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 تیمیاسکیت مادة  
 کلیات (شیوة برگزاري) 

 مجموعۀ مواد )1 اهداف پروازي

 نوع ماده )2 ملت)} ورزشکار از هر 3تیمی (سه {

 تیمی آقایان اسکیت
 تیمی پسران اسکیت
 تیمی بانوان اسکیت
 تیمی دختران اسکیت

 هانام ماده )3

) عضو هموطن تشکیل شود. همۀ اعضاي تیم باید لباس مسابقۀ یکسان 3تیم باید از سه (
). در مرحلۀ مقدماتی، ورزشکاران  ISSFي ملی به تن کنند (مقررات هابه رنگ و نشانه

کنند. بعد از مشخص شدن رتبۀ مرحلۀ از شمارة پسبند مسابقۀ انفرادي استفاده می
که در  9مقدماتی، شمارة پسبند جدیدي براي فینال (مسابقات مدال) بر اساس بخش 

 شود. آید صادر میادامه می

 ترکیب تیم )4

تواند حداکثر با یک تیم در هر مادة هر کشور می ISSFبر اساس مقررات ثبت نام 
تیمی مسابقات قهرمانی شرکت کند. جایگزینی اعضاي تیم با سایر ورزشکاران ثبت نام 

 ممکن است.   انفرادي» تمرین پیش از مسابقۀ«شده در مسابقه، حداکثر یک روز قبل از 

 ثبت نام تیم )5
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 شود:زیر، اجرا میاین ماده در دو مرحله، به شکل 
 مرحلۀ مقدماتی –الف 

 ) قسمت به ترتیب زیر است:2شامل دو (
 هدفی). 25راند  5هدف ( 125قسمت اول: مرحلۀ مقدماتی رایج در مادة انفرادي شامل 

هدفی معمولی) که در روز مسابقات تیمی اجرا  25راند  2هدف اضافی ( 50قسمت دوم: 
 روز مادة انفرادي).شود (معموالً روز پس از آخرین می

 هدفی).  25راند  7( 175 –مجموع هدفها براي هر ورزشکار  
 عضو).  3 × 175( 525 –مجموع هدفها براي هر تیم  

 مرحلۀ فینال –ب 
 نقره. / شامل مسابقات مدال برنز، و مدال طال

 شیوة مسابقه )6

راند  5 – هدف 125قسمت اول: اعضاي تیمها در مرحلۀ مقدماتی انفرادي رایج ( –الف 
 شوند. بندي میجوخه ISSFهدفی) بر اساس مقررات  25
هاي جدید با استفاده از نرم افزار مدیریت امتیازات یا توسط قسمت دوم: جوخه –ب 

هدفی) روز  25راند  2هدف اضافی ( 50و با نظارت ژوري براي شلیک به  RTSادارة 
 شود. کشی مینفرادي) قرعهمسابقات تیمی (معموالً روز پس از آخرین روز مادة ا

کنند، ولی تمام تا جایی که ممکن است تیمها در میدانهاي یکسان تیراندازي می –پ 
 ورزشکاران باید به جدولهاي یکسان شلیک کنند. 

ها در مرحلۀ جوخه )7
 مقدماتی

رتبۀ تیمها پس از پایان مرحلۀ مقدماتی به ترتیب نزولیِ مجموع امتیازات سه  –الف 
 مشخص خواهد شد.  ISSFمقررات هدف بر اساس  3 × 175=  525عضو هر تیم از 

اگر دو تیم یا بیشتر بر سر رتبۀ اول تا چهارم به تساوي برسند، رتبۀ مرحلۀ مقدمات  –ب 
شود. در شرایط نیاز به بیش زیر مشخص می 14و  12آنها با تیرحذفی بر اساس بخش 

تیرحذفی  شود و به دنبال آنتر اول اجرا میاز یک تیرحذفی، تیرحذفی بر سر رتبۀ پایین
 آید.بر سر رتبۀ باالتر به اجرا در می

تر که تساوي با تیرحذفی شکسته در صورت تساوي بر سر رتبۀ پنجم و پایین –پ 
تعیین  ISSFشود، رتبۀ تیمها مطابق نتیجۀ آنها بر اساس مقررات تساوي تیمی نمی
 شود. می
 بند. یاچهار تیم اول به مرحلۀ فینال (مسابقات مدال) راه می –ت 
نقره و تیمهاي سوم و چهارم به مسابقۀ  / تیمهاي اول و دوم به مسابقۀ مدال طال –ث 

 یابند.مدال برنز راه می

تعیین رتبۀ پس  )8
مرحلۀ مقدماتی و از

فرایند راهیابی به 
 فینال 
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هاي متعاقب آن، شمارة پسبند جدیدي براي پس از مرحلۀ مقدماتی و تیرحذفی –الف 
برنز) بر اساس رتبۀ مرحلۀ طال/نقره و  –چهار تیم راه یافته به فینال (مسابقات مدال 

 شود. مقدماتی صادر می
 13و  12، 11هاي پسبند ورزشکاران تیمی که در جایگاه اول قرار دارند شماره –ب 

هاي پسبند کنند. ورزشکاران تیمی که در جایگاه دوم قرار دارند شمارهرا دریافت می
اه سوم قرار دارند کنند. ورزشکاران تیمی که در جایگرا دریافت می 23و  22، 21

کنند. ورزشکاران تیمی که در جایگاه را دریافت می 33و  32، 31هاي پسبند شماره
 کنند. را دریافت می 43و  42، 41هاي پسبند چهارم قرار دارند شماره

 هاي پسبند باید حاوي حروف اختصاري المپیکی کشور هر تیم باشند. شماره –پ 
 ها: نمونۀ شمارة پسبند فینالیست –ت 

 

صدور شمارة  )9
 پسبند جدید بعد از

قدماتی و ممرحلۀ 
هاي تیرحذفی

 متعاقب آن
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 فرایند مسابقه
نقره در میدان فینال  / اول مسابقۀ مدال برنز، و به دنبال آن مسابقۀ مدال طال –الف 

 شود.اجرا می
اند ورزشکاران یا مربیان یا مسئولین همۀ تیمهایی که به مسابقات مدال راه یافته –ب 

آغاز مسابقۀ مدال برنز در محل دقیقه قبل از زمان مشخص شده براي  30باید حداکثر 
تعیین شده براي کنترل فشنگ، حضور خود را اعالم کنند. در همین زمان ژوري 

 دهد. هاي پسبند را تحویل میشماره
 مسئولیت تعیین شمارة پسبند هریک از اعضاي تیم با مربی است.  –پ 
ن شروع مسابقه دقیقه قبل از زما 15ورزشکاران مسابقۀ مدال برنز باید حداکثر  –ت 

 حضور خود را در میدان فینال اعالم کنند. 
نقره باید حداکثر تا زمان شلیک اولین تیر مسابقۀ مدال  / ورزشکاران مسابقۀ طال –ث 

 برنز حضور خود را در میدان فینال اعالم کنند. 
در محدودة زمانی اعالم حضور، اعضاي ژوري باید کنترل فشنگ و تجهیزات را انجام  –ج 

 دهند. 
دقیقه قبل از زمان شروع) براي کنترل  30اگر فشنگ تیمی در زمان مشخص شده (  -چ 

) 1فشنگ ارائه نشود، یا هریک از اعضاي تیم حضور خود را بموقع اعالم نکند، یک (
 امتیاز از اولین هدف زده شدة اولین ورزشکار آن تیم بعنوان جریمه کسر خواهد شد. 

فینال (مسابقات   )10
نقره و  / طال –مدال 
 برنز)
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براي هر ورزشکار هدف (دو هدف دوتایی).  4) سري متشکل از 6حداکثر شش ( –لف ا
 .5و  4،  3در ایستگاه 

 هدف براي هر ورزشکار به ترتیب زیر: 24حداکثر 
 دوتایی معکوس 1دوتایی معمولی و  1: 3ایستگاه  –سري اول 
 دوتایی معکوس 1دوتایی معمولی و  1: 4ایستگاه  –سري دوم 

 دوتایی معکوس 1دوتایی معمولی و  1: 5ایستگاه  –ري سوم س
 دوتایی معکوس 1دوتایی معمولی و  1: 3ایستگاه  –سري چهارم 
 دوتایی معکوس 1دوتایی معمولی و  1: 4ایستگاه  –سري پنجم 
 دوتایی معکوس 1دوتایی معمولی و  1: 5ایستگاه  –سري ششم 

 اول به ترتیب شمارة پسبندورزشکاران تیم صاحب رتبۀ )، 3(ایستگاه  اول در سري – ب
نها اعضاي تیم دوم که پشت ورزشکاران کنند (یکی پشت دیگري) که بدنبال آشلیک می

 کنند. اند، در نوبت دوم شلیک میتیم اول به صف شده
 شود. تکرار می 5و  3هاي همین توالی در سري – پ
و  ان تیم دوم به ترتیب شمارة پسبند،ورزشکار)، 3(ایستگاه  6و  4 ، 2 در سري - ت

 پس از آنها در نوبت دوم شلیک خواهند کرد.ورزشکاران تیم اول (صاحب رتبۀ باالتر) 
ورزشکار  3هدف ( 12، تیمی که تعداد بیشتري از مجموع (ایستگاه) بعد از هر سري – ث
اد هدفهاي زده شدة کند، و اگر تعدامتیاز دریافت می 2را زده باشد  ) 12هدف =  4 ×

کند. امتیاز هر سري به سري بعد امتیاز دریافت می 1دو تیم مساوي باشد، هر تیم 
 شود. منتقل می

شود. نتیجۀ هر (تعداد هدفهاي زده شده) به سري بعد منتقل نمی نتیجۀ سري – ج
شود و فقط امتیازهاي بدست آمدة تیمها بصورت تجمیعی سري از صفر شروع می

 شود.  میمحاسبه 
 امتیاز بدست آورد برنده است. 6اولین تیمی که  – چ
امتیاز دو تیم مساوي باشد برنده بالفاصله ) 5(ایستگاه  ششماگر در پایان سري  – ح

 شود.زیر معین می 12با تیرحذفی مطابق بخش  ششمپس از پایان سري 
د، وضعیت بگیرد، سالح را ایستگاه مستقر شو زشکار باید با هر دو پا در محدودةور -خ 

فرا بخواند. در ایستگاه  مقرربه ترتیب ها (دوتایی) را پر کند، حالت آماده بگیرد و هدف
) ثانیه پس از 30( سیدوتایی) دو هدف ها (حداکثر زمان مجاز براي فراخوانی هدف

 استقرار ورزشکار در ایستگاه است.
 شود کنترل الکترونیکی زمانسنج دستگاه توسط باید فرصت آماده شدن محدودیت – د

 مسابقه رسمی داورهاي میان از که داورها از یکی با دستگاه این مدیریت مسئولیت که
 .بود خواهد شودمی انتخاب

تعداد هدفها در   )11
فینال (مسابقات 

 مدال)
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در تیرحذفی پس از مرحلۀ مقدماتی، بر اساس رتبۀ مرحلۀ تیمها نوبت شروع   -الف 
کند). مربی شود (تیمی که رتبۀ باالتري دارد اول شلیک میمقدماتی هر تیم تعیین می

(کدامیک اول، دوم و  کندمشخص می تیم راعضو  ترتیب شلیک هریک از سههر تیم 
 ).کندشلیک می سوم
ساوي با امتیاز یکسان که با استفاده از قانون در صورت تساوي با امتیاز کامل، یا ت -ب 

 کند. پسشماري شکسته نشود، ترتیب شلیک تیمها در تیرحذفی را قرعه تعیین می
مجاز  ISSFشلیک آزمایشی و نمایش پروازها قبل از تیراندازي بر اساس مقررات  –پ 

 است. 

فرایند تیرحذفی   )12
پس از مرحلۀ 

 مقدماتی

سبند هر نوبت تیراندازي در تیرحذفی بعد از مسابقات مدال بر اساس شمارة پ –الف 
کند). ترین شمارة پسبند را دارد اول شلیک میشود (تیمی که پایینتیم تعیین می

کنند. ورزشکارانی شمارة را دارند اول شلیک می 1اعضاي هر تیم که شمارة پسبند 
کنند؛ است سوم شلیک می 3را دارند دوم، و ورزشکارانی که شمارة پسبندشان  2پسبند 
آید. نوبت تیراندازي اعضاي که در ادامه می در تیرحذفیتیراندازي  رتیبتمطابق 

 ماند. هر تیم در طول مدت تیرحذفی به همان شکل باقی می
هاي بعد از مسابقات مدال، شلیک آزمایشی و نمایش پرواز انجام قبل از تیرحذفی –ب 

 نخواهد شد. 

فرایند تیرحذفی   )13
 پس از مسابقۀ مدال

پس از آنکه داور فرمان شروع را صادر کرد یا پس از آنکه ورزشکار قبلی از ایستگاه  الف)
 د تا در ایستگاه قرار بگیرد.) ثانیه مهلت دار10خارج شد، ورزشکار بعدي ده (

ایستگاه مستقر شود، وضعیت بگیرد، سالح را  زشکار باید با هر دو پا در محدودةب) ور
ها (دوتایی) را فرا بخواند. حداکثر زمان مجاز براي پر کند، حالت آماده بگیرد و هدف

 ستگاه است.) ثانیه پس از استقرار ورزشکار در ای15ها (دوتایی) پانزده (فراخوانی هدف
شود  کنترل الکترونیکی زمانسنج دستگاه توسط باید فرصت آماده شدن محدودیتپ) 
 مسابقه رسمی داورهاي میان از که داورها از یکی با دستگاه این مدیریت مسئولیت که

 .بود خواهد شودمی انتخاب

ترتیب تیراندازي به 
 هدفها در تیرحذفی
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مربیگري بدون کالم در طول مرحلۀ مقدماتی و فینال (مسابقات مدال) مجاز است  –الف 
 ).ISSF(ر.ك. مقررات 

 ) دقیقه1یک ((ایستگاه) در مرحلۀ فینال (مسابقات مدال) بعد از پایان هر سري  –ب 
توانند به ایستگاه تیراندازي بروند و با داده خواهد شد که طی آن مربیان می استراحت

 ورزشکاران تیمشان صحبت کنند. 
 عضو ژوري مسئول فینال باید زمان این مهلت را کنترل کند.  –پ 
 تواند در زمانهاي استراحت توضیحاتی ارائه دهد.گوینده می –ت 

 مربیگري )14

مثل فینال انفرادي، برندة مدال برنز براي عکس و معارفۀ رسمی در میدان مسابقه به 
 شود. برندگان مدالهاي طال و نقره ملحق می

 معرفی برندگان مدال )15

تصمیم گیري  ISSFدر بارة نقص فنی در مرحلۀ مقدماتی مطابق مقررات  –الف 
 شود. می
تصمیم  ISSFدر بارة نقص فنی در فینال (مسابقات مدال) مطابق مقررات  –ب 

ها، ) مورد نقص فنی در مرحلۀ فینال، شامل تیرحذفی2شود، ولی فقط دو (گیري می
نظر از اینکه ورزشکار براي اصالح نقص فنی اقدام کرده جاز است، صرفبراي کل تیم م

 یا نکرده باشد.   

 نقص فنی )16

 شود.رسیدگی می ISSFبه اعتراضات حین مرحلۀ مقدماتی بر اساس مقررات  –الف 
 ISSFبه اعتراضات حین مرحلۀ فینال (مسابقات مدال) بر اساس مقررات  –ب 

 شود. رسیدگی می
توجه: در صورت استفاده از سامانۀ ویدئوچک، مقررات ویدئوچک فینال انفرادي نافذ 

 خواهد بود.

 اعتراض  )17

تجهیزات ویژه و   )18 موجود است.  ISSFجزئیات در مقررات 
 مسئولین فینال

باید در طول مسابقۀ فینال (مسابقات مدال) موسیقی پخش شود و تماشاچیان به 
 ).ISSFوند. (ر.ك. مقررات شان ترغیب شتشویق تیمهاي مورد عالقه

 شود. برنامۀ موسیقی باید به تأیید ناظر فنی برسد. تشویق پرشور تماشاچیان ترغیب می

تهیه کنندگی فینال،   )19
موسیقی و فعالیت 

 تماشاچیان

 فرایند اجراي فینال  )20 موجود است.  ISSFجزئیات در مقررات 

هدف معمولی براي مرحلۀ مقدماتی و هدف پودري (فلَش) براي فینال (مسابقات مدال). 
 فینال (مسابقات مدال) باید در میدان فینال برگزار شود. 

 نوع هدف  )21

و سایر  ISSFرات اهداف پروازي و مقر ISSFژوري بر اساس مقررات فنی عمومی 
دربارة تمام موارد نامتعارف یا اختالف نظرهایی که در این  ISSFمقررات مرتبط 

 کند. بینی نشده است تصمیم گیري میمقررات پیش

موارد نامتعارف یا   )22
 اختالف نظر



رضا هامونی حقیقتاحمد  –امیر کامران مجرد                                       ویراستار  مترجم:  

  ۸ ۲۰۲۰سپتامبر  – ۱۳۹۹شھریور  -۱سخھ ن

متحدالشکل به تن بندي ورزشکاران هر کشور باید لباس تیراندازي با طراحی و رنگ
 کنند. 
هاي ملی کشور مطبوع ورزشکاران باید به صورت زیر روي لباس تیراندازي آنها نشانه

 نمایش داده شود:
آن سمت از جلیقه که به طرف تماشاچیان  نام اختصاري المپیکی سه حرفی روي جیبِ 
 قرار دارد، و در قسمت باالي پشت جلیقه. 

 هاي ملی نشانه  )23
 پوشاك

  


