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Sodniška komisija

PRIPOMOČEK ZA SODNIKE IN ŽIRIJE
Poleg izvedbe tekmovanja, kot je opisano v podrobnih navodilih tega pripomočka, so sodniki (žirije)
odgovorni tudi za posebne ukrepe pred in po tekmovanju. V poglavju 6.4 so napisani normativi za
strelišča in objekte, kar je potrebno prekontrolirati pred tekmo, pripraviti merilnike in naprave za
kontrolo opreme, pripraviti urnik tekmovanja. Po zaključku tekmovanja pa mora urad za RTS izdelati
bilten. Vse sodelujoče osebe morajo poznati svoje naloge.
Delegat SZS ali delegiran sodnik pred tekmovanjem preveri organizacijo, strelišče in objekte. Odobri
lahko manjša odstopanja od pravil ISSF (in SZS), vendar ne glede strelskih razdalj.
Povzetki iz pravil ISSF z veljavnostjo od 1.1.2018, v tekmovanjih z zračnim orožjem. Pravila se
uveljavljajo na vseh mednarodnih tekmovanjih pod okriljem ISSF ter tekmovanjih v Sloveniji. Za
tekmovanja v državnih ligah veljajo pravila ISSF, razen posebnosti, na katere se sklicuje. Opomnik za
ekipno tekmovanje mešanih parov je napisan posebej. Na koncu so omenjeni tudi časi za papirnate
tarče in čas za 40 strelov.

Bistveni poudarki:
Varnost: Varnost tekmovalcev, uradnega osebja strelišča in gledalcev zahteva stalno in skrbno
pozornost pri ravnanju z orožjem. Dolžnost uradnih oseb tekmovanja je uveljaviti pravila varnega
rokovanja z orožjem, dolžnost športnikov in funkcionarjev ekip pa je spoštovanje teh pravil. V kolikor
žirija ugotovi, da je športnik pri ravnanju z orožjem ravnal nevarno ali kršil pravila varnosti, mora biti
diskvalificiran (6.12.6.3)
Bistven poudarek je dan pravilom varnega ravnanja z orožjem in uporabi varnostnih zastavic (6.2.2.2),
v primeru kršitve teh določil pa je predvideno opozorilo oz. diskvalifikacija. Z varnostno zastavico je
potrebno orožje zavarovati v vsakem primeru, ko tekmovalec zapušča strelsko mesto ali se usede na
stol ter v finalu med predstavitvijo tekmovalcev. Tekmovalec mora pred zapustitvijo strelskega mesta
potrditi, strelski sodnik pa mora preveriti, da v ležišču, cevi ali nabojniku ni naboja ali izstrelka in je
vstavljena varnostna zastavica. V kolikor se orožje ne drži v roki (se ga odloži na klop) mora biti
ročica zaklepa odprta. Puška, ki je naslonjena na naslonjalo se mora držati. Varnostna zastavica mora
biti vstavljena v orožje, ko le to ni v toku oz. končku, preden so tekmovalci poklicani na strelska
mesta, ko je streljanje končano in ko mora osebje iti pred strelsko črto (6.2.2.2 a). V Finalu se
varnostna zastavica ne sme odstraniti pred pričetkom Pripravljalnega in poskusnega časa (6.17.1.13
d).
Oprema: ISSF vzpostavlja posebne standarde za tekmovalna oblačila in opremo, da jih lahko
tekmovalci upoštevajo in na kontroli opreme, kjer se preverja uveljavljanje teh normativov za
varovanje načel enakovrednega in etičnega tekmovanja, kjer noben tekmovalec ne more pridobiti
nešportne prednosti pred drugimi tekmovalci. Na tekmovanjih, kjer se opravlja kontrola opreme je le
ta obvezna pred tekmovanjem v kolikor tekmovalci nimajo ustrezne plombe ISSF. V ta namen bo
ustanovljen oddelek za kontrolo opreme. Izvajala se bo ciljna ali naključna kontrola po tekmovanju
(Tekmovalec mora biti diskvalificiran v kolikor ne prestane kontrole po tekmovanju (6.12.6.2 c).
Tekmovanja državnih lig in državno prvenstvo posebnosti. Kadeti/nje s puško na DP nimajo kontrole
opreme oblačil na prožnost in debelino, vendar pa se vizualno kontrolira vsa oprema, ki mora biti v

skladu s pravili ISSF. V DL se v kadetski, mladinski in članski kategoriji oprema kontrolira vizualno
in mora biti v skladu s pravili. Pri pištoli se meri teža proženja.
Tekmovalčeva odgovornost je, da je vsak zračni cilinder ali cilinder CO 2 še v roku veljavnosti, ki ga je
navedel proizvajalec.
Da se prikaže prožnost podplatov morajo tekmovalci po strelišču ves čas hoditi normalno (peta-prsti).
Ob prvi kršitvi se izda opozorilo, za nadaljnje kršitve pa odbitek dveh krogov kazni ali
diskvalifikacija če ne odpravi napake (7.5.3.3; 8.5.4).
Stranska senčila se ne smejo uporabljati. Prav tako ne sme biti nošena čepica (ki se razteza naprej do
80mm) v kolikor ta deluje kot stransko senčilo.
Vsi tekmovalci morajo imeti štartno (Bib) številko, ki jo nosijo na hrbtu vrhnjega oblačila nad pasom
med celotnim tekmovanjem. Za tekmovanja v okviru SZS ima vsak registriran tekmovalec le to
objavljeno na spletu SZS. V kolikor je tekmovalec nima pri sebi jo organizator natisne, za to storitev
pa lahko izda račun.
Eno od novosti je tudi diskvalifikacija zaradi nešportnega vedenja (DQB). Kršitve protidopinških
pravil, za resno kršitev pravil varnosti ali za fizično nasilje proti uradnemu osebju tekmovanja oziroma
drugim tekmovalcem.
Mobilni telefoni in druge ročne komunikacijske naprave (tablice) elektronske naprave ali nošene
zapestne naprave (pametne ure) na strelskem mestu ne smejo biti.
Tekom eliminacij, kvalifikacij lahko igra glasba, med finalom pa je ta obvezna (za DL je stvar
dogovora).
Neverbalno dajanje trenerskih navodil je dovoljeno. Asistenca pri najmlajših je dovoljena (glej
pravilnik o DP).
Zaščita sluha, ki vključuje kakršno koli vrsto zvoka za vzpodbujanje ali sprejemne naprave ni
dovoljena za tekmovalce in trenerje na FOP. Z dovoljenjem žirije lahko gluhi in naglušni športniki
uporabljajo posebne naprave.
Radijski aparati, iPodi ali drugi podobni sistemi, ki proizvajajo zvok ali komunikacijski sistemi so na
tekmovališču (FOP) med tekmovanji in treningi prepovedani. Njihova uporaba je dovoljena le osebju
za izvedbo tekmovanja.
Organizator mora zagotoviti ustrezne prostore za preoblačenje tekmovalcev, saj se ti ne smejo
preoblačiti na strelišču.
V pištolski disciplini se kovčki za pištole lahko uporabijo na strelski mizi kot podporno stojalo za
pištolo v kolikor skupna višina ne presega 100 cm toda le v kvalifikacijah. V finalu se lahko na mizi
uporabi stojalo, vendar ne sme presegati predpisane višine mize (6.4.11.10 c).
Pravila oblačenja (6.20): To je odgovornost tekmovalcev, trenerjev in uradnega osebja, da so na
strelišču primerno oblečeni za uradno športno prireditev. Prepovedana oblačila za tekmovanje in
razglasitve so modri jeans, jeans ali podobne hlače v nešportnih barvah, maskirna oblačila, majice brez
rokavov, kratke hlače, ki so prekratke, raztrgane oz. odrezane kratke hlače, vse vrste sandal, hlače z
zaplatami oziroma luknjami, kakor tudi majice in hlače z nešportnimi sporočili. Izogibati se moramo
tudi uporabi oblačil iz maskirne barve, (tole je zgoraj kot prepovedano) sive, peščene, olivno-zelene
ali rjave. Član žirije oz. delegat SZS bo izdal Opozorilo z obrazcem za kršitve pravil
oblačenja/oglaševanja (obrazec DC), da kršitev odpravi. Pred razglasitvijo rezultatov se počaka, da se
tekmovalec po opozorilu ustrezno uredi.

Navedeno pravilo je veljavno tudi za državne lige. Na tekmovanjih državnih lig se zahteva da ekipe na
podelitveni slovesnosti nosijo klubske zgornje dele oblačil (predvidena kazen 20 EUR). Iz Pravil ISSF
pa se bo upoštevalo za hlače. Po opozorilu bo kršitelju, ki ne odpravi napake prepovedan nastop ali
udeležba na podelitveni slovesnosti, kar bo imelo posledico za ekipo oz. posameznika (kazenske
določbe iz pravilnika tekmovanj za Pokal Slovenije: Neudeležba najboljših treh (3) ekip ali
posameznikov na razglasitvi rezultatov in podelitvi priznanj se kaznuje s kaznijo 20,00 EUR). Za
pionirje določila pravil o oblačenju ne veljajo, se pa trenerje opozarja, da tekmovalce navajajo na
nošenje športnih oblačil - trenerke.

PRIPOMOČEK ZA VODENJE TEKMOVANJ PO PRAVILIH ISSF 2018
1. 10m ZRAČNO OROŽJE (puška in pištola) 60 strelov
KVALIFIKACIJE
1.1. Postopki pred kvalifikacijami
Kaj vse potrebujemo: startno listo; štoparico; ozvočenje; formularje ISSF; pisalo,
flomaster, pravila ISSF tudi v angleški verziji;
Pregledamo nosilce tarč in table pred vsako skupino;
Prepričajmo se, da je poziv tekmovalcev na strelska mesta za druge udeležence pred
strelno črto varen (pred črto več ni uradnega osebja);
1.2. »Tekmovalci na strelska mesta«
»Athletes to the firing line«
- Glavni strelski sodnik vsaj 15 min 30 sekund pred pripravljalnim in poskusnim časom
pozove tekmovalce na strelska mesta. Predtem orožja in opreme ne smejo odnesti na
strelska mesta;
- Poskusne tarče morajo biti vidne 15 min. pred predvidenim pripravljalnim in
poskusnim časom;
- Med tem časom lahko tekmovalci ravnajo z orožjem, izvajajo držalne in namerilne
vaje (6.11.1.1 f), in streljajo na prazno.
1.2.1. Po štartni listi sodniki preverijo imena, štartne številke (6.7.7 ) in strelska mesta; nošenje
neprimernih oblačil…(6.20); Preverimo obrazce o opravljeni kontroli opreme in oblačil. (
za izdajo kopije obrazca se plača 10€ - 6.7.6.2-h ). Preverimo tudi upoštevanje pravil o
sponzoriranju (6.7.7.3); Na zapestju roke, ki drži pištolo ne sme biti ure, zapestnic itd. Na
strelskem mestu tekmovalec ne sme imeti pri sebi telefona, pametne ure ali kakšne druge
komunikacijske naprave (6.7.4.4). Tekmovalec ne sme uporabiti zaščite sluha, ki bi
vsebovala kakršno koli vrsto zvoka za vzpodbujanje ali prejemne naprave (6.2.5). Vse te
kontrole moramo opraviti preden prične teči pripravljalni in poskusni čas.
1.2.2. Pred pripravljalnim in poskusnim časom … glavni sodnik
Pozdrav….in napoved
To je tekmovanje 60 strelov z zračno puško (pištolo) v moški (ženski )konkurenci (ali
kombinirani skupini) 60 strelov. V kombiniranem pripravljalnem in poskusnem času 15
minut imate na voljo neomejeno število poskusnih strelov. Po poteku tega časa bo
operater vaše tarče nastavil kot tekmovalne. Na razpolago imate tekmovalni čas 75
minut za 60 strelov. Streljanje na prazno je dovoljeno. 10 in 5 minut pred potekom časa
vas seznanim s preostankom časa. Prosimo preverite zapise na vašem monitorju.
This is the 60 shot Air Rifle (Air Pistol…) Men's ( Women's) event. In 15 minutes Preparation and
Sighting Time your target is set to record sighting shot. During this time may fire unlimited sightings
shots. After 15 minutes command Stop, and the Technical Oficer clear the targets for competition
firing. Competition the total time limit is 75 minutes. Dry firing is allowed. The end of the match will
be announced ten (10) and five (5) minutes before. Please check the display on your firing point
monitor.

The total time limit is 1 hour and 15 minutes.
1.2.3 kazni - Tekmovalcu, ki ustreli pred ukazom »Pripravljalni in poskusni čas – start« je treba
ta strel ali strele upoštevati kot tekmovalne in zabeležiti zgrešek (0). Če je ogrožena
varnost je lahko diskvalificiran (6.11.1.1 i);
Sprožitev pogonskega polnila – za prvi primer opozorilo (rumeni karton), drugi primer
kazen (zeleni karton) -2 točki od najnižjega ovrednotenega strela v prvi seriji (6.11.2.1); S
tem je kršil tudi pravilo o uporabi varnostne zastavice.
1.3.

»15 minut pripravljalnega in poskusnega časa- START«
»15 minutes Preparation and Sighting time START«

1.3.3

»30 sekund« ( po 14 minutah in 30 sekundah)

1.4.

»Konec pripravljalnega in poskusnega časa – STOP« ( 6.11.1.1 - k)
»End of Preparation and Sighting Time – STOP«
30 sekund premora, v tem času operater nastavi tekmovalne tarče; Sodniki preverijo.

1.4.1 kazni: Če tekmovalec ustreli strel po ukazu »konec pripravljalnega in poskusnega
časa…STOP« in pred ukazom »tekmovalni čas…START« se strel ne sme šteti kot
tekmovalni strel, izreče se dve (2) točki kazni katere je treba odšteti od vrednosti prvega
tekmovalnega strela (6.11.1.1 – l)
1.5. Tekmovanje
1.5.1.

» Tekmovalni čas START« (napovedana ura za tekmovanje)
»Match firing start« ali »START«

1.5.2.

Po ukazu start mora biti vsak strel zabeležen kot strel v tekmovanju. Streljanje na prazno
brez sprožitve pogonskega polnila je dovoljeno; Sprožitev samo pogonskega polnila med
tekmo šteje za zgrešen strel – 0 (6.11.2.2);

1.5.3.

Prekinitve. Če mora tekmovalec brez svoje krivde prekiniti streljanje za več kot tri minute
lahko dobi dodatni čas, enak času, ki ga je zgubil. Če pa je to v zadnjih petih minutah pa
še dodatno eno minuto (6.11.3.1)

1.5.4.

Prekinitev več kot 5 minut a ne po svoji krivdi in če je premeščen na drugo sm lahko dobi
neomejeno število poskusnih strelov z vsem odobrenim dodatnim časom in še dodatno pet
minut. (sodnik izpolni IR 6.11.3.2).

1.5.5.

Če tekmovalec zamudi po svoji krivdi lahko tekmuje, vendar nima dodatnega poskusnega
časa in dodatnega časa za tekmovanje (6.11.4).

1.5.6.

» deset (10) minut«
»Ten (10) minutes«

1.5.7.

»pet (5) minut«
»Five (5) minutes«

1.5.8.

»STOP«
»STOP«

1.5.9.

Strel po ukazu »Stop« se bo štel kot zgrešek (6.11.1.3.a). Če se strela ne da identificirati se
odšteje strel z višjo vrednostjo (6.11.1.3.b)

1.5.10. Preveč strelov. Dodatni streli se razveljavijo, za vsak strel pa kazen -2 kroga od najnižje
ovrednotenega strela v prvi seriji (6.11.5).
1.5.11. Navzkrižni streli (6.11.6).
1.5.12. Pritožbe v zvezi z zabeležbo na EST (6.16.5.2)
1.6.1

Varnostno zastavico je za prikaz izpraznjenega orožja potrebno vstaviti tudi, če se
tekmovalec usede na stol.

1.6. 2

Zapustitev strelskega mesta. Tekmovalec mora pred zapustitvijo strelskega mesta potrditi,
strelski sodnik pa mora preveriti, da v ležišču, cevi ali nabojniku ni naboja ali izstrelka in
je vstavljena varnostna zastavica (kršitev 6.2.2.4). Sodnik dovoli tekmovalcu zapustiti
strelsko mesto, ko tekmovalci na sosednjem mestu niso v fazi merjenja.

1.6.3

Pri ukazu »Stop izprazni« mora tekmovalec za izpraznitev zračnega orožja dobiti
dovoljenje sodnika. Za izpraznitev orožja organizator priskrbi posebni tulec napolnjen s
stekleno volno.
Elektronske tarče: tekmovalci podpišejo izpis iz printerja pri skupnem rezultatu (6.10.4.f)

1.6.4

Posebnosti za domača tekmovanja (lige in uporaba papirnatih tarč)
Časi:
Določen je tekmovalni čas za oddajo določenega števila strelov v posamezni kategoriji. Ob uporabi
papirnatih oz. elektronskih tarč je čas različen:.
: … čas 60 strelov papirnate tarče 90 minut;
… čas 60 strelov elektronske tarče 75 minut,

( 40 strelov 60 minut)
(40 strelov 50 minut;)

Organizator mora časovnico tekmovanja prilagoditi tako, da je na razpolago za posamezno skupino
pred startnim časom, ko naj bi bil ustreljen prvi tekmovalni strel najmanj 30 minut.
Najava tekmovanja dodatno za papirnate tarče: na razpolago imate štiri tarče za neomejeno število
poskusnih strelov v času 15 minut. Tekmovalne tarče imate označene po vrstnem redu od 1-60 in jih v
takšnem vrstnem redu tudi streljate, po en strel v tarčo. V tekmovalnem času poskusni streli niso
dovoljeni. Tarče oddate po serijah 10 strelov.

UKAZI IN OBJAVE ZA FINALA 2018
10 m zračno orožje
Produkcija in glasba v finalu. Da se gledalcem in televizijskemu 6.17.1.11
občinstvu prikažejo nastopi tekmovalcev na najbolj privlačen in
zanimiv način je potrebno finale uprizoriti s popolno režijo ob
uporabi barv, razsvetljave, objav, komentiranju in z ukazi
glavnega strelskega sodnika CRO).
Štartna mesta: od 1 – 8 naključno na podlagi žreba.
Označitev strelnih mest: R1-A-B-C-D-E-F-G-H-R2; (R so
rezervna mesta). Štartne številke ostanejo iz kvalifikacij.

6.17.1.2

Stole izza tekmovalcev umaknemo na stran. Pripravimo
odštevalno uro in tablo za prikaz zadetkov.
V finalu pištola se za podporo orožja lahko uporablja podporno
stojalo.
Start
-00:30:00

12:00:00
11:30:00

(odštevanje)

00:00:00
(dodajanje)

-00:13:00
00:17:00

Predviden čas pričetka finala
Finalisti se morajo javiti v
pripravljalnem območju
( 6.17.1.3 )
(Pokal Slovenije – javljanje 10
minut po izteku časa za pritožbo na
rezultat. Poziv na strelska mesta po
petih minutah. Ostalo po ISSF).

8.6.3

(če se ne javi pravočasno 6.17.1.3
kazen – 2 kroga od prvega finalnega
strela)

(6.17.1.4 če se javi 10 min po času za
javljanje se ne dovoli nastop – DNS.
Prvo izločanje se začne s sedmim
mestom)
Vodje ekip so odgovorni, da njihovi finalisti pridejo na pripravljalno območje in se
javijo žiriji vsaj 30 min. pred predvidenim časom za pričetek finala z vso strelsko
opremo, ki je potrebna za finale. Finalisti se morajo javiti z opremo, tekmovalnimi
oblačili ali z oblačili svoje države, ki jo lahko nosijo pri podelitvi nagrad. Finalisti
morajo biti že oblečeni in imeti samo zahtevano strelsko opremo. V času javljanja, po
prijavi tekmovalca, mora žirija zaključiti s kontrolo opreme v najkrajšem možnem
času. Torbe za orožje in torbe za opremo na strelišču v finalu ne smejo ostati za
strelno črto.
PRIPRAVA OPREME Tekmovalcem ali njihovim trenerjem je dovoljeno, da
pregledano orožje in opremo odnesejo na strelsko mesto 18 minut pred pričetkom
finala in se vrnejo v pripravljalno območje, kjer sodnik zagotovi, da se postavijo v
pravilni vrstni red in pripravijo na poziv, da zasedejo strelska mesta. Finalisti v finalih
puška morajo priti iz pripravljalnega področja na strelna mesta popolnoma oblečeni v
zaprtih strelskih jopičih in hlačah.

11:47:00

ukaz

»TEKMOVALCI NA STRELSKA MESTA«
»ATHLETES TO THE LINE«
»Dame in gospodje, prosim pozdravite naše tekmovalce«
»Ladies and Gentlemen, please welcome our athletes!«

- Nato lahko finalisti rokujejo z orožjem, se pripravijo v strelski položaj, opravljajo
držalne in merilne vaje (Držalne in merilne vaje so v finalu dovoljenje od takrat, ko
so bili finalisti poklicani na strelsko mesto, pa do takrat, ko je bil izdan ukaz »STOP
… IZPRAZNI« ob koncu finala, razen v času med predstavitvijo vseh finalistov).
- Varnostne zastavice se ne smejo odstraniti in streljati na prazno pred ukazom
Pripravljalni in poskusni čas – Start (6.17.1.13 - d).
- Streljanje na prazno je dovoljeno samo v pripravljalnem in poskusnem času. V
kateremkoli drugem času se kaznuje z odvzemom enega (1) kroga (6.17.1.13 – e).
- Če finalist napolni orožje v finalu na 10 m ter ustreli strel pred ukazom
»Pripravljalni in poskusni čas … START mora biti diskvalificiran (6.17.1.13 – h).

- Finalistom ni dovoljeno napolniti puške ali pištole preden je glavni strelski sodnik
(CRO) izdal ukaz »POLNI« (»LOAD«). Polnjenje je opredeljeno kot dotik dijabole
z orožjem ( v vsakem primeru za prvo kršitev izdamo opozorilo).
- Neverbalno dajanje trenerskih navodil tekom celotnega finala je dovoljeno.
Po dveh (2) minutah glavni strelski sodnik izda ukaz:

-00:11:00

11:49:00

Ukaz

00:19:00

»PET MINUT PRIPRAVLJALNI IN
POSKUSNI ČAS – START«
»FIVE MINUTES PREPARATION AND
SIGHTING TIME – START«

(5 minut)
ČAS ZA
OGREVANJE

»pripravljalni in poskusni čas«, glavni strelski sodnik napove, da je znotraj tega časa
dovoljeno izstreliti neomejeno število poskusnih strelov. Streljanje na prazno je v
finalu dovoljeno samo v Pripravljalnem in poskusnem času.
»During this time finalist may fire unlimited sightings shots«.
Ob 11.49:30
NAPOVEDOVALEC: Pozdrav, predstavitev pravil v finalu: To je končno dejanje, finale
tekmovanja z zračno puško (pištolo) v katerega se je uvrstilo osem najboljših tekmovalcev kvalifikacij. Finale je
sestavljeno iz dveh serij po pet strelov, ki jih ustrelijo v času 250 sekund v seriji. Temu sledi štirinajst
posameznih strelov, ki se na ukaz ustrelijo v času 50 sekund za en strel. Po prvih dveh posameznih strelih oz. po
dvanajstem strelu bo izpadel najnižje uvrščeni tekmovalec in tako zasedel osmo mesto. Po vsakih dveh
naslednjih posameznih strelih bo izpadel najnižje uvrščeni tekmovalec, vse do 22 strela, ko dobimo nosilca
bronaste medalje in 24 strela do zmagovalca tekmovanja. V kolikor bo prišlo do neodločenih rezultatov glede
izpada ali za pro mesto, bo med izenačenimi tekmovalci izvedeno dodatno streljanje.
Poskusni streli se ne objavljajo.

-00:06:30
00:23:30

11:53:30

ukaz

»30 SEKUND«
»30 SECONDS«

-00:06:00
00:24:00

11:54:00

ukaz

»STOP … IZPRAZNI«
»STOP … UNLOAD«

Po ukazu STOP morajo finalisti izprazniti puške, vstaviti varnostne zastavice. Strelski
sodnik mora preveriti, da so zaklepi strelnega orožja odprti in da so varnostne
zastavice vstavljene. Tekmovalci lahko ostanejo med predstavitvijo v strelskem
položaju, vendar morajo spustiti puške iz ramen. Pričakuje se, da bodo obrnili glave in
obraze proti gledalcem in TV kameri. Tekmovalci morajo imeti spuščene puške iz
ramen dokler ni končana predstavitev vseh finalistov.
Po ukazu STOP morajo finalisti izprazniti pištole, vstaviti varnostne zastavice, jih
položiti na klop in se obrniti tako, da gledajo proti gledalcem, da se jih predstavi.
Strelski sodnik mora preveriti, da je orožje odprto in so vstavljene varnostne zastavice.
Potem, ko je orožje preverjeno bo napovedovalec predstavil finaliste, glavnega
strelskega sodnika in člane žirije.
Če finalist ustreli strel v finalu po ukazu »Pripravljalni in poskusni čas … STOP« ter
pred ukazom »START« za naslednjo tekmovalno serijo, se strel ne šteje kot
tekmovalni strel, izda pa se kazen odvzema dveh točk od prvega tekmovalnega strela
(6.17.1.13 –i).
OPOMBA: na tej točki se običajno prične televizijski prenos finala.

-00:05:30
00:24:30

11:54:30 Napovedovalec Dame in gospodje. Organizacijski odbor vas vabi, da si
ogledate finalno tekmovanje najboljših osem tekmovalcev
iz kvalifikacij v katerem bomo dobili nosilce medalj v
disciplini 10m zračna puška moški (pištola…, ženske).
Predstavitev finalistov od A do H: napovedovalec
predstavi finaliste z imenom, društvom – državo,
kvalifikacijskim rezultatom in pomembnimi dosežki.
Predstavi se tudi glavnega strelskega sodnika in glavnega
člana žirije (6.17.1.12).

Takoj po predstavitvi glavni strelski sodnik izda ukaz:

-00:01:10

»ZAVZEMITE SVOJE POLOŽAJE«
»TAKE YOUR POSITIONS«

11:58:50

Ukaz

11:59:00

Napovedovalec

00:28:50
-00:01:00

Kratka razlaga
finala

00:29:00
Brief Explanation
of the Finals

Finalni
pripravljalni čas
60 sec.

Finale je sestavljeno iz dveh serij po
pet strelov, ki jih tekmovalci ustrelijo v
času 250 sekund v seriji. Temu sledi
štirinajst posameznih strelov, ki se na
ukaz ustrelijo v času 50 sekund za en
strel. Po vsakih dveh posameznih
strelih bo izpadel najnižje uvrščeni
tekmovalec, da na koncu dobimo
nosilce medalj.

Finalni pripravljalni čas.
Tarče in tabla za prikaz zadetkov morajo biti počiščene in nastavljene na
TEKMOVALNE strele.
Po 60 sekundah glavni strelski sodnik začne izdajati ukaze za prvo tekmovalno serijo :
1.

»tekmovalna stopnja (2 x 5 streli v času 250 sek. za vsako serijo)«
»1.competition stage 2 x 5 Shots Time limit for 250 sec. for each series«

-00:00:10
00:29:50

11:59:50

Ukaz

»ZA PRVO TEKMOVALNO SERIJO, POLNI«
»FOR THE FIRST COMPETITION SERIES, LOAD«

Po 5 sekundah glavni strelski sodnik izda ukaz »start«.

00:00:00
00:30:00

12:00:00

Ukaz

»START«
»START«

(250 sek. 5 strelov)

V kolikor ni odštevalne ure vidne tekmovalcem - Po 240 sekundah glavni strelski
sodnik napove preostanek časa – deset; po 245 sekundah – pet. Po 250 sek. ali prej, če
vsi finalisti izstrelijo pet strelov, glavni strelski sodnik izda ukaz »stop«.
At 240 sec. – »ten«, at 245 sec. »five«

Ukaz

»STOP«
»STOP«

Napovedovalec Po ukazu stop napovedovalec v 15-20 sekundah
komentira trenutni vrstni red in opazne strele.
Posamezni streli tekmovalcev se ne objavljajo.
Takoj, ko napovedovalec konča glavni strelski sodnik izda ukaz:

Ukaz

»ZA NASLEDNJO TEKMOVALNO SERIJO, POLNI«
»FOR THE NEXT COMPETITION SERIES, LOAD«

Po 5 sekundah glavni strelski sodnik izda ukaz »start«.

Ukaz

»START«
»START«

(250 sek 5 strelov)

V kolikor ni odštevalne ure vidne tekmovalcem - Po 240 sekundah glavni strelski
sodnik napove preostanek časa – deset; po 245 sekundah – pet. Po 250 sek. ali prej, če
vsi finalisti izstrelijo pet strelov, glavni strelski sodnik izda ukaz »stop«.
At 240 sec. – »ten«, at 245 sec. »five«

Ukaz

»STOP«
»STOP«

Napovedovalec Napovedovalec ponovno komentira trenutni vrstni red,
ter razloži, da se bodo začeli posamezni streli in da bo
po vsakem drugem strelu izločen finalist z najnižjo
uvrstitvijo.
Če finalist ustreli strel preveč v času za serijo ali posamezni strel, se dodatni strel
izniči in strelca se kaznuje z odvzemom dveh (2) točk od vrednosti zadnjega
pravilnega strela (6.17.1.13 – k).
2.

tekmovalna stopnja ( posamezni streli – 14 x 1 strel v času 50 sekund)

»2.competition stage 14 x 1 single shoot, Time limit 50 sec. for each shoot«
Takoj, ko napovedovalec konča glavni strelski sodnik izda ukaz:

Ukaz

»ZA NASLEDNJI TEKMOVALNI STREL POLNI«
»FOR THE NEXT COMPETITION SHOT LOAD«

Po 5 sekundah glavni strelski sodnik izda ukaz »start«.

Ukaz

»START«
»START«

(50 sekund)

Po 50 sekundah ali prej če je končano glavni strelski sodnik izda ukaz »stop«.

Ukaz

»STOP«
»STOP«

Napovedovalec

v 15-20 sekundah komentira razvrstitev, vodilnega,
najboljši strel, zamenjave uvrstitev inp. Posamezni
streli se ne objavljajo. Nato napove kateri izmed
tekmovalcev je v najslabšem položaju in v nevarnosti
za izpad po naslednjem strelu.

Takoj, ko napovedovalec konča glavni strelski sodnik izda ukaz:

ukaz

»ZA NASLEDNJI TEKMOVALNI STREL POLNI«
»FOR THE NEXT COMPETITION SHOT LOAD«

Po 5 sekundah glavni strelski sodnik izda ukaz »start«.

Ukaz

»START«
»START«

(50 sekund)

Po 50 sekundah ali ko vsi odstrelijo en strel glavni strelski sodnik:

Ukaz

»STOP«
»STOP«

Napovedovalec

Takoj po ukazu stop bo napovedovalec čestital
izpadlemu finalistu …Priimek in ime za osvojeno
osmo mesto v finalu.
V 15-20 sek. komentira trenutno razvrstitev in
mogoče najboljši strel. Posamezni streli se ne
objavljajo.

Ta postopek se ponavlja do 24 strela…
Po izstreljenih 12 strelih je najslabše uvrščen tekmovalec izločen (8. mesto). Po
14 strelu (7. mesto), po 16 strelu (6. mesto)… Po 22 strelu 3. mesto in bronasta
medalja, po 24 strelu 2. in 1.mesto.

Tekmovalci, ki so med finalom izločeni, morajo odložiti orožje na strelsko
mesto ali klop, z odprtim zaklepom in ustjem cevi obrnjenim v varno smer ter
vstavljeno varnostno zastavico. Strelski sodnik mora preveriti vso orožje in
poskrbeti, da so varnostne zastavice vstavljene. Če tekmovalec nenamerno ne
vstavi varnostne zastavice, strelski sodnik lahko odpravi napako in vstavi
varnostno zastavico.

Po 24 strelu glavni strelski sodnik:
Ukaz »STOP IZPRAZNI«
»STOP - UNLOAD«
če rezultati niso izenačeni in ni protesta , glavni strelski sodnik
Ukaz »REZULTATI SO DOKONČNI«
»RESULTS ARE FINAL«
Žirija zbere vse tri nosilce medalj. Dobitniki medalj se lahko predstavijo z orožjem takoj po finalu, vendar orožja
ne smejo odstraniti iz strelskega mesta dokler ni vstavljena varnostna zastavica in to preveri strelski sodnik.

napovedovalec Napovedovalec objavi dobitnike zlate,
srebrne in bronaste medalje

6.17.1.14

("DOBITNIK ZLATE MEDALJE, PREDSTAVNIK (DRŽAVA) JE (IME)")
THE GOLG MEDAL WINNER REPRESENTING (NATION), IS (NAME
("DOBITNIK SREBRNE MEDALJE, PREDSTAVNIK (DRŽAVA) JE (IME)")
THE SILVER MEDAL WINNER REPRESENTING (NATION), IS (NAME
("DOBITNIK BRONASTE MEDALJE, PREDSTAVNIK (DRŽAVA) JE (IME)")
THE BRONZE MEDAL WINNER REPRESENTING (NATION), IS (NAME

Dame in gospodje, podelitev medalj za tekmovanje…… bo ob …. uri na …..
NEODLOČENI Neodločen rezultat najslabših tekmovalcev za izločitev se razrešuje z dodatnimi
REZULTATI
streli dokler rezultat ni razrešen. Najprej se razrešuje za nižjo uvrstitev.
Glavni strelski sodnik z objavo priimka tekmovalcev napove dodatne strele.
» NASLEDNJI UKAZ VELJA SAMO ZA TEKMOVALCA (Priimek) IN
(Priimek) ZA DODATNI STREL …POLNI…START…STOP…IZPRAZNI«
(Ukazi za posamezni strel)
»THE NEXT COMMAND IS FOR (Family Name) AND (…..) … ONLY: FOR
THE SHOOT-OFF SHOT…LOAD…START…STOP…UNLOAD«
Napovedovalec ne komentira dokler ni razrešeno.
Če finalist, ki ni vključen v razstreljevanje ali ponavljanje zaradi okvare sproži strel je
potrebno ta strel razveljaviti. Za nenamerno napako ne dobi kazni (6.17.1.13- l).

Odvzem ali kazen se izvede pri rezultatu TEKMOVALNEGA strela/serije, kjer je
prišlo do kršitve. Rezultati pod vrednostjo nič (0) se ne zabeležijo (npr. odvzem 3-1
krog = 2, odvzem 0-1 krog = 0). (6.17.1.5)
Ugovori v finalu (6.17.6)
▪
▪

Vsak ugovor v finalu mora biti podan takoj ustno. Ugovor naznani tekmovalec ali
njegov trener z dvigom roke.
Vsak prejet ugovor v finalu mora pritožbena žirija razrešiti takoj (3.12.3.7, 6.16.6
in 6.17.1.10 - d). Odločitev pritožbene žirije v finalu je dokončna in se nanjo ni
mogoče pritožiti.

▪
▪
OKVARE

Če se ugovoru v finalu ne ugodi, se izreče kazen odvzema dveh točk ali dveh
zadetkov od rezultata zadnjega strela ali serije
V finalu se pristojbina za ugovor ne plača.

ugovor na število ali vrednost zadetka v finalu ni dovoljen (6.17.1.7)
(6.17.1.6) Če ima tekmovalec DOVOLJENO OKVARO (pravilo 6.13.2) med
posameznim strelom, se mu dodeli največ ena (1) minuta, da odpravi okvaro ali
zamenja strelno orožje, nato pa se tekmovalcu naroči, da ponovi strel. Če ima finalist
DOVOLJENO OKVARO v seriji 5-strelov in je okvaro mogoče odpraviti ali strelno
orožje zamenjati v eni (1) minuti, se štejejo vsi streli, odstreljeni v zadevni seriji,
tekmovalcu pa se dovoli nadaljevati serijo z dodanim časom, ki ustreza času,
potrebnemu za popravilo okvare, ki pa ne presega ene (1) minute. Finalist imajo lahko
samo eno dovoljeno okvaro na finale.
(6.17.1.8) okvara EST.
V primeru kakršne koli okvare EST mora glavni sodnik počakati z ukazi in se
posvetovati s tehnikom za tarče.
Predsednik sodniške komisije
Robert Ferenčak l.r.

