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انفرادیاسکیت  –مقررات تیراندازی به اهداف پروازی  مترجم: امیرکامران مجرد  

 

 4 از 1 صفحۀ

 

 

 ماده

 .فینالو  یمقدمات ۀشامل دو مرحله است، مرحل اسکیتانفرادی  مادۀ

 مرحلۀ مقدماتی

مگر  شود، یانجام م (9.10)بخشتعیین شده است  اسکیت یبرا  ISSFازی مقررات اهداف پرودر  که «فرایند مسابقه»بر اساس  مرحلۀ مقدماتی

 .مشخص شده باشدبه نحو دیگری  جزوه نیدر ا نکهیا

 .شود می تیراندازی (75+50)روز  2است که در  125 های مسابقه هدفکل  تعداد

 همۀ. یابند به فینال راه میاند  مقدماتی را کسب کرده مرحلۀ ۀرتبکه باالترین  ی( ورزشکار8، هشت )یهدف 125 مرحلۀ مقدماتیاز  پس

)تیرحذفی بعد از  شود تیرحذفی شکسته میبا  ،مرحلۀ مقدماتیپس از   اسکیتی راندازیت مقرراتبر اساس   8تا  1های  رتبه بر سر ها یتساو

  .(4فقط ایستگاه  –مرلحۀ مقدماتی 

 شود یم نییتعمقدماتی  مرحلۀبدست آمده در پایان  بر اساس رتبۀ برابر دارند ی که امتیازورزشکاران برای حذفیتیردر  تیراندازیترتیب 

شوند با  یشکسته نم شماری پس هایی که با تساوی ای ی که امتیاز کامل دارند،ورزشکاران تیراندازیترتیب . کند( یم یراندازیاول ت رتبه نی)باالتر

 .دشو یم نییتع یکش قرعه

 .دشو یم برگزارباالتر  های برای تعیین رتبهحذفی تیرابتدا حذفی، تیرچند نیاز به صورت  در

 یمقدمات مرحلۀ یبند بر اساس رتبهها کنند که این شماره دریافت می 8تا  1از  های پسبند جدید شماره فینال راه یافته بهورزشکار   (8هشت )

 .شود های برگزار شده مشخص می تیرحذفی ای

 فینال

 فینال .ورزشکار است 4 متشکل از مسابقۀ مدالو  ،ورزشکار( 4متشکل از هریک  ،2 نیمه نهاییو  1 نهایی نیمه) نیمه نهایی دوشامل  فینال

 .شود یبرگزار م فینالمیدان ( در مسابقۀ مدالو  ،2 نیمه نهایی، 1 نیمه نهایی)

 ورزشکار 4هر کدام  –( 2نیمه نهایی  – 1)نیمه نهایی  ها نیمه نهایی

 . کنند رقابت می 1 نیمه نهایی در مرحلۀ مقدماتی 7و ، 5، 3، 1های  رتبهورزشکاران 

 کنند. رقابت می 2 نیمه نهایی در مرحلۀ مقدماتی 8 و ،6، 4، 2 های رتبهورزشکاران 

 .شود میبرگزار  2 نیمه نهاییو سپس  1 نیمه نهایی ابتدا

 .شود نمایش داده می پرواز و دهند انجام میشلیک آزمایشی  ورزشکاران ،از هر نیمه نهایی قبل

 .شود می پایش یکیالکترون زمانسنجتوسط  ISSF مقرراتبر اساس که  است هیثان 30 ستگاهیهر ا یبرا شدنآماده  مهلت

، های دوتایی پردازند. بعد از هر سری هدف به رقابت می دوتایی های هدف های سری با شلیک به و کنند یشروع م (0) صفرامتیاز از  ورزشکاران

 :ابدی یادامه م ریبه شرح ز ،برنده (2ای تا تعیین دو ) های مرحله حذف. شود ای انجام می های مرحله حذف

 هدف 20سری اول: 

هدف دوتایی(  10هدفی ) 20پس از دیگری به یک توالی  ( ورزشکار به ترتیب شمارۀ پسبند )بر اساس رتبۀ مرحلۀ مقدماتی( یکی4چهار )

 کنند: مطابق برنامۀ زیر تیراندازی می

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )3ایستگاه 

 ( هدف )یک هدف دوتایی معمول(2: دو )4ایستگاه 

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )5ایستگاه 

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )3ایستگاه 

 ( هدف )یک هدف دوتایی معکوس(2: دو )4ایستگاه 

 یک هدف دوتایی معکوس( – ( هدف )یک هدف دوتایی معمول4: چهار )5ایستگاه 

 ازی. در صورت کسب امتشود میذف ح امتیاز را بدست آورده است نیکمتر ی کهورزشکار هدف دوتایی(، 10هدفی ) 20سری اول  از بعد

 .شود ی( حذف مپسبند ۀشمار نیباالتر) مرحلۀ مقدماتی تر نییپا ۀرتب یورزشکار دارا ،یمساو



انفرادیاسکیت  –مقررات تیراندازی به اهداف پروازی  مترجم: امیرکامران مجرد  

 

 4 از 2 صفحۀ

 

 هدف 10سری دوم: 

 کنند: هدف دوتایی( تیراندازی می 5هدف ) 10اند به ترتیب زیر به  ( ورزشکاری که در رقابت باقی مانده3سه )

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )3ایستگاه 

 ( هدف )یک هدف دوتایی معمول(2: دو )4ایستگاه 

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )5ایستگاه 

( را بدست آورده 20+ 10=  30هدف در دو سری ) 30هدف دوتایی(، ورزشکاری که کمترین امتیاز از مجموع  5هدفی ) 10بعد از سری دوم 

 شود. ذف میحاست 

 [.(9.18.3.4و  9.18.3.3) «فینالاز  بعد های حذفیتیر» برای ISSF مقرراتطبق ] .شود می شکسته یبا تیرحذف سوم ۀرتببر سر  یتساو

  .کند یم اول تیراندازیرا دارد  پسبند ۀشمار ترین پایینکه  ی. ورزشکارکنند شلیک میحذفی در تیر پسبند ۀورزشکاران به ترتیب شمار

 .یابند راه می مسابقۀ مدال به نیمه نهاییهر  ورزشکاران رتبۀ اول و دوم

قرار  8، و 7، 6، 5 های رتبهدر  اند بدست آورده نیمه نهایی امتیازی که در( بر اساس نهایی نیمهنفر از هر  2ورزشکار حذف شده ) (4چهار )

 .شود می نییتع اند بدست آورده ای که در مرحلۀ مقدماتی رتبهآنها بر اساس  رتبۀ ،نیمه نهاییدر  یمساو امتیازخواهند گرفت. در صورت کسب 

 ورزشکار 4 - مسابقۀ مدال

ترین  نیمه نهایی، پایین امتیاز نیباالتر) دشو می نییآنها تع نیمه نهایی بر اساس امتیاز ورزشکار راه یافته به مسابقۀ مدال 4شروع  یها تیموقع

 مرحلۀ بر اساس امتیازشروع  یها تیموقع ،نیمه نهاییدر  یمساو امتیازدر صورت کسب ( .کند یم یراندازیت گیرد و اول شمارۀ پسبند را می

 .شود می نییتعمقدماتی 

 .شود می عیتوزمسابقۀ مدال  ورزشکاران نیب 4تا  1 دیجدپسبند  یها شماره

 .شود می پایش یکیالکترون زمانسنجتوسط  ISSF مقرراتبر اساس که   است هیثان 30 ستگاهیهر ا یبرا مهلت آماده شدن

های دوتایی،  بعد از هر سری هدفپردازند.  به رقابت می دوتایی های هدف های سری با شلیک به و کنند یشروع م (0) صفرامتیاز از  ورزشکاران

 :ابدی یادامه م ریبه شرح ز های طال، نقره، برنز، و مقام چهارم ای تا تعیین برندگان مدال های مرحله حذف. شود ای انجام می های مرحله حذف

 هدف 20سری اول: 

هدف دوتایی( مطابق  10هدفی ) 20( ورزشکار به ترتیب شمارۀ پسبند )بر اساس رتبۀ نیمه نهایی( یکی پس از دیگری به یک توالی 4چهار )

 کنند: برنامۀ زیر تیراندازی می

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )3ایستگاه 

 هدف دوتایی معمول(( هدف )یک 2: دو )4ایستگاه 

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )5ایستگاه 

 دوتایی معکوس(یک هدف  –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )3ایستگاه 

 ( هدف )یک هدف دوتایی معکوس(2: دو )4ایستگاه 

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )5ایستگاه 

. در صورت دآور می را بدستمقام چهارم  است کسب کردهامتیاز را  نیکمتر هی کورزشکار هدف دوتایی(، 10هدفی ) 20سری اول  از بعد

 .شود ی( حذف مپسبند ۀشمار نی)باالتر مرحلۀ مقدماتی تر نییپا ۀرتب یورزشکار دارا ،یمساو ازیکسب امت

 هدف 10سری دوم: 

 کنند: هدف دوتایی( تیراندازی می 5هدف ) 10اند به ترتیب زیر به  ( ورزشکاری که در رقابت باقی مانده3سه )

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )3ایستگاه 

 ( هدف )یک هدف دوتایی معمول(2: دو )4ایستگاه 

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )5ایستگاه 

( را بدست آورده 20+ 10=  30هدف در دو سری ) 30هدف دوتایی(، ورزشکاری که کمترین امتیاز از مجموع  5هدفی ) 10بعد از سری دوم 

 حذف( پسبند باالتر ۀشمار) تر مرحلۀ مقدماتی ایینپ ۀرتب یورزشکار دارا ،یمساو ازیدر صورت کسب امت شود )برندۀ مدال برنز(. ذف میحاست 

 .شود یم



انفرادیاسکیت  –مقررات تیراندازی به اهداف پروازی  مترجم: امیرکامران مجرد  

 

 4 از 3 صفحۀ

 

 هدف 10سری سوم: 

 کنند: هدف دوتایی( تیراندازی می 5هدف ) 10به ترتیب زیر به اند  ( ورزشکاری که در رقابت باقی مانده2دو )

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )3ایستگاه 

 هدف دوتایی معکوس(( هدف )یک 2: دو )4ایستگاه 

 یک هدف دوتایی معکوس( –( هدف )یک هدف دوتایی معمول 4: چهار )5ایستگاه 

( را بدست 20+  10+  10=  40هدف در سه سری ) 40هدف دوتایی(، ورزشکاری که کمترین امتیاز از مجموع  5هدفی ) 10وم بعد از سری س

 کند. شود )برندۀ مدال نقره(، و برنده مدال طال را دریافت می می حذفآورده است 

 –( 9.18.3.4و  9.18.3.3) «فینالپس از  حذفیتیر» یبرا ISSF مطابق مقررات – بالفاصله با تیرحذفینقره و  طال ر سر کسب مدالب یتساو

 .کند می اول تیراندازیرا دارد  ۀ پسبندشمار ترین پایینکه  ی. ورزشکارکنند می پسبند شلیک ۀ. ورزشکاران به ترتیب شمارشود می شکسته

 «تیر طالیی»

با  و دو شرکت کننده های زده شدۀ هدفبر اساس تعداد  بتوان ها و قبل از شلیک به همۀ هدف مسابقۀ مدالکه در هر مرحله از  یصورت در

 ماعال «تیر طالیی»و  ،متوقفرا مسابقه  فینال ژوری مسئول، قطعاً مشخص کردرا  محاسبۀ فاصلۀ امتیازات بین دو ورزشکار، برندۀ مدال طال

 شوند. معرفی میسپس برندگان مدال طال و نقره . کند می

 گزارش مسابقهو  ،معرفی ،بازرسی فشنگ، اعالم حضور

 فینالروع برای ش اعالم شده قبل از زمان قهیدق 30حداقل  دی( بامیت مسئول ای یآنها )مرب ندگانینما ای فینال راه یافته به( ورزشکار 8) هشت

راه یافته به  ارانورزشک نیرا بی پسبند ها شماره ژوریزمان  نی. در ااعالم حضور کنند فینالدر میدان  بازرسی فشنگ ی( برا1 نیمه نهایی)

 .کند می عیتوز فینال

شده )مطابق با  یشماره گذار یها در جعبه را های خود فشنگتمام  با راهنمایی ژوری( میت مسئول ای یآنها )مرب ندگانینما ایورزشکاران 

ازرسی . بکند یمبازرسی را  زاتیتجهفشنگ و و  کند میانتخاب بازرسی  یرارا ب ییها فشنگ ژوری. دهند قرار می( پسبند ورزشکاران یها شماره

 .ورزشکاران پایان یابدمراسم معرفی قبل از  دیبا ها فشنگ

نیمه ) فینالقبل از شروع  قهیدق 15حداقل  دیکنند با یشرکت م 1 نیمه نهاییکه در  آنانیرا ترک کنند اما  میدان فینال مجازند ورزشکاران

 بازگردند. میدان فینال( به 1 نهایی

 آورد. میدان فینالتوان به  یرا نم یاضاف فشنگ چیه

 کنند. اعالم حضور میدان فینال در 1 نیمه نهاییدر زمان شروع  دیبا 2 نیمه نهایی راه یافته بهورزشکار  4

 ،شلیک آزمایشی پس از آن .کنند حضور اعالم میدان فینالدر  2 نیمه نهایی انیپس از پا قهیدق 10 دیبا مسابقۀ مدال ورزشکار راه یافته به 4

 . شود میانجام مراسم معرفی و  ،پرواز نمایش

 .به داخل میدان حرکت کنندبه خط شدن یک به یک برای  ها آماده باشند تا عالم نامقبل از ا دی، ورزشکاران باهنگام مراسم معرفی

 .اطمینان حاصل کند ورزشکاراناز ترتیب صحیح استقرار  دیبا ژوری

ژوری کند.  یم یمعرف چیانرا به تماشا وی ندهی، گوبه میدانهر ورزشکار زمان با ورود هم .وندش یممیدان فینال وارد  کیبه  کی ورزشکاران

و داور باید تا پایان مراسم معرفی رو به تماشاچیان  فینالورزشکاران، ژوری مسئول  شوند. به همین ترتیب معرفی می و داور نیزفینال مسئول 

 باقی بمانند. 

در میدان در این مقررات  قید شدههای  در زمان ، و/یا( ارائه نشود1 نیمه نهایی) فینالقبل از شروع  قهیدق 30 شیها که فشنگ یهر ورزشکار

 .شود یم فینال جریمهدر اش  شده زدههدف  نیاز اول ازی( امت1) کیبا کسر ، اعالم حضور نکند

 .(قهیدق 1)حداکثر  دده می توضیحاتی ارائه (5 )بعد از ایستگاه وتایید یپنج هدف سریپس از هر  گوینده ،مسابقۀ مدالو  نیمه نهاییطول  در

 تشویق تماشاچیانو  ،یقیموس

تشویق پرشور  ،طول مدت فینالدر کند.  دییأرا ت یقیموس ۀبرنام دیبا یفن اظرود. نپخش ش یقیموس دیبا، مسابقۀ مدالو  نیمه نهایی رد

 شود. یم هیتوصان توسط تماشاچیورزشکاران 

 
 



انفرادیاسکیت  –مقررات تیراندازی به اهداف پروازی  مترجم: امیرکامران مجرد  

 

 4 از 4 صفحۀ

 

 فینالدر  فنی نقص

به ورزشکار  قهی( دق3حداکثر سه ) دیبانقص فنی سالح یا مهمات نیست،  داور تشخیص دهد که ورزشکار مقصر از کار افتادن سالح، یا اگر( الف

، ورزشکار ممکن نباشد دقیقه (3در عرض سه ) کار نیاانجام کند. اگر  هیته یگرید یید شدۀسالح تأ ای را تعمیر کندسالح فرصت داده شود تا 

 .انصراف دهد دیبا

بروز زمان  تاکه  هایی هدفبر اساس تعداد کل  یورزشکار انصراف یینها ۀ. رتبابدیادامه  رورزشکا انصراف ای فنی پس از رفع نقص دیبا فینال( ب

 شود. یم نییتع زده استفنی نقص 

، باشد اقدام کرده یا نکرده فنی نقص رفع به نسبت نکهی، صرف نظر از اهای مربوطه حذفیتیر به انضمام ،فینالدر طول  مجاز است ورزشکار پ(

 .شود فنینقص بار دچار ( 2دو )حداکثر 

 محسوب «نخورده»در هنگام پرتاب آن رخ دهد  یگریدفنی که نقص  یدرست هر هدفنظر از شلیک یا عدم شلیک ورزشکار،  صرف( ت

 .شود یم

 مسابقۀ مدالو  نیمه نهاییدر  اعتراضات

بالفاصله قبل از  دیمخالف باشد، با «نادرست» ای «نبود هدف»، «نخورده» ،«خورده» یها داور در مورد هدف میبا تصم ی( اگر ورزشکارالف

 اقدام کند. «اعتراض»گفتن و دست ا باال بردن ب یورزشکار بعد کیشل

شلیک پس از هیچ اعتراضی . ردیبگ مینظرات کمک داوران تصم دنیو پس از شنمتوقف کند را  تیراندازیطور موقت  به دی( سپس داور باب

 نخواهد شد. رفتهیذپ یورزشکار بعد

 فینالژوری اعتراضات  رأی .دهد رأی میه ، بالفاصلیمرب ایورزشکار  از طرف یگریهر اعتراض د فینال در موردژوری مسئول اعتراضات ( پ

 .استنظر  دیقابل تجدغیر نهایی و 

 مردود «نادرست» ای «نبود هدف»، «نخورده» ،«خورده»ی ها داور در مورد هدف ماتیاز تصم ریغ یهر موضوعبه اعتراض  فینالدر اگر ( ت

 .شود می جریمهشده  زدههدف  (2)( امتیاز از آخرین دو 2دو ) با کسرورزشکار ، شود

 .شود میاجرا  مسابقۀ مدالو  نیمه نهاییدر هر دو ( 9.18.4) (VAR)مقررات کمک داور ویدیویی ( ث

 ها هدف نوع

 یعاد هدف: مرحلۀ مقدماتی

 پودری هدف: فینال

 اختالف برانگیز ای نامتعارف موارد

مقررات فنی  بر اساسژوری . شود میاعمال است نشده  به آنها اشارهفوق  یکه در بندها موردهایی رابطه بادر  ISSF یعموم یفن مقررات

 .گیرد می میتصم اختالف برانگیز ای نامتعارفموارد  بارۀدر ،عمومی هر ماده

 


