ССС ПРАВИЛА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ МЕШОВИТИХ ПАРОВА (МИКС)
ВАЗДУШНИ ПИШТОЉ И ВАЗДУШНА ПУШКА
1.

Назив дисциплина

- Мешовити парови ваздушним пиштољем
- Мешовити парови ваздушном пушком

2.

Врста такмичења

Екипно

3.

Чланови екипе

2 стрелца чине екипу (1 мушкарац и 1 жена).

4.

Право наступа

Сваки клуб може да пријави до две екипе по дисциплини.

5.

Три фазе такмичења

6.

Квалификације
1. део

-

7.

Квалификације
2. део

-

Квалификације - 1. део
Квалификације - 2. део
Финале (меч за бронзу и меч за злато и сребро)
Позиције стрелаца се одређују жребом.
Чланови исте екипе пуцају на суседним стрељачким местима.
Припрема и проба: 10 минута.
Меч: сваки члан екипе гађа 30 хитаца за 30 минута.
Пиштољ: оцена погодака на целе кругове (ИССФ правила).
Пушка: оцена погодака на децимале (ИССФ правила).
Резултат у миксу представља збир резултата два члана екипе.
Код нерешених резултата примењјују се ИССФ правила.
8 најбоље пласираних екипа из 1. дела квалификација иду у 2. део
квалификација.
Пауза између квалификација је 10 минута.
Уколико се 1. део квалификација одржао у једној партији, парови
који су се пласирали у 2. део квалификација остају на истим
стрељачким местима.
Припрема и проба: Уколико стрелци нису мењали стрељачка
места, имају 2 минута за припрему, а потом 3 минута за пробу.
Меч: сваки члан екипе гађа 20 хитаца за 20 минута.
Резултати крећу од нуле (0).
Пиштољ: оцена погодака на целе кругове (ИССФ правила).
Пушка: оцена погодака на децимале (ИССФ правила).
4 најбоље пласиране екипе из 2. дела квалификација иду у финале.
Прво и друго пласирана екипа се квалификују за меч за златну
медаљу.
Треће и четврто пласирана екипа се квалификују за меч за
бронзану медаљу.

Страница 1 од 2

8.

Пласман после 2.
дела квалификација

10. Мечеви за медаље

11. Меч за бронзу

12. Меч за злато

Елиминисане екипе из 2. дела квалификација ће бити рангиране од
5. до 8. места на основу њихових резултата.
- Прво се пуца меч за бронзану медаљу, а затим меч за злато.
- Пиштољ и пушка: децимално оцењивање погодака.
- Стрелци морају да буду у простору за припрему 30 минута пре
старта.
- Након сваког хица, екипа са бољим збиром вредности хитаца
чланова екипе добија 2 поена. У случају нерешеног резултата,
свака екипа добија по 1 поен. Победник је екипа која прва освоји
16 поена. Уколико буде нерешено (16:16), гађа се додатна серија.
- Места C и D за трећепласирану екипу из квалификација и места F и
G за четвртопласирану екипу из квалификација.
- Време за припрему и пробу: 3 минута.
- 50 секунди за сваки хитац.
- Дуел између две екипе.
- Екипа која прва освоји 16 поена, осваја бронзану медаљу.
- Места C и D за првопласирану екипу из квалификација и места F и
G за другоплласирану екипу из квалификација.
- Време за припрему и пробу: 3 минута.
- 50 секунди за сваки хитац.
- Дуел између две екипе.
- Екипа која прва освоји 16 поена, осваја златну медаљу.

13. Мете

- Електронске мете за све фазе такмичења.

14. Застоји

- Примењују се ИССФ правила.

15. Казне:

- У случају да хитац буде опаљен у Квалификацијама пре команде
старт за припрему и пробу, први хитац за меч биће вреднован као
нула (0). Уколико је угрожена безбедност, такмичар може бити
дисквалификован.
- У мечевима за медаље сваки хитац опаљен пре било које
команде, биће рачунат као нула (0).
- Све остало у складу са ИССФ правилима.
Стручна комисија ССС
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