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Dokument ten opracowano aby poinformować środowisko sportu strzeleckiego o zmianach, 

które będą stosowane podczas Pucharów Świata ISSF i mistrzostwach kontynentalnych  w 2011 
i 2012, a także podczas igrzysk olimpijskich „Londyn 2012”. Zmiany te, zostały wprowadzone 
w porozumieniu z grupą Olimpijskich Transmisji MKOL (OBS), po przeanalizowaniu transmisji 
telewizyjnych z igrzysk olimpijskich w 2008. W rozgrywaniu finałów wprowadzono wiele zmian 
niezbędnych, aby strzelectwo się rozwijało. Modyfikacje zostały sprawdzone w 2010 roku a następnie 
zatwierdzone przez Radę Administracyjną ISSF 8 listopada 2010 roku. 

Poniżej przedstawiamy podsumowanie tych zmian: 
 
Kolejność przygotowań, strzały próbne i prezentacja zawodników w konkurencjach pistoletowych i 
karabinowych.  

Poprzednie przepisy ISSF mówiły o prezentacji finalistów PRZED czasem przygotowawczym, 
strzałami próbnymi i przerwą na zmianę tarcz, przed pierwszym strzałem ocenianym. Stanowiło to 
istotny problem dla telewizji, ponieważ chciano pokazać prezentację zawodników, ale nie było 
zainteresowania 8 i pół minutową rozgrzewką pomiędzy prezentacją i pierwszym strza łem 
ocenianym. Po przeanalizowaniu tego problemu, zdecydowaliśmy zmienić  kolejność procedury 
finałowej tak, aby prezentacja zawodników odbywała się PO rozgrzewce. Nowa kolejność prezentacji 
w konkurencjach karabinowych  i pistoletowych jest następująca: 

 
Czas do rozpoczęcia Fina łu  
30 minut przed Finaliści zgłaszają się, jury przeprowadza kontrolę wyposażenia, 

finaliści przebierają się.  
20 minut przed Finaliści przenoszą wyposażenie na stanowiska strzeleckie. 

14 minut 30 sekund przed Osiem (8) minut łącznie na przygotowanie i strzały próbne – czas 
będzie ogłoszony i kontrolowany przez sędziego stanowiskowego.  

6 minut 30 sekund przed Koniec czasu na strzały próbne. Wszystkie karabiny i pistolety muszą  
być rozładowane i pozostawione na strzeleckich matach lub blatach. 
Finaliści muszą stać (również finaliści konkurencji 50m leżąc) przodem 
do widzów i zostaną zaprezentowani. 

5 minut 30 sekund przed Spiker przedstawia finalistów. 

2 minuty 30 sekund przed Finaliści zostają poinformowani, że mają powrócić do pozycji 
strzeleckich i będą mieli dwie (2) minuty aby przyjąć pozycję,  
przygotować się i oddać strzały próbne rozgrzewkowe przed pierwszą  
finałową rundą strzelania. 

30 sekund przed Przerwa na zmianę tarcz. 

00:00 Komendy sędziego stanowiskowego,  DO PIERWSZEGO STRZAŁU 
OCENIANEGO, ŁADUJ…UWAGA, 3-2-1, START. 

 
Po każdej serii strzałów finałowych nastąpi ogłoszenie wyników, uzupełnione krótkim 

komentarzem odnośnie sumarycznych wyników w danym momencie. Telewizja potrzebuje 
opóźnienia ok. 30 sekund po każdym strzale, aby móc pokazać wyniki i chwilowy ranking. Przed 
każdym z finalistów będzie umieszczony monitor z wynikami tak, by każdy ze strzelców znał swoje 
aktualne miejsce, nawet nie rozumiejąc języka komentatora. 

Ewentualne dogrywki będą rozgrywane tylko dla miejsc: pierwszego, drugiego i trzeciego. 
Pozostałe remisy będą rozpatrzone według wyniku finałowego, a dalej - według wyniku z kwalifikacji. 
 
Zasady rozgrywania rundy finałowej w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 

Nowy finał w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego jest dużo szybszy, łatwiejszy do zrozumienia 
przez widzów i oferuje wiele momentów akcji oraz zwiększa dramaturgię rywalizacji. Poniżej 
prezentowane jest opracowanie zasad rozgrywania finału konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 
w nowej formule (dokładne regulacje znajdują się w przepisach): 



1. Używane są  trzy sekcje 5-tarczowe. Sześciu finalistów jest przypisanych do zespołów tarcz, po 
dwóch finalistów na każdą  5-tarczową grupę. Odstęp pomiędzy stanowiskami dwóch 
finalistów przypisanych do tej samej grupy tarcz wynosi 1.5 metra. 

2. Z kwalifikacji do finału awansuje 6 zawodników. 
3. Wszyscy zawodnicy rozpoczną finał od zera (0). Uwaga: finał jest rozgrywany tak, że w walce 

o złoty medal, zawodnik musi strzelić osiem 4-sekundowych serii; to oznacza dwa razy więcej 
4-sekundowych serii niż zawodnicy strzelają normalnie w rundzie kwalifikacyjnej. 

4. Strza ły są liczone według zasady trafiony i chybiony (podobnie do biathlonu; system łatwy do 
zrozumienia przez widzów). Trafienie jest równoznaczne ze strzałem „9,7” lub wyższym. 

5. Czas przygotowawczy i serie próbne odbywają się przed prezentacją finalistów. 
6. Prezentacja finalistów rozpoczyna transmisję telewizyjną. 
7. Niezwłocznie po prezentacji, zawodnicy zostaną poinformowani, że mają przyjąć postawy 

strzeleckie i załadować magazynki. 
8. Sędzia stanowiskowy wywołuje pierwszego strzelca po nazwisku i po 15 sekundach wydaje 

komendę UWAGA!. Czerwone światło pojawia się od razu i zmienia się na zielone po 
7 sekundach rozpoczynając 4-sekundową serię. 

9. Po 10-14 sekundach od zakończenia strzelania 4-sekundowej serii przez wywołanego 
 zawodnika, sędzia stanowiskowy wywołuje następnego strzelca po nazwisku, czeka  
15 sekund i wydaje komendę UWAGA!. Sytuacja powtarza się aż wszyscy finaliści oddadzą  
jedną 5 strzałową serię. 

10. Jeden punkt jest odejmowany od każdego strzału oddanego po czasie. Podczas finału jest 
dozwolone jedno uznane zacięcie; uzyskany wynik jest wtedy anulowany i seria jest 
powtarzana od razu, po uznaniu dozwolonego zacięcie. W przypadku zacięcia nieuznanego 
przyznane są dwa punkty karne. 

11. W finale eliminowanie zawodników zaczyna się gdy każdy ze strzelców oddał cztery  
5-strzałowe serie w następującym porządku: strzelec zajmujący 6. miejsce zostaje 
wyeliminowany po 4. serii finałowej, strzelec z 5. miejsca zostaje wyeliminowany po 5. serii,  
a strzelec z 4. miejsca zostaje wyeliminowany po 6. serii.  
Dogrywki rozgrywane są od razu, w formie 5-strzałowej serii. 

12. Brązowy medalista zostaje wyeliminowany po 7. serii. 8. seria jest walką o zwycięstwo,  
w której wyłoniony zostaje złoty i srebrny medalista. 

 
Kolejność przygotowań, strzały testowe i prezentacja zawodników w konkurencji strzelania  
do rzutków 

Kolejność prezentacji zawodników została zmieniona: finaliści zgłaszają się minut przed startem. 
Będą poinformowani zakończyć rozgrzewkę i strzały na sucho oraz strzały testowe. Przed prezentacją  
finalistów, która odbędzie się 4 minuty przed rozpoczęciem fina łu, pokazane zostaną również 
Natychmiast po przedstawieniu finalistów, zawodnicy udadzą się na stanowiska strzeleckie  
i rozpoczną rundę finałową zawodów. Ta zmiana została już wprowadzona i sprawdzona 
z powodzeniem podczas mistrzostw świata 2010r. w Monachium oraz podczas finału Pucharu Świata 
2010 w Szmirze  (Turcja). 

W nowej formule 20-sekundowe przerwy w trapie i double trapie, które miały miejsce po tym jak 
pięciu zawodników oddało strza ły, będą odbywały się, gdy każdy z sześciu finalistów odda taką samą  
liczbę strza łów. 

W przypadku uzyskania podczas finałów takich samych wyników przez kilku zawodników, 
dogrywki będą stosowane wyłącznie w odniesieniu do trzech pierwszych miejsc tj. w przypadku 
konieczności rozstrzygnięcia kolejności finalistów na pierwszym, drugim bądź trzecim miejscu.    
 

Acapulco, 9 listopada 2010 
 


