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 مقررات و فرایند کلی

 تراپ ماده 1

 ( ورزشکار در هر تیم )کشور(3تیمی: سه ) نوع ماده 2

 ها نام ماده 3

 تراپ تیمی مردان

 تراپ تیمی مردان جوان

 تراپ تیمی زنان

 تراپ تیمی زنان جوان

 ترکیب تیم 4

ها و  ها باید لباس مسابقۀ یکسان با رنگ ( عضو هموطن باشند. همۀ اعضای تیم3ها باید شامل سه ) تیم

را بپوشند. در مرحلۀ مقدماتی ورزشکاران از  ISSF مرتبطهای ملی قید شده در مقررات  نشان

 کنند. های پسبند مادۀ انفرادی استفاده می شماره

های پسبند  در زیر، شماره 9های بعد از آن، مطابق بخش  ا تیرحذفیبعد از تعیین رتبۀ مرحلۀ مقدماتی ی

 شود. صادر می)مسابقات مدال( جدید برای فینال 

 ها ثبت نام تیم 5

تواند با حداکثر یک تیم در هر مادۀ تیمی  در هر مسابقه هر کشور می ISSFمطابق مقررات عمومی  

 شرکت کند.

حداکثر تا روز برگزاری  ،کردن اعضای تیم با سایر ورزشکاران ثبت نام شده در مسابقهامکان جایگزین 

 وجود دارد.مادۀ انفرادی 

 قالب مسابقه 6

 شود: ماده، به شرح زیر در دو مرحله برگزار میاین 

 مرحلۀ مقدماتی الف(

 .راند( 3 × 25هدف برای هر ورزشکار =  75هدفی ) 25( راند عادی 3شامل سه )⊲ 

 .75 × 3هدف =  225ها برای هر تیم  مجموع هدف ⊲

 فینال ب(

 .شامل مسابقۀ مدال طال/ نقره، و مسابقۀ مدال برنز ⊲

 ها در مرحلۀ مقدماتی جوخه 7

بندی  کشی جوخه با قرعه ISSFها در مرحلۀ مقدماتی مطابق مقررات اهداف پروازی  اعضای تیم

 شوند. می

 ورزشکار از هر کشور وجود داشته باشد. (1ای نباید بیش از یک ) در هیچ جوخه

 

8 

بندی بعد از مرحلۀ  رتبه

 مقدماتی و

 یابی به فینال فرایند راه

بر  ISSFمقررات اهداف پروازی  9.15.3و  9.14.5.2ها مطابق مواد  بعد از مرحلۀ مقدماتی، تیم الف(

بندی  ( به ترتیب نزولی رتبه75 × 3هدف =  225( عضو هر تیم )3اساس مجموع امتیازات سه )

 شوند. می

های اول تا چهارم به تساوی برسند، رتبۀ مرحلۀ مقدماتی  رتبه هر یک از اگر دو تیم یا بیشتر بر سر ب(

شود. در صورت نیاز به بیش از یک تیرحذفی، ابتدا  زیر با تیرحذفی تعیین می 12آنها بر اساس بخش 

 شود. تر، و بعد از آن تیرحذفی بر سر رتبۀ باالتر برگزار می تیرحذفی بر سر رتبۀ پایین

و  9.14.5.2د، بر اساس مواد شو تر که با تیرحذفی شکسته نمی نهای پنجم و پایی تساوی بر سر رتبه پ(

 شود.  شکسته می ISSFمقررات اهداف پروازی  9.15.3

 کنند. ( تیم برتر مرحلۀ مقدماتی به فینال )مسابقات مدال( راه پیدا می4چهار ) ت(

به مسابقۀ مدال برنز راه  4و  3های رتبۀ  ال/نقره، و تیمبه مسابقۀ مدال ط 2و  1های رتبۀ  تیم ث(

 یابند. می
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های پسبند  اختصاص شماره

جدید بعد از مرحلۀ مقدماتی و 

 های پس از آن تیرحذفی

( تیمی که به فینال )مسابقات مدال( 4های متعاقب آن، چهار ) بعد از مرحلۀ مقدماتی و تیرحذفی الف(

 کنند. های پسبند جدید دریافت می اند، بر اساس رتبۀ نهایی بدست آمده شماره راه یافته

 2رتبۀ تیم کنند. ورزشکاران  را دریافت می 13و  12 – 11های پسبند  شماره 1رتبۀ ورزشکاران تیم  ب(

و  32 – 31 پسند های شماره 3رتبۀ کنند. ورزشکاران تیم  را دریافت می 23و  22 – 21  های پسبند شماره

کنند. نام  را دریافت می 43و  42 – 41 های پسبند شماره 4رتبۀ کنند، و ورزشکاران تیم  را دریافت می 33

 های پسبند درج شود. اختصاری المپیکی هر تیم ملی باید در شماره

 های راه یافته به فینال: تیم های پسبند نمونۀ شماره پ(
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 فینال

 مسابقات مدال

 طال/نقره، و برنز

 فرایند مسابقه

 شوند. ابتدا مسابقۀ مدال برنز، و پس از آن مسابقۀ مدال طال/نقره در میدان فینال برگزار می الف(

هایی که به فینال )مسابقات مدال( راه  ورزشکاران یا نمایندگان )مربی یا مسئول تیم( همۀ تیم ب(

( دقیقه قبل از زمان تعیین شده برای شروع مسابقۀ مدال برنز برای کنترل فشنگ 30اند باید سی ) یافته

 کند.  یع میهای پسبند جدید را توز در محل مقرر اعالم حضور کنند. ژوری در همین زمان شماره

 های پسبند به هر یک از اعضای تیم با مربی هر تیم است.  مسئولیت اختصاص شماره پ(

( دقیقه قبل از زمان 15کنند باید حداقل پانزده ) ورزشکارانی که در مسابقۀ مدال برنز شرکت می ت(

 شروع مسابقه در میدان فینال اعالم حضور کنند.

کنند باید در زمان شروع مسابقۀ مدال برنز در  ورزشکارانی که در مسابقۀ مدال طال/نقره شرکت می ث(

 میدان فینال اعالم حضور کنند. 

 ها مراحل کنترل فشنگ را تکمیل کند. ژوری باید تا زمان اعالم حضور تیم ج(

های  مان، یا هریک از اعضای آن در زارائه نشود برای کنترل فشنگ بموقع شیها که فشنگ تیمیهر  چ(

در زده شدۀ اولین ورزشکار تیم هدف  نیاز اول ازی( امت1) کمقرر در میدان اعالم حضور نکند، با کسر ی

 .شود یم فینال جریمه
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 ها در فینال تعداد هدف

 )مسابقات مدال(

( هدفی شلیک 5( سری پنج )5دو تیم به حداکثر پنج ) یک از اعضایدر مسابقات مدال هر  الف(

هدف(.  5 ×ورزشکار  3هدف =  15کند ) ( هدف تیراندازی می15کند. در هر سری هر تیم به پانزده ) می

 (.25 × 3هدف برای هر تیم =  75( هدف برای هر ورزشکار )25حداکثر بیست و پنج )

( هدف راست، 1( هدف چپ، یک )1( هدف برای هر تیم شامل یک )15انزده )پ ترکیبدر هر سری  ب(

 ( هدف وسط از هر ایستگاه است. 1و یک )

های چپ، راست، یا وسط شلیک  هریک از اعضای هر تیم در هر ایستگاه بصورت تصادفی به هدف پ(

 کنند.  می

تر( به ترتیب شمارۀ پسبند  در سری اول ورزشکاران تیمی که رتبۀ باالتری دارد )شمارۀ پسبند پایین ت(

های  شوند. ورزشکاران تیم دوم به ترتیب شمارۀ پسبند در ایستگاه مستقر می 3، و 2، 1های  در ایستگاه

 گیرند.  قرار می 6، و 5، 4

هدفی بین  5کند( بطور یک در میان بعد از هر سری  یترتیب تیراندازی )کدام تیم اول تیراندازی م ث(

کنند، و  را اشغال می 3، و 2، 1های  شود. )مثال: در سری دوم اعضای تیم دوم ایستگاه دو تیم عوض می

 شوند. و به همین ترتیب الی آخر.(  مستقر می 6، و 5، 4های  اعضای تیم اول در ایستگاه

 3 ×هدف  5=  15هدف ) 15یشترین هدف خورده از مجموع هدفی، تیمی که ب 5بعد از هر سری  ج(

های  کند. اگر تعداد هدف امتیاز کسب می 0کند، و تیم دیگر  امتیاز دریافت می 2ورزشکار( را دارد 
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 5 از 3 صفحۀ

 

 شود. گیرد. امتیازهای هر سری به سری بعد منتقل می امتیاز می 1خوردۀ دو تیم مساوی باشد هر تیم 

ها در هر سری از صفر  شود. تعداد هدف سری به سری بعد منتقل نمی های خوردۀ هر تعداد هدف چ(

 شود. شروع می

 برسد برندۀ مسابقه است. 6اولین تیمی که به امتیاز  ح(

 14و  13های  برسند، برندۀ مسابقه بر اساس بخش 5:  5اگر در پایان سری پنجم دو تیم به تساوی  خ(

 شود.  زیر با تیرحذفی تعیین می

 ( تیر به هر هدف مجاز است.1فقط شلیک یک ) ISSFمقررات مطابق  د(

 STARTبعد از شلیک ورزشکار قبلی به هدف و باز کردن سالح و ثبت نتیجه، یا بعد از فرمان  ذ(

دارد که در ایستگاه حالت بگیرد، سالح را ببندد و هدف را  مهلت( ثانیه 12داور، ورزشکار دوازده )

 فرابخواند. 

بوسیلۀ دستگاه زمانسنج الکترونیکی که توسط یکی از داوران آماده شدن باید محدودیت مهلت  ر(

 شود. شود پایش می رسمی مسابقه مدیریت می
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 فرایند تیرحذفی بعد از مرحلۀ

 مقدماتی

بعد از مرحلۀ مقدماتی بر اساس رتبۀ بدست آمده در پایان مرحلۀ  در تیرحذفی ترتیب تیراندازی الف(

گیرد که  مربی تیم تصمیم می شود. می نییکند( تع می یراندازیاول ت رتبه نیباالترتیم دارای )مقدماتی 

 کنند )کدام اول، کدام دوم، و کدام سوم(.  سه عضو تیم به چه ترتیبی تیراندازی می

شکسته  شماری تیمی پس هایی که با تساوی ای ایی که امتیاز کامل دارند،ه تیم ترتیب تیراندازی ب(

 .شود می نییتع یکش د با قرعهشو ینم

قبل از شروع تیرحذفی شلیک آزمایشی و نمایش پروازها )یک هدف چپ و  ISSFمطابق مقررات  پ(

 ایستگاه( مجاز است.  5یک هدف راست از هر یک از 
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 مسابقات فرایند تیرحذفی بعد از

 مدال

شود  م تعیین میترتیب تیراندازی در تیرحذفی بعد از مسابقات مدال بر اساس شمارۀ پسبند هر تی الف(

کند(. اعضای هر تیم به ترتیب شمارۀ پسبند  رین شمارۀ پسبند را دارد اول شلیک میت )تیمی که پایین

 کنند.  تیراندازی می

های بعد از مسابقات مدال شلیک آزمایشی مجاز نیست و پروازها نمایش داده  قبل از تیرحذفی ب(

 شوند. نمی

14 
ها و  ترتیب تیراندازی به هدف

 تیرحذفی مراحل

 ترتیب تیراندازی در تیرحذفی: الف(

راست، ایستگاه : پرواز 4: پرواز چپ، ایستگاه 3: پرواز راست، ایستگاه 2: پرواز چپ، ایستگاه 1ایستگاه 

 ، ولی این بار شلیک به پرواز راست، و همینطور الی آخر.1: پرواز چپ؛ سپس مجدداً ایستگاه 5

در مطابق ترتیبی که مربی تعیین کرده است )ها در تیرحذفی  راندازی اعضای تیمترتیب تی ب(

از مسابقۀ مدال(  تیرحذفی بعددر تیرحذفی بعد از مرحلۀ مقدماتی(، یا به ترتیب شمارۀ پسبند )

 ماند. ترتیب تیراندازی اعضای هر تیم در طول تیرحذفی ثابت باقی می .خواهد بود

ها که قرار است اول  اولین عضو تیمی که قرار است اول تیراندازی کند، به همراه اعضای سایر تیم پ(

 به خط شوند و مطابق ترتیب تیراندازی در تیرحذفی )هدف چپ( 1شلیک کنند باید پشت ایستگاه 

)هدف راست( با  2ها شکسته نشدند، همین فرایند در ایستگاه  تیراندازی کنند. اگر تساوی یا تساوی

یابد. اگر باز هم تساوی شکسته نشد این  اند ادامه می تیراندازی اعضایی که برای شلیک دوم تعیین شده

کند. این  ادامه پیدا میاند  با تیراندازی اعضایی که برای شلیک سوم تعیین شده 3فرایند در ایستگاه 

های شرکت کننده در تیرحذفی به همین  ها توسط اعضای تیم فرایند تا شکسته شدن تساوی یا تساوی

 یابد.  و الی آخر( ادامه می 5، 4، 3، 2، 1های بعدی ) ترتیب در ایستگاه

 ( تیر به هر هدف مجاز است. 1فقط شلیک یک ) ت(

 ثانیه است.  12محدودیت مهلت آماده شدن در تیرحذفی  ث(
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 5 از 4 صفحۀ

 

محدودیت مهلت آماده شدن باید بوسیلۀ دستگاه زمانسنج الکترونیکی که توسط یکی از داوران  ج(

 شود پایش شود. رسمی مسابقه مدیریت می

 مربیگری 15

 )بیصدا( مجاز است.در طول مرحلۀ مقدماتی و فینال مربیگری بدون کالم ISSF مطابق مقررات  الف(

رسد برای  توانند زمانی که نوبت تیراندازی ورزشکاران تیمشان فرا می در مسابقۀ مدال مربیان می ب(

توانند در وقت  ای درخواست وقت استراحت مربیگری کنند. مربیان می ( دقیقه1( نوبت یک )1یک )

صحبت کنند. مربیان دیگر نیز  استراحت مربیگری به ایستگاه تیراندازی بروند و با ورزشکارانشان

 توانند در همین فرصت به ورزشکارانشان نزدیک شوند و با آنها صحبت کنند.  می

 ژوری مسئول فینال باید زمان را کنترل کند. پ(

 تواند از این فرصت برای ادای توضیحات استفاده کند. گوینده می ت(

 نقص فنی 16

 نقص فنی در مرحلۀ مقدماتی

 ISSFمقررات اهداف پروازی  9.12های فنی در مرحلۀ مقدماتی مطابق مادۀ  در مورد نقص الف(

 شود. تصمیم گیری می

نکته: در مرحلۀ مقدماتی اگر تیمی به دلیل خرابی سالح یکی از ورزشکارانش انصراف دهد، رتبۀ 

 شود.  اش بر اساس مجموع امتیاز حاصل شده تا لحظۀ انصراف تعیین می نهایی

 نقص فنی در مسابقات مدال 

نقص فنی سالح یا مهمات  داور تشخیص دهد که ورزشکار مقصر از کار افتادن سالح، یا اگر الف(

سالح تأیید  ای سالح را تعمیر کندبه ورزشکار فرصت داده شود تا  قهی( دق3حداکثر سه ) دیبانیست، 

ممکن  دقیقه (3در عرض سه ) کار نیاانجام . اگر ، یا مهماتش را عوض کندکند هیته یگریدشدۀ 

 .انصراف دهد دیبا )تیم( ، ورزشکارنباشد

اگر ورزشکار )تیم( انصراف بدهد، تیم دوم باید . ابدیادامه  مسابقۀ مدال باید فنی پس از رفع نقص ب(

 برنده اعالم شود. 

 نکهیاز ا ، صرف نظرهای مربوطه تیرحذفی به انضمام مسابقۀ مدال،در طول  هر تیم مجاز است پ(

 .شود فنینقص بار دچار ( 2دو )، حداکثر باشد اقدام کرده یا نکرده فنی نقص رفع به نسبت

در هنگام  یگریدفنی که نقص  درستیهر هدف صرف نظر از شلیک یا عدم شلیک ورزشکار،  ت(

 .شود یم محسوب «نخورده»پرتاب آن رخ دهد 

 اعتراض 17

 اعتراض در مرحلۀ مقدماتی

تصمیم  ISSF مقررات اهداف پروازی 9.17ها در مرحلۀ مقدماتی مطابق مادۀ  در مورد اعتراض الف(

 شود. گیری می

 اعتراض در مسابقۀ مدال

 «نادرست» ای «نبود هدف»، «نخورده» ،«خورده»  داور در مورد هدف میبا تصم یاگر ورزشکار الف(

اقدام  «اعتراض»گفتن دست و با باال بردن  یورزشکار بعد کیبالفاصله قبل از شل دیمخالف باشد، با

 کند.

. ردیبگ مینظرات کمک داوران تصم دنیو پس از شنمتوقف کند را  تیراندازی اًموقت دیسپس داور با ب(

 نخواهد شد. رفتهیذپ یورزشکار بعدشلیک از  هیچ اعتراضی پس

ی، بالفاصله رأی مرب ایورزشکار  از طرف یگریهر اعتراض دژوری مسئول اعتراضات فینال در مورد  پ(

 .استنظر  دیقابل تجدژوری اعتراضات فینال نهایی و غیر  رأی دهد. می

، «نخورده» ،«خورده»ی ها داور در مورد هدف ماتیاز تصم ریغ یهر موضوعبه اعتراض ت( اگر در فینال 

( هدف زده 2( امتیاز از آخرین دو )2) ( با کسر دوورزشکار )تیم، مردود شود «نادرست» ای «نبود هدف»

 شود. شده جریمه می



 تیمیتراپ  –اهداف پروازی  تیراندازی به مقررات مترجم: امیرکامران مجرد

 

 5 از 5 صفحۀ

 

 .شود ( نیز اعمال می9.18.4) (VAR)ث( مقررات کمک داور ویدیویی 

 اهدای مدال 18
برندگان مدال طال، نقره، و برنز، مانند فینال مادۀ انفرادی، برای اعالنات و عکس رسمی در میدان فینال 

 شوند. به خط می

 مسابقهگزارش  19
 1)حداکثر  دده می توضیحاتی ارائهی پنج هدف سریپس از هر  گوینده (مسابقۀ مدال) فینالطول  در

 (.قهیدق

 شود. یافت می ISSFمقررات اهداف پروازی  9.18جزئیات در مادۀ  تجهیزات ویژه و مسئولین فینال 20

21 
 

 ای فینال، رسانه تولید

 تماشاچیانموسیقی، و فعالیت 

های محبوبشان  در طول فینال )مسابقات مدال( باید موسیقی پخش شود و تماشاچیان به تشویق تیم

 شوند. برنامۀ موسیقی باید به تأیید ناظر فنی برسد. ترغیب می

 ها نوع هدف 22
مدال(  ، و هدف پودری برای فینال )مسابقات مدال(. فینال )مسابقاتهدف عادی برای مرحلۀ مقدماتی

 باید در میدان فینال برگزار شود. 

23 
موارد نامتعارف یا اختالف 

 برانگیز

، باشدصورت بروز هرگونه موارد نامتعارف یا اختالف برانگیز که در بندهای فوق به آنها اشاره نشده ر د

، ISSF، مقررات اهداف پروازی ISSF یعموم یفن مقررات با استناد بهتصمیم گیری و صدور رأی 

 انجام خواهد شد.  ISSFیا سایر مقررات مرتبط 

 


