظۀ از ثانیه) 12( دوازده مدت ظرف باید ورزشکار کرد، شلیک سالم هدف یک به قبلی ورزشکار اینکه از بعد یا ،داد START فرمان داور اینکه از بعد
 شدنآماده زمان کنترل براي باید. بخواند فرا را هدف جفت یک یا یک و کند پر را سالح بگیرد، وضعیت اسکیت، در ثانیه) 15( پانزده یا تراپ، در ایستگاه به
 .شودمی اعمال هاییجریمه مهلت، این نکردن رعایت درصورت. شود استفاده دستگاه زمانسنج تیرحذفی از در

 )اسکیت و تراپ( فینال از قبل تیرحذفی روش 9,15,5
 : ایمنی 9,15,5,1

 .بگذارد فشنگ خود سالح جاي هیچ در است نشده شلیک آمادة و مستقر ایستگاه در که زمانی تا ندارد حق ورزشکاري هیچ
 تراپ 9,15,5,2

 به دارند برابر امتیاز که ورزشکارانی همۀ آنگاه. شودمی پرتاب ایستگاه )5پنج ( از یک هر از راست پرواز یک و چپ پرواز یک تیرحذفی شروع از قبل) الف
 1 ایستگاه از سپس شوند،می خط به 1 ایستگاه پشت) کندمی تیراندازي اول امتیاز، باالترین صاحب ورزشکار( مقدماتی مرحلۀ در شده کسب مقام ترتیب
 پرواز 3 ایستگاه راست، پرواز 2 ایستگاه چپ، پرواز 1 ایستگاه: شود شکسته هاتساوي همۀ تا کنندمی شلیک سالم يهاهدف به زیر ترتیب مطابق و کرده شروع
  آخر؛ الی ترتیب همین به راست، پرواز بار این ولی 1 ایستگاه مجدداً چپ، پرواز 5 ایستگاه راست، پرواز 4 ایستگاه چپ،

 بخواند؛ فرا فوق ترتیب مطابق را هدف کند، پر را سالح شود، ایستگاه وارد داور فرمان با باید اول ورزشکار) ب
 پر واقعی فشنگ یا مصنوعی فشنگ پوکۀ خالی، هیچ با نباید دوم لول شود؛ پر فشنگ یک با فقط باید سالح است؛ مجاز تیر) 1( یک تنها هدف هر براي) پ

 شود؛می محسوب نخورده هدف آن از بیش یا دوم خطاي براي. گیردمی) زرد کارت( اخطار ورزشکار اول خطاي براي. شود
  بایستد؛ صف به هستند خود شلیک نوبت منتظر که ورزشکارانی مابقی سر پشت و کند ترك را ایستگاه باید ورزشکار تیراندازي، از بعد) ت
 بکنند؛ را کار همین نوبت به باید مانندمی باقی تساوي در که ورزشکارانی همۀ) ث
  کنند؛ تکرار را رَوَند همین و بروند 2 ایستگاه به باید همگی بود، باقی همچنان تساوي 1 ایستگاه در ورزشکاران همۀ تیراندازي از پس اگر) ج
 یابد؛ ادامه هاتساوي همۀ شدن شکسته تا باید ایستگاه به ایستگاه تیراندازي روند این) چ
 هر براي. شودمی داده) زرد کارت( رسمی اخطار یک او به و شودمی ثبت وي شلیک نتیجۀ تیراندازي کند، نوبت از خارج عمدي غیر طور به ورزشکار اگر) ح
 .شود تلقی »نخورده« هدف باید عمل این تکرار بار

 اسکیت 9,15,5,3
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 کند؛ تماشا سالم دوتایی پرواز) 1( یک یابد اجازه و بایستد 4 ایستگاه پشت درست باید اول ورزشکار تیرحذفی، شروع از قبل) الف
) کندمی شلیک اول ،رتبه باالترین صاحب ورزشکار( مقدماتی مرحلۀ در شده کسب مقام ترتیب به و نوبت به اندکرده کسب مساوي امتیاز که ورزشکارانی) ب
 کنند؛می تیراندازي 4 ایستگاه در
 شلیک )پایین - باال( معمول دوتایی هدف یک به و کند پر را سالح شود، ایستگاه وارد باید ورزشکار اولین داور، توسط START فرمان صدور از بعد) پ

  برود؛ هستند خود شلیک نوبت منتظر که ورزشکاران باقی صف انتهاي به و کند ترك را ایستگاه باید ورزشکار آنگاه. کند
  بکنند؛ را کار همین نوبت به باید مانندمی باقی تساوي در که ورزشکارانی همۀ) ت
  شوند؛ حذف باید و هستند بازنده دهندمی دست از دوتایی پرواز هر از بعد را هدف بیشترین که ورزشکارانی یا ورزشکار) ث
 دوتایی پرواز یک به و کندمی پر را سالح شود،می ایستگاه وارد مجدداً اول ورزشکار. دهندمی ادامه رقابت به مانندمی باقی تساوي در که ورزشکارانی) ج

 برود؛ هستند خود شلیک نوبت منتظر که ورزشکاران باقی صف انتهاي به و کند ترك را ایستگاه باید ورزشکار آنگاه. کندمی شلیک )باال - پایین( معکوس
  بکنند؛ را کار همین نوبت به باید مانندمی باقی تساوي در که ورزشکارانی همۀ) چ
 دوتایی پرواز یک به بعد و ،معمول دوتایی پرواز یک به شلیک ابتدا یعنی شده، قید ترتیب به فوق روند نشوند، شکسته هاتساوي همۀ که زمانی تا) ح

  شود؛ مشخص نتایج همۀ تکلیف تا یابدمی ادامه معکوس
 هر براي. شودمی داده) زرد کارت( رسمی اخطار یک او به و شودمی ثبت وي شلیک نتیجۀ تیراندازي کند، نوبت از خارج غیرعمدي طور به ورزشکار اگر) خ
 .شود تلقی »نخورده« هدف باید عمل این تکرار بار

  مقررات نقض 9,16
 :گیرندمی تصمیم مقررات نقض مورد در تخلفات گروه) 3( سه براساس داور و سرداور ژوري،

  علنی؛ – آشکار) الف
 ساده؛ و کوچک هايخطا – فنی) ب
 .ایمنی اصول یا مقررات شدید نقض یا عمدي خطاهاي – پنهان) پ

 هاییجریمه مورد در مگر است، ژوري با شده گزارش يخطاها براي اعمالی جریمۀ سطح تعیین و دریافتی گزارشات کلیۀ بررسی مسئولیت 9,16,1
 .شوندمی اعمال مقررات این براساس خودکار طور به که

! کسر امتیاز ،)زرد کارت! (اخطار خطا، نوع با متناسب شفاهی اعالم با باید شوند،می داده نشان مقررات نقض هايکارت از هریک وقتی 9,16,2
. نماند باقی خاطی شخص ذهن در جریمه نوع معنی با ارتباط در ايشبهه ترینکوچک جاي که ايگونه به باشد، همراه )قرمز کارت! (اخراج یا )سبز کارت(

 .باشد شده داده نشان اخطار کارت خاطی به اخراج، یا امتیازکسر  کارت دادن نشان از قبل نیست نیازي
 )زرد کارت( اخطار 9,16,3

 آشکار خطاهاي 9,16,3,1
 :بزند سر زیر آشکار خطاهاي از یکی بار اولین براي اگر
 پوشاك؛ نامۀآیین نقض) الف
 تیراندازي؛ در ضروري غیر توقف ایجاد) ب
 مسابقه؛ حین غیرمجاز مربیگري دریافت) پ
 مسابقه؛ محوطۀ به غیرمجاز ورود) ت
 غیرورزشی؛ رفتار) ث
 مقررات؛ روح ارادي و عمدي نقض) ج
 .باشد اخطار مستوجب که دیگري حادثۀ هر) چ

 فرصت تیم مسئولین یا مربی ورزشکار، تا دهندمی) زرد کارت( اخطار ابتدا مربوطه، امتیازبرگه در درج ضمن داور یا سرداور ژوري، عضو 9,16,3,2
 . باشند داشته را خود رفتار اصالح

 .شودمی اعمال ییهاجریمه نکند، اصالح معین زمان مدت در را خود رفتار خاطی شخص اگر 9,16,3,3
 اطراف محوطۀ مابقی راند، براي که خواست خواهد خاطی شخص از ژوري کنند، تکرار را مقررات نقض تیم مسئولین سایر یا مربی اگر 9,16,3,4

 .شود جریمه است ممکن نیز ورزشکار. کند ترك را تیراندازي میدان
 فنی خطاهاي 9,16,3,5

 :بزند سر زیر موارد مانند فنی خطاهاي راند در بار اولین براي اگر
 پا؛ خطاي) الف
 هدف؛ فراخواندن براي فرصت آماده شدن نکردن رعایت) ب
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 ورزشکار با مقررات؛ آمادة اسکیت، عدم تطابق وضعیت در) پ
 یا بازکند؛ را سالح بستار ایستگاه یک در تکی شلیک )2دو ( بین ورزشکار ،8 ایستگاه در جز اسکیت، در) ت
 .باشد شده رها دیر یا زود هدف کههنگامی -شلیک کردن  بدون -سالح  با هدف تعقیب یا روينشانه) ث

 .کند ثبت مربوطه امتیازبرگه در را کارت و بدهد) زرد کارت( اخطار خاطی ورزشکار به باید داور 9,16,3,6
 تراپ( ماده هر ویژة فنی مقررات اساس بر و داور توسط باید ورزشکار راند، یک در یا بیشتر دوم درصورت تکرار هریک از خطاهاي ذکر شده در باال براي مرتبۀ

  .شود ثبت امتیازبرگه در )ن ز ا(ادارة  به امتیاز رسمیبرگه ارسال از قبل باید جریمه. شود جریمه) 9,10,8 و اسکیت 9,8,8,4
 و براي ادامۀ تیراندازي، کند تنظیم را تابلو ،دهد نشان را سبز کارت و دهد  اطالع را جریمه ورزشکار به ،بدهد STOP فرمان باید داور :داور نحوة عملکرد

 .بدهد فرمان بعدي ورزشکار به
 
 

 )سبز کارت( کسر امتیاز 9,16,4
 کسر است افتاده اتفاق آن در خطا راندي که همان از باید امتیازها ژوري، اعضاي از نفر) 2( دو حداقل رأي با خطاها، سایر وقوع درصورت 9,16,4,1

 :شود کسر امتیاز) 1( یک باید زیر موارد به ارتکاب هرنوبت ازاي به. شوند
 ورزشی؛ غیر رفتار با دیگر ورزشکاري براي مزاحمت ایجاد) الف
  کند؛ فعالیت داور کمک عنوان به از ورزشکار خواسته شده است که هنگامی مناسب جایگزین ارائۀ عدم یا نشدن حاضر) ب
 دهد؛ ارائه نادرست اطالعات آگاهانه و هشیارانه او و شود خواسته توضیح ايواقعه مورد در ورزشکار از اگر) پ
 نکند؛ حضور اعالم فینال براي موقعبه ورزشکار اگر) ت
 .دوم مرتبۀ براي میدان تجهیزات دستکاري) ث

 ناتمام راند 9,16,4,2
 . شود کسر او از ژوري حداکثر رأي با راندآن  ماندةباقی امتیازات تمام باید کند، ترك را میدان رانداتمام  از قبل و داور اجازة بدون ورزشکار که مواردي در

 غایب ورزشکار 9,16,4,3
 دقیقه) 1( یک مدت ظرف مرتبه) 3( سه را او نام و شمارة پسبند باید داور باشد، نداشته حضور میدان در امتیازبرگه با هانام مطابقت هنگام ورزشکاري اگر

 تیراندازي و شود داده جوخه به پیوستن اجازة او به نباید و کند محسوب غایب را او باید داور نکند، حضور اعالم دقیقه یک پایان تا ورزشکار اگر. کند اعالم
 .شود شروع او بدون باید

 غایب ورزشکار براي ترمیمی راند 9,16,4,4
که  بخواهد اجازه او از و کند معرفی سرداور به را خود برساند اتمام به را راندجوخه  اینکه از قبل باید است، بوده غایب راندشروع  موقع که ورزشکاري) الف
 شود؛ مسابقه از ورزشکار اخراج باعث است ممکن کار این ندادن انجام. کند تیراندازي را رفته دست از راند
 سه آخرین از امتیاز) 3( سه. کند تیراندازي شودمی تعیین سرداور توسط که میدانی و زمان در را خورده غیبت راندکه  یافت خواهد اجازه ورزشکار آنگاه) ب
 تیراندازي است شده آن ترك به مجبور که میدانی همان در را ترمیمی راندورزشکار  است بهتر امکان درصورت. شودمی کسر بزند ترمیمی رانددر  که هدفی) 3(

 . کند
 
 
 

 استثنایی شرایط 9,16,4,5
 دالیلی به او دیرکرد کند ثابت بتواند ولی ،کند معرفی سرداور به را خود ببرد پایان به را راندجوخه  اینکه از قبل نتواند یا برسد مسابقه به دیر ورزشکاري اگر

 مسابقه در بدهد اجازه وي به مسابقه اصلی برنامۀ با تداخل و تأخیر هیچگونه ایجاد بدون و امکان صورت در باید ژوري است، افتاده اتفاق وي اختیار از خارج
 .شودنمی اعمال نیز ايجریمه هیچ و کندمی تعیین را وي تیراندازي مکان و زمان سرداور شرایط این در. کند شرکت

 ) قرمز کارت( اخراج 9,16,5
 اخراج. است الزم )قرمز کارت( اخراج پ9,4,3,2 یا 9,4,1,1 مواد مطابق اسلحه و اسکیت شاخص نوار مهمات، به مربوط مقررات نقض براي 9,16,5,1

 است شده درج آن روي اخراج کلمۀ که قرمز کارت دادن نشان با ژوري توسط ورزشکار اخراج. است ممکن ژوري اکثریت تصمیم با تنها 9,16,5,2 مادة مطابق
 آخر در باید ورزشکار نام و شد خواهد حذف وي نتایج شود اخراج تیراندازي رویداد یک از) فینال یا مقدماتی( مرحله هر در ورزشکاري اگر. شودمی انجام

 . شود درج اخراج دلیل ذکر با نتایج فهرست
 :دارد وجود تیراندازي يهامیدان در حضور از مربی یا تیم مسئولین منع یا ورزشکار) قرمز کارت( اخراج امکان زیر شرایط در 9,16,5,2
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 ایمنی؛ مقررات نقض و ایمنی موارد در جدي کوتاهی) الف
  ؛)باشد بند این مشمول تواندمی تصادفی هايشلیک تکرار( خطرآفرین روش به سالح گرفتن دست به) ب
 ؛STOP فرمان صدور از بعد پر سالح گرفتن دست به) پ
  باشد؛ شده امتیاز کسر یا اخطار دریافت موجب قبالً که حوادثی تکرار) ت
 میدان؛ مسئولین یا هاتیم عمدي آزار) ث
 داوري؛ کمک وظیفۀ به عمل از ورزشکار مکرر سرپیچی) ج
  بوده است؛ غایب آن در که راندي ترمیمیِ رانددر  تیراندازي از عمدي خودداري) چ
  مهم؛ و جدي موارد در حقایق عمدي اختفاي جهت آگاهانه و هشیارانه صورت به نادرست اطالعات دادن) ح
 شوند؛ پنهان عامدانه خطاها که شرایطی در) خ

 استیناف و اعتراض 9,17
 داور تصمیم با مخالفت 9,17,1

 ورزشکار اقدامات 9,17,1,1
 ببرد باال را خود دست یک کند شلیک بعدي ورزشکار اینکه از قبل و بالفاصله باید باشد مخالف خاصی هدف درمورد داور تصمیم با ورزشکاري اگر) الف

 ؛»اعتراض« بگوید و
 ورزشکار شلیک از بعد اعتراضی هیچگونه. کند اعالم را خود تصمیم داورها، کمک نظرات شنیدن از بعد و کند متوقف را تیراندازي موقتاً باید داور آنگاه) ب

 .)9,18,6 مادة( بود نخواهد مسموع بعدي
 رجوع شود. فینالدر  (VAR) ویدیو چک براي اعمال 9,18,4 همچنین به مادة

 تیم مسئول اقدامات 9,17,1,2
 شود، تیراندازي توقف باعث نباید باشد، نداشته رضایت نادرست هدف یا نبودِهدف ،نخورده ،خورده موارد در جز داور نهایی تصمیم از تیم مسئول اگر) الف
 است؛ داده ادامه رانددر  تیراندازي به بودن، معترض ضمن ورزشکار دهد نشان که بگذارد عالمتی امتیازبرگه روي تا کند جلب را داور توجه باید ولی
  .کند رسیدگی اعتراض این به باید ژوري) ب

 در فینال رجوع شود. (VAR) ویدیو چک اعمالبراي  9,18,4 همچنین به مادة
  شفاهی اعتراضات 9,17,2

 ارشد مأمور ژوري، عضو( مسابقه مسئولین از یکی به شفاهاً و فوراً عملکردي، و تصمیم یا مسابقه شرایط به نسبت دارند حق هاتیم مسئولین یا ورزشکارها
 .کنند اعتراض) غیره و سرداور میدان،

 :شود انجام زیر موارد دلیل به است ممکن اعتراضاتی چنین 9,17,2,1
 نشود؛ عمل ISSF مقررات به)  الف
 نشود؛ عمل حاضر مسابقۀ برنامۀ به) ب
 ژوري؛ اعضاي یا مسابقه مسئولین از یکهر عملکرد یا تصمیم با مخالفت) پ
 . گیرد قرار مزاحمت مورد دیگري شخص هر یا رسانه اصحاب تماشاچیان، مسابقه، مسئولین دیگر، ورزشکار توسط ورزشکاري) ت

 در آنچه مطابق باید را کار این و کند تجدیدنظر تقاضاي نادرست هدف یا ،نبودِهدف نخورده، خورده، مورد در داور از دارد حق ذینفع ورزشکار فقط: نکته
 .دهد انجام است آمده 9,17,1,1 مادة

 ارجاع یا وضعیت اصالح به نسبت فوراً و دهند قرار رسیدگی مورد بالفاصله را موضوع باید شفاهی اعتراض دریافت هنگام مسابقه مسئولین 9,17,2,2
 .کرد متوقف موقتاً را تیراندازي توانمی باشد نیاز قطعاً اگر. کنند اقدام گیريتصمیم جهت ژوري به مورد

 کتبی اعتراضات 9,17,3
 را خود کتبی اعتراض توانندمی ،نباشند موافق است شده اتخاذ شفاهی اعتراض به پاسخ در که عملکردي یا تصمیم با هاتیم مسئولین یا ورزشکارها اگر) الف

 کنند؛ تسلیم ژوري به رسماً
 .دارد وجود نیز شفاهی اعتراض سابقۀ بدون کتبی اعتراض امکان) ب

 اعتراض مهلت 9,17,3,1
 50 اعتراض تسلیم هزینۀ. شود تسلیم است شده واقع آن در اعتراض مورد اتفاق که پایان راندي از بعد دقیقه) 10( ده مدت ظرف باید کتبی اعتراض هرگونه

 .شودمی داده پس باز هزینه شود پذیرفته اعتراض اگر و گیرد،می تعلق برگزاري کمیتۀ به اعتراض هزینۀ شود رد اعتراض اگر. است یورو
 استیناف 9,17,4
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 هیأت به مورد ارجاع امکان ژوري، تصمیم با مخالفت درصورت ندارد، وجود آنها به اعتراض امکان که فینال اعتراضات ژوري توسط شده صادر احکام درمورد جز
 . دارد وجود استیناف

 استیناف درخواست مهلت 9,17,4,1
 یورو 100 استیناف درخواست هزینۀ. شود تسلیم ژوري نظر اعالم از بعد دقیقه) 20( بیست مدت ظرف حداکثر و مکتوب شکل به باید استیناف درخواست

 .شودمی داده پس باز هزینه شود پذیرفته اعتراض اگر وگیرد، می تعلق برگزاري کمیتۀ به اعتراض هزینۀ شود رد اعتراض اگر. است
 استیناف هیأت حکم 9,17,4,2

 . است برگشت قابل غیر و قطعی فینال اعتراضات ژوري هیأت یا استیناف هیأت توسط صادره حکم
 پروازي اهداف المپیکی هايهماد فینال 9,18
برگزارکرد  ییهامیدان از یکی در یا نشده است، استفاده مقدماتی درمرحۀ آن از و شده تعیین فینال میدان عنوان به که جداگانه میدانی در توانمی را فینال

 .  است قرارگرفته استفاده مورد مقدماتی مرحلۀ در که
 فینال ساختار 9,18,1

) عمومی مقررات 3,3,4 و 3,3,2,3 مواد( مقدماتی مرحلۀ کامل برنامۀ مطابق تیراندازي باید ابتدا ،فینال به رسیدن براي المپیکی هايرشته از هریک در) الف
  رسند؛می فینال به اندآورده دست به مقدماتی مرحلۀ در را امتیاز بیشترین که ورزشکاري) 6( شش. شود تکمیل

 20 یا 30 ،25( هدف از معینی تعداد به آنها همۀ شلیک از پس است که» ايمرحله حذف« با تعداد مشخصی هدف به هافینالیست شلیک شامل فینال) ب
 یابد؛می ادامه نقره و طال مدال برندة مشخص شدن تا و شودشروع می) نظر مورد مادة حسب بر هدف

 تجمعیبه صورت  فینال امتیازات. شودنمی منتقل فینال به امتیازات مرحلۀ مقدماتی و است صفر نهایی مراحل از یکهر در هافینالیست همۀ شروع امتیاز) پ
 شود.محاسبه می

 
 فینالنیازهاي عمومی  9,18,2

 فینالامکانات  9,18,2,1
محل مشخصی براي اعالم داراي ف پروازي باید ااهد فینالاهداف پروازي تعیین شود. میدان  فینالباید میدانی با جایگاه بزرگ تماشاگران به عنوان میدان 

 فشنگ وجود داشته باشد. بازرسیحضور باشد که در آن امکان معرفی ورزشکاران و 
 زمان اعالم حضور  9,18,2,2

 فینال میدان در فینال شروع زمان از قبل دقیقه 30 تا حداکثر فشنگ کنترل براي باید ،تیم آنها مسئول یا ،مربی اند،رسیده فینال به که ورزشکارانی) الف
 باشند؛ داشته حضور میدان در قبل دقیقه 30 شخصاً باید که ورزشکاران المپیک مسابقات در جز به. یابند حضور

 شود؛ آورده فینال میدان بهپس از آن  نباید دیگري فشنگ هیچ. یابندحضور فینال میدان در فینال شروع زمان از قبل دقیقه 15 حداکثر باید ورزشکاران) ب
) 1( یک ،عرضه نکند فینالدقیقه قبل از شروع  30ي خود را هافشنگیا و/ نکند حضور اعالم فینالدقیقه قبل از شروع  15یعنی  موقعبه ورزشکار اگر) پ

  شود؛می کسر فینال در او خوردة هدف اولین از امتیاز
 داشته همراه کنند تن به جوائز اهداي مراسم در باید که را مطبوعشان ملی تیم یونیفُرم و مسابقه لباس تجهیزات، باید ورزشکاران حضور، اعالم هنگام) ت

 هاورزشکار حضور اعالم از بعد باید ژوري. کند تأیید را نتایج تابلوي و سامانه در آنها ملیت و نام صحیح درج و فینال ورزشکاران همۀ حضور باید ژوري. باشند
 دهد؛ انجام را تجهیزات و فشنگ کنترل ممکن زمان ترینسریع در
 . کندمی کسب را فینال آخر مقام و داشت نخواهد رقابت حق نکند حضور اعالم معارفه مراسم شروع زمان تا فینالیستی که) ت

 
 شروع زمان 9,18,2,3

 .شود داده مسابقه تیر اولین شلیک براي READY فرمان که است وقتی فینال شروع زمان
 شمارة پسبند و شروع ایستگاه 9,18,2,4

 که ورزشکاري به) 1( یک شمارة پسبند. است رتبۀ مرحلۀ مقدماتی اساس بر فینال در شروع ایستگاه. شودمی صادر) 1-6( جدید پسبندهاي فینالبراي 
 ترینکنند (پایینتیراندازي  شمارة پسبند ترتیب باید به ورزشکاران ،فینال در مدال هايتیرحذفی در. گیردمی تعلق دارد مرحلۀ مقدماتی در را رتبه باالترین
 کند).می شلیک اول شماره

 پروازها نمایش و آزمایشی شلیک 9,18,2,5
 .دهند انجام آزمایشی شلیک یابند اجازه ورزشکاران و شوند داده نمایش باید پروازها فینال شروع از قبل 

 ویژه وسایل 9,18,2,6
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رنگیِ  یِالکترونیک تابلوي ،فینال ورزشکاران از یکهر مربیان و ژوري اعضاي براي صندلی گوینده، استفادة براي صوتی سامانۀ یک به مجهز باید فینال میدان
فرصت آماده  محدودیت کنترل براي یالکترونیک زمانسنج سامانۀ یک وها) یات نیازمنديبرگزارکنندگان در مورد جزئبراي  ISSFراهنماي  به (ر.ك امتیازات

 .باشد شدن
مجهز باشد. این سامانه باید در مکان مناسبی که  ISSFباید به تجهیزات ویدیو چک مورد تایید  فینالمیدان  (VAR) ویدیو چک در صورت استفاده از

  در میدان قرار داده شود.   ،شودتعیین می توسط ژوري
ویدیو چک در  ي است. با آنکه استفاده از سامانۀمسابقات المپیک و مسابقات قهرمانی جهان اجبار مرحلۀ مقدماتیویدیو چک در فینال و  سامانۀاستفاده از 

 اجباري نیست، در صورت امکان باید مورد استفاده قرار گیرد.  ISSFسایر مسابقات 
  فینال نیمسئول 9,18,2,7

 باید توسط مسئولین زیر انجام شود: فینالاجرا و نظارت بر 
 کند؛ قضاوت را فینال باید  ISSF داوري پروانۀ داراي باتجربه داور یک داور:) الف
 دستگاه مدیریت امر به باید داور یک. رسانند یاري میدان داور به تا شوند منصوب کمک داور عنوان به باید داور دو زمانسنج: سامانۀ داور و کمک داورها) ب

  شوند؛ برگزیده مسابقه در فعال رسمی داورهاي میان از توسط سرداور باید داورها همۀ. شود گمارده یالکترونیک زمانسنج
 شود؛ تعیین مسابقه مسئول ژوري عنوان به باید ژوري عضو) 1( یک .کندنظارت فینال اجراي نحوة بر باید مسابقه مسئول ژوري مسابقه: مسئول ژوري) پ
 تعیین رئیس ژوري و فنی ناظر توسط که ژوري دیگر عضو) 1( یک و مسابقه مسئول ژوري استیناف، هیأت عضو) 1( یک :فینال اعتراضات ژوري) ت

 کنند؛ رسیدگی فینال طول در احتمالی اعتراضات همۀ به باید شود،می
 بروز درصورت. کندمی منصوب نتایج تصویري نمایش و امتیازات ثبت سامانۀ راهبري و تهیه براي فنی مأمور یک ،نتایج رسمی کنندة تأمین مأمورفنی:) ث

 الزم تصمیمات تا بود خواهد تماس در داور و مسابقه مسئول ژوري با مستقیماً فنی مأمور دهد، قرار تأثیر تحت را فینال اجراي است ممکن که فنی مشکالت
 شود؛ اتخاذ سرعت به
 شود؛ گمارده تماشاچیان به رسانی اطالع و نتایج اعالم ،فینال ورزشکاران معرفی امر به برگزاري کمیتۀ توسط باید مسابقه مسئولین از یکی گوینده:) ج
 .بود خواهد مسابقه طول در موسیقی و صدا سامانۀ راهبري مسئول رسمی فنی مأمور یک :تکنسین صدا) چ
 

 موسیقی و فینال تهیه کنندگی 9,18,2,8
 ورزشکاران که ورزشی -نمایشی مجموعۀ کامل یک در میدان، فرامین مأمور ارشد و طراحی صحنه گزارشات، اعالنات، موسیقی، رنگ، از باید فینال برگزاري در
 .شود استفاده دهدتلویزیونی ارائه می بینندگان و حاضر تماشاچیان هیجان به و جذابیت حداکثر را با آنها رقابتی توانایی و

   مسابقه برگزاري روش 9,18,3
 .باشد شده گفته دیگري نحو به 9,18مادة  در مگر اینکه شودمی اجرا فینال در نیز هرماده فنی مقررات. شودمی اجرا روش این اساس بر فینال

 تراپ 9,18,3,1
 9,18,2,3( پسبند شمارة ترتیب به را 1-2-3-4-5-6 يهاهایستگا هافینالیست). پ9,15,5,2ك به مادة .ر( کنندمی شلیک تیر یک هدف هر به هافینالیست

 آن در خود نوبت در تا برود بعد ایستگاه به باید کرد شلیک ایستگاه یک در ورزشکار هر آنکه از پس. کنندمی اشغال) 1 ایستگاه در پسبند شمارة ترینپایین
 است که هاهدفشامل تعداد مشخصی از توالی  فینالهر. شودمی استفاده آماده شدن ايثانیه 12 فرصت کنترل براي زمانسنج یک از. کند تیراندازي ایستگاه

 یابد:می ادامه زیر ترتیب به نقره و طال مدال تعیین برندة تا مرحله به مرحله ،حذف این که شود،می انجام ايمرحله حذف یک آن دنبال به
 ترینپایین که ورزشکاري تساوي، صورت در. شودمی حذف ششم رتبۀ ورزشکار کردند، تکمیل را هدفی 25 راند معمولی یک فینالیست شش آنکه از پس) الف
 شود؛می حذف) پسبند شمارة باالترین( دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ

 تساوي، صورت هدف تکمیل شد، ورزشکار رتبۀ پنجم حذف می شود. در 30هدف دیگر شلیک کردند و  5پس از آنکه پنج فینالیست باقی مانده هر یک به ) ب
 شود؛می حذف) پسبند شمارة باالترین( دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترینپایین که ورزشکاري

 صورت شود. درچهارم حذف می رتبۀ، ورزشکار هدف تکمیل شد 35گر شلیک کردند و هدف دی 5پس از آنکه چهار فینالیست باقی مانده هر یک به ) پ
 شود؛می حذف) پسبند شمارة باالترین( دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترینپایین که ورزشکاري تساوي،

شود. نز) حذف میمدال بر برندةسوم ( رتبۀهدف تکمیل شد، ورزشکار  40هدف دیگر شلیک کردند و  5پس از آنکه سه فینالیست باقی مانده هر یک به ) ت
 شود؛می حذف) پسبند شمارة باالترین( دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترینپایین که ورزشکاري تساوي، صورت در

 پرواز مستقیم براي هر فینالیست است؛ 1پرواز راست و  2پرواز چپ،  2پرتاب تصادفی  پ و ت، متشکل از ب، هايهدف گفته شده در بند 5 ث) ترتیب پرتاب
میل شد، مقام اول و دوم مشخص می شود. در صورت تساوي، هدف تک 50هدف دیگر شلیک کردند و  10ج) پس از آنکه دو فینالیست باقی مانده هر یک به 

 شود؛بالفاصله تیرحذفی برگزار می
 پرواز مستقیم براي هر فینالیست است؛ 2پرواز راست و  4پرواز چپ،  4هدف مرحلۀ ج متشکل از پرتاب تصادفی  10چ) ترتیب پرتاب 

 گیرند.قرار میان در ایستگاه اولیۀ خود ح) پس از هر مرحلۀ حذفی ورزشکار
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 اسکیت 9,18,3,2
 فینال هر .شودمی استفاده آماده شدن ايثانیه 30 فرصت کنترل براي زمانسنج یک از. کنندمی شلیک پسبند شمارة ترتیب به هر ایستگاه در هافینالیست

 نقره و طال مدال تعیین برندة تا مرحله به مرحله ،حذف این که شود،می انجام ايمرحله حذف یک آن دنبال به است که هاهدفشامل تعداد مشخصی از توالی 
 یابد:می ادامه زیر ترتیب به

، یک هدف دوتایی معمول در 3هدف متشکل از یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه  20به ترتیب به  فینالیست همۀ شش) الف
، یک هدف 3، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه 5معکوس در ایستگاه ، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی 4ایستگاه 

 20کنند. پس از آنکه همۀ ورزشکاران به است شلیک می 5ک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه ، و یک هدف دوتایی معمول و ی4 دوتایی معکوس در ایستگاه
) پسبند شمارة باالترین( دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترینپایین که ورزشکاري تساوي، صورت در. شودمی حذف ششم رتبۀ ورزشکارهدف شلیک کردند، 

 شود؛می حذف
، یک 3به ترتیب یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه  ،هدف دیگر 10پس از آنکه که پنج فینالیست باقی مانده هر یک به ) ب

 رتبۀ هدف تکمیل شد، ورزشکار 30شلیک کردند و  5، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه 4هدف دوتایی معمول در ایستگاه 
 شود؛می حذف) پسبند شمارة باالترین( دارد را مقدماتی مرحلۀ ۀرتب ترینپایین که ورزشکاري تساوي، صورت در شود.می حذف پنجم

، یک هدف 3هدف دیگر، به ترتیب یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه  10پس از آنکه چهار فینالیست باقی مانده هر یک به ) پ
 چهارم رتبۀ هدف تکمیل شد، ورزشکار 40شلیک کردند و  5معکوس در ایستگاه ، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی 4دوتایی معکوس در ایستگاه 

 شود؛می حذف) پسبند شمارة باالترین( دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترینپایین که ورزشکاري تساوي، صورت در شود.می حذف
، یک هدف 3دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه هدف دیگر، به ترتیب یک هدف  10پس از آن که سه فینالیست باقی مانده هر یک به ) ت

سوم  رتبۀ هدف تکمیل شد، ورزشکار 50شلیک کردند و  5، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه 4دوتایی معمول در ایستگاه 
 شود؛می حذف) پسبند شمارة باالترین( دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترینپایین که ورزشکاري تساوي، صورت در شود.می (برندة مدال برنز) حذف

، یک هدف دوتایی معکوس 3هدف متشکل از یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه  10باقی مانده به ترتیب به  فینالیست ث) دو
هدف تکمیل شد، برندة مدال طال و نقره  60کنند. پس از آنکه شلیک می 5اه ، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگ4در ایستگاه 

 شود؛. در صورت تساوي، بالفاصله تیرحذفی برگزار میشودمیمشخص 
 داور باید به اولین فینالیست اطالع دهد که هدف دوتایی معمول یا معکوس است. 4ح) در ایستگاه 

 حذفی)تساوي شکنی (تیر روش 9,18,3,3
اوي بر سر مقام اول و دوم باشد، باید (رتبۀ مرحلۀ مقدماتی). اگر این تسشود تساوي بر سر جایگاه سوم تا ششم بر اساس ترتیب شمارة پسبند شکسته می

 :شودبالفاصله تیرحذفی برگزار شود و در این مرحله نمایش هدف و شلیک آزمایشی مجاز نیست. تیرحذفی بر اساس این مقررات برگزار می
 الف) تراپ

ي درست تیراندازي کنند تا هاهدف، باید هر یک به ترتیب زیر به 1شوند. با شروع از ایستگاه بر اساس شمارة پسبند به خط می 1ورزشکاران پشت ایستگاه 
پرواز چپ. سپس دوباره از ایستگاه  5پرواز راست و ایستگاه  4پرواز چپ، ایستگاه  3پرواز راست، ایستگاه  2پرواز چپ، ایستگاه  1تساوي شکسته شود. ایستگاه 

مجاز است. پس از هر شلیک ورزشکار به پشت ورزشکاري  ) شلیک به هر هدف1دهند. فقط یک (کنند و ادامه می، ولی این بار به یک پرواز راست شلیک می1
 رود. که هنوز شلیک نکرده است می

 ثانیه است. 12 فرصت آماده شدن توجه:
 

 ) اسکیتب
تساوي شوند. ورزشکاران باید به یک هدف دوتایی معمول شلیک کنند. اگر بر اساس شمارة پسبند به خط می 3ورزشکاران داراي نتیجۀ مساوي پشت ایستگاه 

روند می 4تگاه با تیراندازي به اولین هدف دوتایی شکسته نشد، باید در همان ایستگاه به یک هدف دوتایی معکوس شلیک کنند. اگر تساوي شکسته نشد به ایس
شلیک کنند. اگر تساوي کنند. اگر تساوي بازهم شکسته نشد، باید در همان ایستگاه به یک هدف دوتایی معکوس و به یک هدف دوتایی معمول شلیک می
 ادامه می یابد تا تساوي شکسته شود.  3تگاه شود و پس از آن در ایسج تکرار میشکسته نشد، همین ترتیب در ایستگاه پن

 ثانیه است. 15 فرصت آماده شدنتوجه : 
گیرد. در می (کارت زرد)شود و ورزشکار اخطار رسمی اگر در تیرحذفی ورزشکاري ناخواسته خارج از نوبت شلیک کند، نتیجه ثبت می 9,18,3,4

 شوند. تلقی می» نخورده«یی که به آنها شلیک کرده است هاهدفصورت تکرار، 
 

  (VAR) ویدیو چک 9,18,4
خوردن یا نخوردن هدف مخالف باشد باید بالفاصله و قبل  و ورزشکاري با تصمیم داور دربارة استفاده قرار گیردفناوري ویدیو چک در فینال مورد هرگاه الف) 

و درخواست کند تا با استفاده از ویدیو چک به اعتراضش رسیدگی شود. همچنین، مربی  »اعتراض«بگوید از شلیک تیراندازي بعدي دست خود را باال ببرد و 
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تواند قبل از شلیک تیرانداز بعدي با جلب توجه ژوري مسئول میدان و نشان دادن اختصاص داده شده است)، میه وي صندلی در میدان یا مسئول تیم (که ب
ت الزم ااطالع ارائۀمسابقه براي  داور برساند و موضوع را با گویندةعتراض را به اطالع . آنگاه ژوري مسئول میدان باید اکارت اعتراض درخواست ویدیو چک کند

 به تماشاگران هماهنگ کند؛
تیراندازي را متوقف کند و تصمیم بگیرد. در صورت پذیرفته شدن اعتراض، داور براي نشان دادن انجام  و موقتاً بدهد STOPداور باید بالفاصله فرمان ب) 

نمایشگر ترسیم کند. سپس داور باید همراه ژوري مسئول میدان به محل دستگاه ویدیو چک  نشانۀ صفحۀ ویدیو چک باید با انگشت اضالع یک مربع را به
 ،نمایشگر در صورت مجهز بودن میدان به صفحۀگیري، براي اطمینان از شفافیت تصمیمکنند.  بررسیتصویر آهسته را  ،بروند و براي رسیدگی به اعتراض

 آید؛اي تماشاگران به نمایش در میبرتصاویر ویدیویی مربوط به هدف مورد اعتراض 
رأي خورده یا  ،ده بودن هدفربراي خورده یا نخو آشکارا ضمن استفاده از عالئم دستپ) پس از بررسی تصاویر ویدیویی و اتخاذ تصمیم نهایی، داور باید 

 نخورده را اعالم کند. 

 
 او باید پس از آن بدون هیچ تاخیري فینال را ادامه دهد؛

 
 ، نهایی است و قابل استیناف نیست؛اعتراض ویدیو چک داور و ژوري مسئول فینال در بارة ) تصمیمت

خواست استفاده از ویدیو چک بار مجاز به در 2هاي پس از آن، ورزشکار، مربی یا مسئول تیم صرف نظر از پذیرش یا رد اعتراض، تنها تیرحذفیث) در فینال یا 
 هستند؛

درخواست تواند نخورده بودن هدف تصمیم بگیرد، میکه پس از مشورت با کمک داوران به هر دلیل نتواند راجع به خورده یا ج) داور فینال هم در صورتی 
 استفاده از ویدیو چک کند. 

 
 اجراي فینال فرایند  9،18،5 
 

 زمان مرحله روش

باید در زمان مقرر در میدان حاضر شوند. (ر.ك  آنها، مربیانشان، یا مسئولین تیم ،فینالرزشکاران حاضر در و
یشان را در هافشنگخواهد تمام ). ژوري از ورزشکاران، مربیان یا مسئولین تیم آنها می9,18,2,1به مادة 

گذاري شده (مطابق شمارة پسبند ورزشکار) قرار دهند. ژوري تعدادي فشنگ را براي کنترل ههاي شمارجعبه
پردازد. کنترل فشنگ باید قبل از مراسم معارفۀ ورزشکاران به بازرسی تجهیزات می کند وفشنگ انتخاب می

 فینالدقیقه قبل از شروع 15تکمیل شود. ورزشکاران می توانند میدان مسابقه را ترك کنند و باید حداقل 
 به میدان بازگردند. دیگر آوردن هیچ مهماتی به میدان مسابقه مجاز نیست.

ها فینالیست
کنترل براي 

اعالم  ،فشنگ
 کنندمی حضور

و  30الف) 
دقیقه قبل از 15

 شروع

دهد که خود را گرم کنند، شلیک آزمایشی انجام دهند، و بر اساس مقررات هر اجازه می هافینالیستداور به 
 دهد. ماده پروازها را نمایش می

 

 

نمایش پروازها 
و شلیک 
 آزمایشی

دقیقه  10ب) 
 قبل از شروع

فینالیست، داور، و ژوري فینال باید در محل مشخص شده در مرکز میدان براي مراسم معارفه حاضر ) 6شش (
 شوند.

 به صف شدن
 براي معرفی

دقیقه قبل  5پ) 
 از شروع 

را  هافینالیستایستد) می چپاز دید تماشاچیان در سمت  1گوینده بر اساس شمارة پسبند (پسبند شمارة 
مسئول کند. گوینده همچنین داور و ژوري یحات مختصري در مورد هریک معرفی میبا ذکر نام، ملیت، و توض

 کند.فینال را معرفی می

معرفی 
 هافینالیست

دقیقه قبل  4ت) 
 از شروع
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 کند.کاران را به ایستگاهشان هدایت می، داور ورزشفینالیک دقیقه قبل از اولین شلیک 
دقیقه قبل  1ث)  آماده سازي

 از شروع

دهد. در تراپ هر فینالیست به اولین ورزشکار دستور شروع مسابقه را میREADY فرمان  دادنداور با 
 ) ثانیه فرصت دارد. 12هدف (هر براي فراخواندن 

) ثانیه پس از اشغال ایستگاه براي فراخواندن و شلیک به دو 30در اسکیت در هر ایستگاه هر فینالیست (
 ثانیه است. 15 فرصت آماده شدنز در تیرحذفی که هدف دوتایی فرصت دارد، به ج

 

شلیک اولین ج)  فینالشروع 
  فینالتیر 

  – 0 –دقیقۀ 

 

 یک بار، هدف 5 هر متعاقباًو  ،هدف 5از شلیک همۀ ورزشکاران به  پس تابلوي امتیازات، تراپ فینالدر 
، تابلوي امتیازات ایستگاههر  درورزشکاران  همۀ بعد ازتکمیل تیراندازيکیت اس فینالشود. در متوقف می
 .شودمتوقف می

زشکاران به تماشاگران استفاده ور آن لحظۀها براي نمایش امتیاز و رتبۀ وقفه تلویزیونی از این در تولید برنامۀ
ورزشکاري  دهد،ارائه می ورزشکاران و امتیاز آنها این وقفه توضیحات مختصري در بارة در . گویندهشودمی

د. پس از کنیا نیاز به اجراي تیرحذفی را اعالم می کند،شده است را به شکلی شایسته معرفی میکه حذف 
 .را ادامه دهدتیراندازي  خواهد تامیورزشکار اول از  READYبا فرمان  داورثانیه  25تا  5

 تابلوي امتیازات چ) وقفۀ

 :کندفینال بالفاصله اعالم می مسئول مقام اول وجود نداشته باشد، ژوري بر سراگر تساوي 

RESULTS ARE FINAL 

 خواهد تیرحذفی برگزار کند.اگر تساوي وجود داشته باشد ژوري مسئول فینال از داور می 

 :فینال بالفاصله باید اعالم کند مسئول ژوري ،پس از شکسته شدن تساوي

RESULTS ARE FINAL 

 فینالپایان ح) 

ژوري مسئول فینال باید سه  RESULTS ARE FINAL مسئول فینال اعالم کرد پس از آنکه ژوري
را کنار هم به مرکز میدان مسابقه بیاورد و گوینده باید نام برندگان مدال را با جمالت زیر اعالم  برندة مدال

 کند:

 برندة مدال برنز به نمایندگی از (کشور) آقا/خانم .................

 ه نمایندگی از (کشور) آقا/خانم .................برندة مدال نقره ب

 برندة مدال طال به نمایندگی از (کشور) آقا/خانم .................

 خ) پس از مشخص شدن برندگان مدال

 
 فینال در فنی نقص 9,18,6

 کردن جایگزین یا سالح تعمیر براي دقیقه 3 حداکثر باید نیست، مهمات فنی نقص یا سالح ازکارافتادگی مقصر خود ورزشکار که دهد تشخیص داور اگر) الف
 ترك را میدان و دهد انصراف راند ادامۀ از باید ورزشکار نشود انجام دقیقه 3 مدت در کار این کهصورتی در. دهدب فرصت  او به دیگر مجاز سالح یک با آن

 کند؛
 بروز لحظۀ تا خورده يهاهدف تعداد مجموع اساس بر شده منصرف ورزشکار نهایی رتبۀ. یابد ادامه باید فینال ورزشکار، انصراف یا سالح جایگزینی از پس) ب

 شود؛می تعیین فنی نقص
 مرتبه) 2( دو حداکثر است مجاز نقص، رفع به اقدام عدم یا اقدام رغمعلی ،فینال حین هايتیرحذفی و هاي مختلف، شامل بخشفینال کل در ورزشکار هر) پ

 شود؛ فنی نقص دچار
 .شودمی محسوب نخورده شلیک، به ورزشکار اقدام عدم یا اقدام از نظر صرف دهد، رخ آن زدن هنگام فنی نقص بعدي موارد که درستی هدف هر) ت
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 فینال حین اعتراض 9,18,7
 بلند با بعدي ورزشکار شلیک از قبل و بالفاصله باید باشد، مخالف داور تصمیم با نادرست هدف یا نبودِهدف نخورده، خورده، مورد در ورزشکاري اگر) الف

 کند؛ اقدام »اعتراض« کلمۀ گفتن و دست کردن
 نخواهد پذیرفته بعدي ورزشکار شلیک از پس اعتراضی هیچ بگیرد؛ تصمیم و بشنود را داورها کمک نظر و کند متوقف را تیراندازي موقتاً باید داور سپس) ب

 ؛شد
 ،فینال اعتراضات ژوري رأي). 9,18,2,6ر.ك به مادة ( کندمی رسیدگی بالفاصله مربی یا ورزشکار ازسوي دیگري اعتراض هر به فینال اعتراضات ژوري) پ

 است؛ استیناف قطعی و غیرقابل
 دو جریمۀ نشود، پذیرفته  - نادرست هدف یا نبودِهدف نخورده، خورده، موارد در داور تصمیم به اعتراض جز - فینال در موردي هر به اعتراض اگر) ت
  شود؛می اعمال خورده هدف) 2( دو آخرین علیه امتیازي) 2(

 .نیست هزینۀ مالی مشمول فینال در اعتراض) ث
 

 تراپ مختلط تیمی 9,19
 مسابقه کلیات 9,19,1

 ة مسابقهماد 9,19,1,1
 تراپ مختلط تیمی است. ة) شامل مقررات فنی اختصاصی مربوط به ماد9,19این ماده (
 ترکیب تیم  9,19,1,2

 مسابقۀ مشابه، با رنگ تیم ملی کشورشان و . هر دو عضو تیم باید لباس باشد )مرد و یک زنیک (عضو  2 مرکب ازتیم مختلط باید تیم ملی یک کشور 
 ۀکنند. پس از آنکه رتبانفرادي را استفاده می ۀپسبند مسابق ةمقدماتی ورزشکاران همان شمار مرحلۀ). در 6,20,2,3 مادةالزم به تن کنند (هویتی مشخصات 

 شود. میصادر  9,19,2,4 مادة بر اساسشمارة پسبند جدیدي مقدماتی معلوم شد،  مرحلۀ
 هاتیم ثبت نام ۀهزینثبت نام و   9,19,1,3

مختلط تیمی شرکت دهد. جابجایی اعضاي تیم با سایر ورزشکاران  ۀمسابق ةحداکثر دو تیم در هر ماد، ISSFبر اساس مقررات ثبت نام تواند هر کشور میالف) 
 مجاز است؛مختلط تیمی  ۀمسابقروز قبل از دو روز  12قبل از ساعت  تا ،ثبت نام شده

 ).3,7,4,1یورو است ( 170ب) هزینۀ ورودیۀ هر تیم 
 مسابقه ساختار 9,19,1,4

 :شوداجرا میه مرحل 2در مسابقه 
 ؛الف) مقدماتی

 فینال (شامل مسابقات مدال برنز و طال/نقره) .ب) 
 نقص فنی  9,19,1,5

 شود؛گیري میتصمیم 9,12 فنی در مرحلۀ مقدماتی بر اساس مادة نقص الف) در بارة
 شود. گیري میتصمیم 9,18,5 مادةنقص فنی در فینال (مسابقات مدال) بر اساس  ب) در بارة
 اعتراضات 9,19,1,6

 شود؛می گیريتصمیم 9,17 مرحلۀ مقدماتی بر اساس مادةاعتراضات  الف) در بارة
 شود.می گیريتصمیم 9,18,6و  (VAR) 9,18,4 ینال (مسابقات مدال) بر اساس مادةراضات فتاع ب) در بارة
 موسیقی و تماشاگران   9,19,1,7

 شان ترغیب شوند.  مورد عالقهیق و پشتیبانی از تیم در فینال باید موسیقی پخش شود و تماشگران به تشو
 

 مقدماتی مرحلۀ            9,19,2
 مقدماتی مرحلۀجوخه در          9,19,2,1

و سپس  در کنار هم قرار گیرند به نحوي که اول ورزشکار مرد بنديجوخهشود. دو عضو هر تیم باید در کشی انجام میبندي تیمی بر اساس قرعهجوخه
 جوخه باشند. هاي یک کشور نباید در یک ورزشکار زن شلیک کند. تیم

 مقدماتی مرحلۀبرگزاري مسابقه در  فرایندو  هاهدفتعداد           9,19,2,2
 ). 9,8 (مادة ISSFمقدماتی  مرحلۀهدفی براي هریک) و مطابق روش معمول  25) هدف براي هر ورزشکار (سه راند 75هفتاد و پنج (

 راهیابی به فینال فرایندمقدماتی و  بندي پس از مرحلۀرتبه          9,19,2,3
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و  9,14,5,2 و بر اساس مادة 75×2=150زن)  مرد و یک 1عضو هر تیم ( 2ها بر اساس مجموع امتیازات بندي تیمرتبهمقدماتی،  مرحلۀالف) پس از پایان 
 شود؛(تساوي تیمی) انجام می 9,15,3

 شود. شکسته 9,19,3,4 ، باید تساوي از طریق تیرحذفی بر اساس مادةباشد مساويهاي اول تا چهارم براي هر یک از رتبهتیم یا بیشتر  )2دو ( ب) اگر نتیجۀ
(تساوي  9,15,3و  9,14,5,2 شان مطابق مادةها بر اساس نتایجشود، رتبۀ تیمتر که با تیرحذفی شکسته نمیدر مورد تساوي امتیاز بر سر رتبۀ پنجم و پایین

 شود؛یمی) تعیین میت
 کنند؛(مسابقات مدال) راه پیدا میبرتر به فینال تیم  ) 4(پ) چهار 

 کنند؛بقۀ مدال برنز راه پیدا میهاي سوم و چهارم به مسایابند و تیمدال طال/نقره راه میم ي اول و دوم به مسابقۀهاتیمت) 
 شود.مقام باالتر برگزار میبراي تعیین و به دنبال آن تیرحذفی  ،ترین مقام پایینتعیبراي حذفی دا تیرحذفی، ابتث) در صورت وجود بیش از یک تیر

 بعديهاي همۀ تیرحذفی ]قابل استفاده براي[اختصاص شمارة پسبند جدید پس از مرحلۀ مقدماتی   9,19,2,4
. براي یابداختصاص می هاي پسبند جدیدبر اساس رتبۀ آنها شمارهتیم راه یافته به فینال (مسابقات مدال طال/نقره و برنز)  4، به مرحلۀ مقدماتیالف) پس از 

 ؛شودهاي بعدي نیز از همین شمارة پسبند استفاده میهمۀ تیرحذفی
 هايمقدماتی شماره مرحلۀپس از  مدو نند. ورزشکاران داراي رتبۀکرا دریافت می 21و  11 هايشماره ،مقدماتی مرحلۀاول پس از  ب) ورزشکاران داراي رتبۀ

 ؛24و  14 و   23و  13کنند، همینطور  می را دریافت 22و  12
  هاي پسبند باید نام اختصاري المپیکی کشور هر تیم درج شود.پ) در این شماره

 
KOR - KOR ITA 2 - ITA 2 ITA 1 - ITA 1 USA - USA 

24 14 23 13 22 12 21 11 

 
 فینال  9,19,3

 فینال (مسابقات مدال) فرایند برگزاري   9,19,3,1
 شود؛برگزار میمدال طال در میدان فینال  الف) ابتدا مسابقۀ مدال برنز و به دنبال آن مسابقۀ

زمان تعیین شده براي شروع  دقیقه قبل از 30براي کنترل فشنگ، حداقلاند باید یی که به مسابقات مدال راه یافتههاتیمب) ورزشکاران یا مربیان یا مسئولین 
 د؛کنهاي پسبند را توزیع می. در این زمان ژوري شمارهکنندر وحضاعالم مدال برنز در محل مشخص شده  مسابقۀ

 گیرد؛به کدام عضو تیم (زن یا مرد) تعلق می ترکند که شمارة پسبند پایینپ) مربی هر تیم مشخص می
 در میدان فینال اعالم حضور کنند؛ دقیقه پیش از زمان شروع مسابقه 15مدال برنز باید حداقل  ت) ورزشکاران راه یافته به مسابقۀ

 در میدان فینال اعالم حضور کنند؛ ل برنزر زمان شلیک اولین تیر مسابقۀ مدامدال طال باید د ورزشکاران راه یافته به مسابقۀث) 
 تکمیل کند؛ هاي اعالم حضورطی دوره کنترل فشنگ و بررسی تجهیزات راات مربوط به ج) ژوري باید اقدام

از زمان  نگ در زمان مشخص شده (سی دقیقه قبلیش را براي کنترل فشهافشنگتیمی که  جریمه از امتیاز اولین هدف خوردةامتیاز به عنوان  )1( چ) یک
 شود؛اعالم حضور نکرده باشند، کسر می نکرده باشد یا اعضاي آن بموقع ارائهشروع مسابقه) 

هاي تگاهایس در کند) وتر اول شلیک میکنند (شمارة پسبند پایینشلیک میسبند شروع به پ ل) ورزشکاران بر اساس ترتیب شمارةح) در فینال (مسابقات مدا
 . ذارندگرا خالی می 5ایستگاه  شوند ومستقر می 4و  3، 2، 1

 در فینال (مسابقات مدال)  هاهدفتعداد   9,19,3,2
 )؛مثل راند معمولی، چپ در هر ایستگاه هدف 2وسط و هدف  1 هدف راست، 2( 1,2,3,4,5هاي هدف براي هر ورزشکار در ایستگاه )25الف) بیست و پنج (

 )؛پ 9,15,5,2 یک شلیک به هر هدف مجاز است (مادةب) تنها 
 12ورزشکار قبلی به هدف خود شلیک کرد و اسلحه را باز کرد و نتیجه ثبت شد، باید در مدت بعد از آنکه یا  ،داور STARTفرمان  پس از پ) هر ورزشکار

  حه را ببندد و هدف را فرا بخواند؛بگیرد، اسل وضعیتثانیه 
  ؛هدف براي هر تیم) 25×2=50( شودمیدو تیم بر اساس مجموع امتیازات ورزشکاران عضو هر تیم مشخص  هر مسابقۀ مدال، رتبۀت) پس از تکمیل 

  ؛)9,19,3,4 (مادة شودمیتیرحذفی شکسته  با تساوي بعد از مسابقۀ مدالث) 
 مدیریت مسابقه رسمی انداوریکی از  توسطکه  یالکترونیک زمانسنج دستگاه از استفاده با فرصت آماده شدن محدودیت بایددر فینال (مسابقات مدال) ج) 
 .شود پایش شودمی

 
 مربیگري   (Time-Out)مهلت مربیگري و   9,19,3,3

 )؛6,2,15یر کالمی مجاز است (ماده مقدماتی و فینال (مسابقات مدال) مربیگري غ مرحلۀدر طول برگزاري الف) 
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کنند که مدت آن  درخواستمربیگري  مهلت، رسدمی) بار وقتی که نوبت تیراندازي تیم آنها فرا 1توانند براي یک (فینال (مسابقات مدال) مربیان می ب) در
 انش به ایستگاه نزدیک شود؛اي صحبت با ورزشکارمربی می تواند بر مهلت. در این ) دقیقه است1یک (

امکان  ان نیز می توانند در همان زمان براي صحبت با ورزشکارانشان بدون آنکهشود، سایر مربی درخواستمربیگري از سوي یکی از مربیان  مهلتپ) اگر 
 ت بدهند، به ایستگاه نزدیک شوند؛مربیگري خود را از دس مهلت درخواست

 ینال باید این زمان را کنترل کند؛ت) ژوري مسئول ف
 دهد. ارائهمربیگري توضیحاتی را  مهلتتواند در ث) گوینده می

 حذفیتیر فرایند  9,19,3,4
 .)کندباالتري دارد اول شلیک می شود (تیمی که رتبۀر تیم تعیین میه مرحلۀ مقدماتی مرحلۀ مقدماتی، بر اساس رتبۀپس از  تیرحذفیشروع در  نوبتالف) 

 کند؛یا زن) به اولین هدف شلیک میکند کدام عضو (مرد مربی هر تیم مشخص می
تیرحذفی با شکسته نشود، ترتیب تیراندازي در  پسشماريرتی که تساوي با امتیاز کامل یا تساوي با امتیاز برابر بر اساس مرحلۀ مقدماتی در صوب) پس از 

 شود؛قرعه معین می
هرتیم  کند). عضوشلیک میدارد اول  تريپایین شود (تیمی که شمارةر تیم مشخص میپسبند ه تیرحذفی بعد از فینال بر اساس شمارةشروع در  نوبتپ) 

 کند؛تر است به اولین هدف شلیک میپایینپسبند او  که شمارة
 مرحلۀ مقدماتیاز  بعد تیرحذفیداده نخواهد شد. در  پروازها نمایششود و قبل از شروع تیراندازي انجام نمیآزمایشی  شلیکاز فینال  بعد تیرحذفیت) در 

  مجاز است؛ 9,15,5,2برابر ماده  نمایش پروازهاشلیک آزمایشی و 
ایستگاه  چپ؛ مجدداًهدف  5هدف راست، ایستگاه  4هدف چپ، ایستگاه  3هدف راست، ایستگاه  2هدف چپ، ایستگاه  1: ایستگاه هاهدفترتیب پرتاب ث) 

 الی آخر؛هدف راست و ولی اینبار  1
 شرکت کنند؛ تیرحذفیهاي داراي امتیاز مساوي باید در هر دو عضو تیم ج)
(مطابق رست شلیک کنند به صف شوند و به یک هدف د 1باال) باید پشت ایستگاه  الف و پ کنند (مطابق بندهايدر تیرحذفی شرکت میکه  رزشکارانیوچ) 
  ؛باال) ث بند

 یابد؛می ادامه 2و هر تیم در ایستگاه با تیراندازي دومین عض فرایندح) اگر تساوي شکسته نشد، همان 
یابد. (ترتیب شلیک اعضاي هاي مشخص شده تا زمان شکسته شدن تساوي ادامه میا جابجایی ترتیب آنها در ایستگاهبا تیرانداي اعضاي تیم ب فرایندخ) این 

  ؛و ...) 2-2-1-1-2-2-1تیم به این صورت است: 
 پ)؛9,15,5,2) شلیک به هر هدف مجاز است (مادة 1د) تنها یک (

 شودمی مدیریت رسمی مسابقه یکی از داوران توسطکه  یالکترونیک زمانسنج دستگاه از استفاده با باید فرصت آماده شدن محدودیت، تیرحذفیدر طول  ذ)
 .شود پایش

 هاهدفنوع   9,19,4
مدال) باید در میدان . فینال (مسابقات گیرندمورد استفاده قرار می پودري براي فینال (مسابقات مدال)هاي هدفو  مرحلۀ مقدماتیمعمولی براي  هايهدف

 فینال برگزار شود.
 شرایط غیرمنتظره و اختالف نظر 9,19,5

نامتعارف یا اختالف  تمام موارد در بارة  ISSFمرتبط سایر مقررات) یا 9 فصل) و مقررات اهداف پروازي (6 فصل( ISSFعمومی فنی ژوري بر اساس مقررات 
 کند.می گیريتصمیم) 9,19نشده است ( بینیپیشکه در این  مقررات  نظرهایی

  
 اسکیت مختلط تیمی 9,20

 مسابقه کلیات 9,20,1
 مادة مسابقه 9,20,1,1

 ) شامل مقررات فنی اختصاصی مربوط به مادة اسکیت مختلط تیمی است.9,20این ماده (
 ترکیب تیم  9,20,1,2

هر دو عضو تیم باید لباس مسابقۀ مشابه، با رنگ تیم ملی کشورشان و  عضو (یک مرد و یک زن) باشد.  2 مرکب ازتیم مختلط باید تیم ملی یک کشور 
کنند. پس از آنکه رتبۀ ). در مرحلۀ مقدماتی ورزشکاران همان شمارة پسبند مسابقۀ انفرادي را استفاده می6,20,2,3(مادة  مشخصات هویتی الزم به تن کنند

 شود. صادر می 9,20,2,4د، شمارة پسبند جدیدي بر اساس مادة مرحلۀ مقدماتی معلوم ش
 هاتیمثبت نام و هزینۀ ثبت نام   9,20,1,3

، حداکثر دو تیم در هر مادة مسابقۀ مختلط تیمی شرکت دهد. جابجایی اعضاي تیم با سایر ورزشکاران ISSFتواند بر اساس مقررات ثبت نام الف) هر کشور می
 روز مسابقۀ مختلط تیمی مجاز است؛ دو روز قبل از 12قبل از ساعت ثبت نام شده، تا 
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 ).3,7,4,1یورو است ( 170ب) هزینۀ ورودیۀ هر تیم 
 

 مسابقه ساختار 9,20,1,4
 :شوداجرا میمرحله  2مسابقه در 

 الف) مقدماتی؛
 .ل مسابقات مدال برنز و طال/نقره)ب) فینال (شام

 نقص فنی  9,20,1,5
 شود؛می گیريتصمیم 9,12الف) در بارة نقص فنی در مرحلۀ مقدماتی بر اساس مادة 

 شود. می گیريتصمیم 9,18,5ب) در بارة نقص فنی در فینال (مسابقات مدال) بر اساس مادة 
 اعتراضات 9,20,1,6

 شود؛می گیريتصمیم 9,17الف) در بارة اعتراضات مرحلۀ مقدماتی بر اساس مادة 
 شود.می گیريتصمیم 9,18,6و  (VAR) 9,18,4راضات فینال (مسابقات مدال) بر اساس مادة تارة اعب) در ب

 موسیقی و تماشاگران   9,19,1,7
 در فینال باید موسیقی پخش شود و تماشگران به تشویق و پشتیبانی از تیم مورد عالقه شان ترغیب شوند.  

 مرحلۀ مقدماتی            9,20,2
 مرحلۀ مقدماتیجوخه در          9,20,2,1

هم قرار گیرند به نحوي که اول ورزشکار مرد و سپس  پشت سربندي شود. دو عضو هر تیم باید در جوخهکشی انجام میبندي تیمی بر اساس قرعهجوخه
 هاي یک کشور نباید در یک جوخه باشند. ورزشکار زن شلیک کند. تیم

 مرحلۀ مقدماتیبرگزاري مسابقه در  فرایندو  هاهدفتعداد          9,20,2,2
 ). 9,10(مادة  ISSFهدفی براي هریک) و مطابق روش معمول مرحلۀ مقدماتی  25) هدف براي هر ورزشکار (سه راند 75هفتاد و پنج (

 راهیابی به فینال فرایندمقدماتی و  پس از مرحلۀ بنديرتبه        9,20,2,3
و  9,14,5,2و بر اساس مادة  75×2=150مرد و یک زن)  1عضو هر تیم ( 2ها بر اساس مجموع امتیازات بندي تیممقدماتی، رتبهالف) پس از پایان مرحلۀ 

 شود؛(تساوي تیمی) انجام می 9,15,3
شکسته شود.  9,20,3,4ر اساس مادة هاي اول تا چهارم مساوي باشد، باید تساوي از طریق تیرحذفی ب) تیم یا بیشتر براي هر یک از رتبه2ب) اگر نتیجۀ دو (

(تساوي  9,15,3و  9,14,5,2شان مطابق مادة ها بر اساس نتایجشود، رتبۀ تیمتر که با تیرحذفی شکسته نمیدر مورد تساوي امتیاز بر سر رتبۀ پنجم و پایین
 شود؛تیمی) تعیین می

 د؛کنن) تیم  برتر به فینال (مسابقات مدال) راه پیدا می4پ) چهار (
 کنند؛هاي سوم و چهارم به مسابقۀ مدال برنز راه پیدا مییابند و تیمهاي اول و دوم به مسابقۀ مدال طال/نقره راه میت) تیم

 شود.تر، و به دنبال آن تیرحذفی براي تعیین مقام باالتر برگزار میث) در صورت وجود بیش از یک تیرحذفی، ابتدا تیرحذفی براي تعیین مقام پایین
 بعديهاي همۀ تیرحذفی ]قابل استفاده براي[پسبند جدید پس از مرحلۀ مقدماتی اختصاص شمارة   9,20,2,4

یابد. براي هاي پسبند جدید اختصاص میتیم راه یافته به فینال (مسابقات مدال طال/نقره و برنز) بر اساس رتبۀ آنها شماره 4الف) پس از مرحلۀ مقدماتی، به 
 شود؛بعدي نیز از همین شمارة پسبند استفاده میهاي همۀ تیرحذفی

هاي کنند. ورزشکاران داراي رتبۀ دوم پس از مرحلۀ مقدماتی شمارهرا دریافت می 21و  11هاي ب) ورزشکاران داراي رتبۀ اول پس از مرحلۀ مقدماتی، شماره
 ؛ 24و  14 و   23و  13کنند، همینطور  می را دریافت 22و  12

 هاي پسبند باید نام اختصاري المپیکی کشور هر تیم درج شود.شمارهپ) در این 
 

KOR - KOR ITA 2 - ITA 2 ITA 1 - ITA 1 USA - USA 

24 14 23 13 22 12 21 11 

 
 فینال  9,20,3

  فرایند برگزاري فینال (مسابقات مدال)  9,20,3,1
 شود؛در میدان فینال برگزار می الف) ابتدا مسابقۀ مدال برنز و به دنبال آن مسابقۀ مدال طال
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دقیقه قبل از زمان تعیین شده براي شروع  30اند باید براي کنترل فشنگ، حداقلهایی که به مسابقات مدال راه یافتهب) ورزشکاران یا مربیان یا مسئولین تیم
 کند؛د را توزیع میهاي پسبنمسابقۀ مدال برنز در محل مشخص شده اعالم حضور کنند. در این زمان ژوري شماره

 گیرد؛ تر به کدام عضو تیم (زن یا مرد) تعلق میکند که شمارة پسبند پایینپ) مربی هر تیم مشخص می
 دقیقه پیش از زمان شروع مسابقه در میدان فینال اعالم حضور کنند؛ 15ت) ورزشکاران راه یافته به مسابقۀ مدال برنز باید حداقل 

 ه مسابقۀ مدال طال باید در زمان شلیک اولین تیر مسابقۀ مدال برنز در میدان فینال اعالم حضور کنند؛ث) ورزشکاران راه یافته ب
 هاي اعالم حضور  تکمیل کند؛ج) ژوري باید اقدامات مربوط به کنترل فشنگ و بررسی تجهیزات را طی دوره

هایش را براي کنترل فشنگ در زمان مشخص شده (سی دقیقه قبل از زمان امتیاز به عنوان جریمه از امتیاز اولین هدف خوردة تیمی که فشنگ )1چ) یک (
 شود؛ شروع مسابقه) ارائه نکرده باشد یا اعضاي آن بموقع اعالم حضور نکرده باشند، کسر می

هاي کند) و در ایستگاهکنند (شمارة پسبند پایین تر اول شلیک میرتیب شمارة پسبند شروع به شلیک میح) در فینال (مسابقات مدال) ورزشکاران بر اساس ت
 گذارند. را خالی می 5شوند و ایستگاه مستقر می 4و  3، 2، 1

  ها در فینال (مسابقات مدال)تعداد هدف  9,20,3,2
دوتایی معمول در  )1(یک  ،3دوتایی معکوس در ایستگاه  )1(و یک  دوتایی معمول )1(یک ) هدف که شامل 20به ترتیب به بیست ( هاالف) همۀ اعضاي تیم

دوتایی  )1(، یک 3دوتایی معکوس در ایستگاه  )1(و یک  تایی معمولدو )1(، یک 5دوتایی معکوس در ایستگاه  )1(و یک  دوتایی معمول )1(یک  ،4ایستگاه 
 کنند؛شلیک می 5دوتایی معکوس در ایستگاه  )1(و یک  لدوتایی معمو )1(، و یک 4معکوس در ایستگاه 

 اي ورود به ایستگاه فرصت دارد؛ثانیه بر )10ده ( ایستگاه را ترك کرد، ورزشکار بعدي قبلیاز آنکه ورزشکار  بعدیا  ،داد STARTب) پس از آنکه داور فرمان 
فرا  ها را مطابق ترتیب مقرر ایستگاهو هدف بگیرد وضعیت آمادهآنگاه سالح را پر کند، ، بگیردقرار ایستگاه  کامالً داخل محدودةورزشکار باید هر دو پاي پ) 

 خواند؛ب
  ؛زمان دارد) ثانیه 30سی ( در مجموع ایستگاه ها طبق ترتیب مقرر آنخواندن هدففرا براي بعد از مستقر شدن در ایستگاه، ورزشکار ت) 

  ؛هدف براي هر تیم) 20+20=40. (شودمیدو تیم بر اساس مجموع امتیازات ورزشکاران عضو هر تیم مشخص  هر مسابقۀ مدال، رتبۀت) پس از تکمیل 
 )؛9,20,3,4شود (مادة تساوي بعد از مسابقۀ مدال با تیرحذفی شکسته میث) 

 مدیریت رسمی مسابقه یکی از داوران توسطکه  یالکترونیک زمانسنج دستگاه از استفاده با باید فرصت آماده شدن محدودیتج) در فینال (مسابقات مدال) 
  .شود پایش شودمی

 مربیگري   (Time-Out)مربیگري و مهلت   9,20,3,3
 )؛6,2,15در طول برگزاري مرحلۀ مقدماتی و فینال (مسابقات مدال) مربیگري غیر کالمی مجاز است (ماده الف) 

مربیگري درخواست کنند که مدت آن  مهلت) بار وقتی که نوبت تیراندازي تیم آنها فرا برسد، 1توانند براي یک (ب) در فینال (مسابقات مدال) مربیان می
 ) دقیقه است. در این زمان مربی می تواند براي صحبت با ورزشکارانش به ایستگاه نزدیک شود؛1یک (

کی از مربیان درخواست شود، سایر مربیان نیز می توانند در همان زمان براي صحبت با ورزشکارانشان بدون آنکه امکان مربیگري از سوي ی مهلتپ) اگر 
 مربیگري خود را از دست بدهند، به ایستگاه نزدیک شوند؛ مهلتدرخواست 

 ت) ژوري مسئول فینال باید این زمان را کنترل کند؛
 وضیحاتی را ارائه دهد.مربیگري ت مهلتتواند در ث) گوینده می

 فرایند تیرحذفی  9,20,3,4
کند). شود (تیمی که رتبۀ باالتري دارد اول شلیک میالف) نوبت شروع در تیرحذفی پس از مرحلۀ مقدماتی، بر اساس رتبۀ مرحلۀ مقدماتی هر تیم تعیین می

 کند؛کند کدام عضو (مرد یا زن) به اولین هدف شلیک میمربی هر تیم مشخص می
در تیرحذفی با ب) پس از مرحلۀ مقدماتی در صورتی که تساوي با امتیاز کامل یا تساوي با امتیاز برابر بر اساس پسشماري شکسته نشود، ترتیب تیراندازي 

 شود؛قرعه معین می
کند). عضو هرتیم ري دارد اول شلیک میتشود (تیمی که شمارة پایینپ) نوبت شروع در تیرحذفی بعد از فینال بر اساس شمارة پسبند هر تیم مشخص می

 کند؛تر است به اولین هدف شلیک میکه شمارة پسبند او پایین
شود و قبل از شروع تیراندازي پروازها نمایش داده نخواهد شد. در تیرحذفی بعد از مرحلۀ مقدماتی ت) در تیرحذفی بعد از فینال شلیک آزمایشی انجام نمی

 مجاز است؛  دوتایی معکوس)(یک دوتایی معمول و یک  وازهاشلیک آزمایشی و نمایش پر
 هاي داراي امتیاز مساوي باید در تیرحذفی شرکت کنند؛هر دو عضو تیمث) 

ند شوبه خط میج) در تیر حذفی پس از دور مقدماتی، تیراندازانی که از هرتیم براي شلیک اول مشخص شده است (مطابق بند (الف) باال) پشت ایستگاه چهار 
یابد. این فرایند با لیک به یک دوتایی معکوس ادامه میشکنند. اگر تساوي شکسته نشد همین فرایند با عضو دوم تیم با و به یک دوتایی معمول شلیک می

 یابد.  تا شکستن تساوي ادامه می ،جابجایی ترتیب تیراندازي اعضاي تیم
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به صف شوند و به یک هدف  3پ باال) باید پشت ایستگاه  (مطابق بند قرار است اول شلیک کنندورزشکارانی که در تیر حذفی پس از مسابقات مدال، ) چ
 د؛نکنیک هدف دوتایی معکوس شلیک میبه  کدامد و هر بایادامه می هادوم تیم اتبا نفر فراینداگر تساوي شکسته نشد همین  شلیک کنند. دوتایی معمول

ن شکسته شدن تساوي ادامه و ...) تا زما 4،5،3( بعديي هامعکوس در ایستگاه به ترتیببا تیراندازي اعضاي تیم  فرایند) اگر تساوي شکسته نشد، همان ح
 یابد؛می
 از ورود ورزشکار به ایستگاه است؛ ) ثانیه پس15دوتایی پانزده (هدف هر  حداکثر مجموع زمان براي فراخواندن )خ
 شودمی مدیریت رسمی مسابقه یکی از داوران توسطکه  یالکترونیک زمانسنج دستگاه از استفاده با باید فرصت آماده شدن محدودیت، تیرحذفیدر طول  )د

 .شود پایش
  هانوع هدف  9,20,4

گیرند. فینال (مسابقات مدال) باید در میدان میهاي پودري براي فینال (مسابقات مدال) مورد استفاده قرار هاي معمولی براي مرحلۀ مقدماتی و هدفهدف
 فینال برگزار شود.

 شرایط غیرمنتظره و اختالف نظر 9,20,5
در بارة تمام موارد نامتعارف یا اختالف   ISSF) یا سایر مقررات مرتبط9) و مقررات اهداف پروازي (فصل 6(فصل  ISSFژوري بر اساس مقررات فنی عمومی 

 کند.می گیريتصمیم) 9,19بینی نشده است (نظرهایی که در این  مقررات پیش
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 هاجدولها و طرح 9,20

 تراپهاي دستگاهافقی  هايزاویه 9,20,1

 
 

 :گروه هر سوم و دوم اول، يهاهدستگا براي افقی زوایاي حداکثر
 بیاید؛ فرود ABC محدودة در باید 1 شمارة دستگاه توسط شده پرتاب يهاهدف
 بیاید؛ فرود DEF محدودة در باید 2 شمارة دستگاه توسط شده پرتاب يهاهدف
 .بیاید فرود GHI محدودة در باید 3 شمارة دستگاه توسط شده پرتاب يهاهدف

  

° 45 ° 45 

D G A 

B E F 

2 3 1 

I C H 
15 ° 15 ° 
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 تراپ دوتایی ،هازوایاي افقی دستگاه 9,20,2

 
 
 

  

 :مجاز رَواداري حداکثر

 راست به یا چپ به درجه) 1( یک
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 :جداول تنظیم دستگاه هاي تراپ 9,20,3
 1جدول 

 )متر(برد  )متر( متري لبۀ جلویی تراپخانه 10ع در ارتفا جهت پرواز به درجه شمارة دستگاه گروه

1 

 2 راست 25 1

1 ± 76 

 3 چپ 5 2

 5/1 چپ 35 3

2 

 5/2 راست 45 4

 8/1 راست 10 5

 3 چپ 35 6

3 

 3 راست 35 7

 5/1 چپ 5 8

 6/1 چپ 45 9

4 

 5/1 راست 40 10

 3 مستقیم 0 11

 6/2 چپ 25 12

5 

 4/2 راست 20 13

 9/1 راست 5 14

 3 چپ 35 15

 2جدول 

 )متر(برد  )متر(متري لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه دستگاه شمارة گروه

1 

 3 راست 25 1

1 ± 76 

 8/1 چپ 5 2

 2 چپ 35 3

2 

 2 راست 40 4

 3 مستقیم 0 5

 6/1 چپ 45 6

3 

 5/1 راست 45 7

 8/2 مستقیم 0 8

 2 چپ 40 9

4 

 5/1 راست 15 10

 2 راست 5 11

 8/1 چپ 35 12

5 

 8/1 راست 35 13

 5/1 چپ 5 14

 3 چپ 40 15
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 3جدول 

 )متر(برد  )متر(متري لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارة دستگاه گروه

1 

 5/2 راست 30 1

1 ± 76 

 8/2 مستقیم 0 2

 3 چپ 35 3

2 

 5/1 راست 45 4

 5/2 چپ 5 5

 7/1 چپ 40 6

3 

 8/2 راست 30 7

 3 راست 5 8

 5/1 چپ 45 9

4 

 3/2 راست 45 10

 3 مستقیم 0 11

 6/1 چپ 40 12

5 

 2 راست 30 13

 5/1 مستقیم 0 14

 2/2 چپ 35 15

 4جدول 

 )متر(برد  )متر(متري لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارة دستگاه گروه

1 

 3 راست 40 1

1 ± 76 

 5/1 راست 10 2

 2/2 چپ 30 3

2 

 6/1 راست 30 4

 3 چپ 10 5

 2 چپ 35 6

3 

 2 راست 45 7

 3 مستقیم 0 8

 5/1 چپ 20 9

4 

 5/1 راست 30 10

 2 چپ 5 11

 8/2 چپ 45 12

5 

 5/2 راست 35 13

 6/1 مستقیم 0 14

 3 چپ 30 15
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 5جدول 

 )متر(برد  )متر(متري لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارة دستگاه گروه

1 

 6/1 راست 45 1

1 ± 76 

 3 مستقیم 0 2

 2 چپ 15 3

2 

 8/2 راست 40 4

 5/1 چپ 10 5

 2 چپ 45 6

3 

 3 راست 35 7

 8/1 چپ 5 8

 5/1 چپ 40 9

4 

 8/1 راست 25 10

 6/1 مستقیم 0 11

 3 چپ 30 12

5 

 2 راست 30 13

 4/2 راست 10 14

 8/1 چپ 15 15

 6جدول 

 )متر(برد  )متر(متري لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارة دستگاه گروه

1 

 2 راست 40 1

1 ± 76 

 3 مستقیم 0 2

 5/1 چپ 35 3

2 

 5/2 راست 35 4

 5/1 راست 10 5

 2 چپ 35 6

3 

 2 راست 35 7

 5/1 چپ 5 8

 3 چپ 40 9

4 

 5/1 راست 45 10

 3 چپ 10 11

 6/2 چپ 25 12

5 

 4/2 راست 25 13

 5/1 راست 5 14

 2 چپ 45 15
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 7جدول 

 )متر(برد  )متر(متري لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  درجه جهت پرواز به شمارة دستگاه گروه

1 

 2/2 راست 35 1

1 ± 76 

 3 چپ 5 2

 2 چپ 20 3

2 

 2 راست 40 4

 3 مستقیم 0 5

 8/2 چپ 45 6

3 

 3 راست 40 7

 2 مستقیم 0 8

 2/2 چپ 40 9

4 

 5/1 راست 45 10

 2 راست 5 11

 8/1 چپ 35 12

5 

 8/1 راست 20 13

 5/1 چپ 5 14

 2 چپ 45 15

 8جدول 

 )متر(برد  )متر(متري لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارة دستگاه گروه

1 

 3 راست 25 1

1 ± 76 

 5/1 راست 5 2

 2 چپ 20 3

2 

 5/1 راست 40 4

 3 مستقیم 0 5

 8/2 چپ 45 6

3 

 3 راست 35 7

 5/2 چپ 5 8

 2 چپ 45 9

4 

 8/1 راست 45 10

 5/1 مستقیم 0 11

 3 چپ 30 12

5 

 2 راست 30 13

 3 راست 10 14

 2/2 چپ 15 15
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 9جدول 

 )متر(برد  )متر(متري لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارة دستگاه گروه

1 

 3 راست 40 1

1 ± 76 

 8/1 مستقیم 0 2

 3 چپ 20 3

2 

 3 راست 15 4

 5/1 چپ 10 5

 2 چپ 35 6

3 

 6/1 راست 45 7

 8/2 مستقیم 0 8

 3 چپ 30 9

4 

 2 راست 30 10

 2 چپ 5 11

 3 چپ 15 12

5 

 9/2 راست 35 13

 6/1 مستقیم 0 14

 2/2 چپ 45 15

 
 
 
 


