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Додаток 21 

до Правил спортивних змагань 

зі стрільби кульової  

(глава 18 розділу ІІ, глава 7 

розділу ІІІ, 7 глава 7 розділу ІV) 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ  

У ВПРАВАХ ІЗ СТРІЛЬБИ КУЛЬОВОЇ 

 

І. Порядок проведення індивідуальних змагань з пневматичної зброї 

Умови виконання вправ, діють з 01.06.2022 

 

Дисципліни, у яких проводиться змагання, назви вправ:  

1) стрільба з пневматичного пістолета на 10 м – вправа ПП-3;  

2) стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м – вправа ГП-6. 

Вид вправи ‒ індивідуальний (в категорії чоловіків, жінок, юніорів, юніорок, 

юнаків або дівчат). 

Вправи ГП-6 і ПП-3 складаються з кваліфікації та фіналу. 

 

1. Кваліфікація. 

Проводиться у кваліфікаційному тирі. 

Усі спортсмени викликаються на вогневий рубіж за 25 хвилин до 

запланованого часу початку вправи.  

Для підготовки та пробних пострілів надається час 15 хвилин.  

Кваліфікація складається з 60 залікових пострілів, що виконуються 

упродовж 1 години 15 хвилин.  

Для пневматичної гвинтівки підрахунок очок здійснюється з десятими 

частками очка, для пневматичного пістолета підраховуються цілі очки та 

враховуються внутрішні «десятки».  

Будь-яка рівність результатів вирішується відповідно до глави 16 розділу ІІ 

Правил спортивних змагань зі стрільби кульової (далі ‒ Правил). 

Вісім кращих спортсменів за результатами кваліфікації проходять до 

фіналу. 

2. Фінал. 

Складається з етапу вибування та матчу за медалі. Проводиться у 

фінальному тирі.  

Для фіналу використовується підрахунок очок з десятими частками очка. 

Підрахунок очок починається з нуля.  

Час явки. Керівники команд несуть відповідальність за явку своїх фіналістів 

у зону підготовки разом із усім своїм стрілецьким спорядженням, необхідним 

для фіналу, та рапортують журі принаймні за 30 хвилин до запланованого часу 

початку першого залікового пострілу. 

Фіналісти повинні з’явитися зі своїм спорядженням, одягом для змагань та 

формою своєї команди, яку можна носити на церемонії нагородження. Фіналісти 
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повинні бути одягнені та мати лише необхідне стрілецьке спорядження. Члени 

журі та судді упродовж цього періоду повинні провести в зоні підготовки 

передзмагальну перевірку. 

Ні кейси для гвинтівок/пістолетів, ні контейнери зі спорядженням не можна 

залишати у зоні проведення фіналу позаду вогневого рубежу. 

Час для розміщення спорядження. Всім фіналістам та їхнім тренерам має 

бути дозволено розмістити своє спорядження на стрілецьких позиціях принаймні 

за 20 хвилин до початку фінального етапу. Вони повинні повернутися до зони 

підготовки не пізніше ніж за 15 хвилин до цього початку.  

Стрілецькі позиції нумеруються R1, A, B, C, D, E, F, G, H, R2 − спортсмени 

розподіляються на стрілецьких позиціях жеребкуванням. 

Фіналісти повинні бути готові зайти тоді, коли їх викликатимуть по одному. 

Суддя повинен переконатися, що фіналісти зібрані в правильному порядку, 

і повинен подати знак, тоді старший суддя вогневого рубежу (далі − ССВР) подає 

команду: «СПОРТСМЕНИ, НА ВОГНЕВИЙ РУБІЖ».  

Спортсмени виходять на стрілецькі позиції по одному – коли кожен 

спортсмен входить до зони стрільби, диктор представляє їх глядачам одного за 

одним, поки вони входять і стають обличчям до глядачів. Спортсмени повинні 

так стояти, доки не будуть представлені всі, а також тренери, відповідальний 

член журі та ССВР.  

Коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «ЗАЙНЯТИ СВОЇ 

ПОЗИЦІЇ». Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення для стрільби, 

надається п’ять  хвилин для підготовки та пробних пострілів.  

1) етап вибування: 

спортсмени починають з нуля і роблять 3 серії по 5 пострілів упродовж 250 

секунд кожна;  

після 15 пострілів два спортсмени з найменшою сумою очок вибувають і 

посідають відповідно показаному результату 7-ме та 8-ме місця;  

змагання продовжуються ще 5 пострілами упродовж 250 секунд;  

після 20 пострілів два спортсмени з найменшою сумою очок вибувають і 

посідають відповідно показаному результату 5-те та 6-те місця; 

змагання продовжуються ще 5 пострілами упродовж 250 секунд;  

після 25 пострілів два спортсмени з найменшою сумою очок вибувають і 

посідають відповідно показаному результату 3-тє (бронзова нагорода) та 4-те 

місця; 

двоє спортсменів з більшою кількістю очок виходять до матчу за медалі (за 

золоту/срібну нагороди).  

Якщо на будь-якому етапі фіналу при вирішенні вибування має місце 

рівність результатів серед спортсменів з найнижчими сумами очок то, такі 

спортсмени будуть виконувати додаткові одиночні постріли, доки рівність не 

порушиться.  

При рівності очок у спортсменів, які вибули, розподіл відповідних місць між 

ними проводиться за найвищим результатом у фінальних серіях, починаючи від 

останньої, а у випадку їх рівності – за вищим результатом у кваліфікації 

відповідно до Правил. 
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Спортсмени, які пройшли до матчу за медалі, залишаються на стрілецьких 

позиціях фіналу. 

2) матч за медалі: 

два спортсмени, які залишились, починають з нуля і виконують одиночні 

постріли упродовж 50 секунд кожен; 

оцінювання кожного пострілу – 2 бали, які зараховуються спортсмену з 

кращим результатом. Спортсмену з нижчим результатом зараховується нуль 

балів. У разі рівного результату в пострілі обидва спортсмени отримують 1 бал; 

для перемоги в матчі за золоту медаль необхідно першому набрати 

щонайменше 16 балів. Якщо при цьому є рівність, тоді для визначення 

переможця виконують додаткові одиночні постріли, доки рівність не 

порушиться. Спортсмен, який програв цей матч, посідає друге місце.  

3. Презентація медалістів. 

Після завершення поєдинку за золоту та срібну медалі до спортсменів у зоні 

стрільби приєднується бронзовий призер і вони вишиковуються для виконання 

офіційних фотографій та оголошень.  

4. Музичний та глядацький супровід. 

Під час фіналу повинна лунати музика. ССВР повинен затвердити музичну 

програму. Під час фіналу рекомендується і заохочується активна підтримка 

глядачів.  

5. Несправності упродовж фіналу. 

Несправності у фіналі регулюються відповідно до Правил (лише одна 

несправність буде дозволена для кожного спортсмена упродовж всього фіналу). 

Спортсменам може бути надано одну хвилину на ремонт або заміну несправної 

зброї, щоб продовжити фінал без зайвої затримки.  

6. Непередбачені випадки. 

До питань, не згаданих у вищезазначених пунктах, застосовуються 

відповідні положення Правил. Непередбачені або спірні питання для кожної 

вправи у відповідності до Правил вирішуються журі. 
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II. Порядок проведення змагань змішаних команд з пневматичної зброї 

Умови виконання вправ, діють з 01.06.2022 

 

Дисципліни, у яких проводиться змагання змішаних команд, назви вправ:  

1) стрільба з пневматичного пістолета на 10 м – вправа ПП-мікст;  

2) стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м – вправа ГП-мікст. 

Вид вправи ‒ змагання змішаних команд, у яких по одному учаснику 

чоловічої та жіночої статі (в категорії дорослих, юніорів або юнаків і дівчат). 

Вправи ГП-мікст і ПП-мікст для змішаних команд складаються з 

кваліфікації та фіналу. 

1. Кваліфікація. 

Проводиться у кваліфікаційному тирі. 

Усі команди викликаються на вогневий рубіж за 20 хвилин до 

запланованого часу початку вправи.  

Для підготовки та пробних пострілів надається час 15 хвилин.  

Кожен учасник змішаної команди повинен виконати, незалежно один від 

одного, 30 залікових пострілів упродовж 30 хвилин.  

Для пневматичної гвинтівки підрахунок очок здійснюється з десятими 

частками очка, для пневматичного пістолета  підраховуються цілі очки.  

Будь-яка рівність результатів вирішується відповідно до глави 16 розділу ІІ 

Правил спортивних змагань зі стрільби кульової (далі ‒ Правил). 

Змішані команди, що посіли 1-ше і 2-ге місця у кваліфікації, приймають 

участь у матчі за золоту медаль. Змішані команди, що посіли у кваліфікації 3-тє 

і 4-те місця, приймають участь у матчі за бронзову медаль. 

2. Фінал. 

Складається з матчів за медалі. Проводиться у фінальному тирі.  

У першому матчі, за бронзові нагороди, приймають участь змішані команди, 

що посіли у кваліфікації 3-тє і 4-те місця.  

Для фінального етапу використовується підрахунок очок з десятими 

частками очка. Підрахунок очок починаються з нуля.  

Час явки. Керівники команд несуть відповідальність за явку своїх фіналістів 

у зону підготовки разом із усім своїм стрілецьким спорядженням, необхідним 

для фіналу, та рапортують журі принаймні за 30 хвилин до запланованого часу 

початку першого залікового пострілу. 

Фіналісти повинні з’явитися зі своїм спорядженням, одягом для змагань та 

формою своєї команди, яку можна носити на церемонії нагородження. Фіналісти 

повинні бути одягнені та мати лише необхідне стрілецьке спорядження. Члени 

журі та судді упродовж цього періоду повинні провести в зоні підготовки 

передзмагальну перевірку. 

Ні кейси для гвинтівок/пістолетів, ні контейнери зі спорядженням не можна 

залишати у зоні проведення фіналу позаду вогневого рубежу. 

Час встановлення спорядження. Спортсменам-учасникам першого матчу за 

бронзову медаль та їхнім тренерам має бути дозволено розмістити своє 

спорядження на стрілецьких позиціях принаймні за 20 хвилин до його початку. 
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Вони повинні повернутися до зони підготовки не пізніше ніж за 15 хвилин до 

цього початку; 

Для матчу за золоті медалі спортсменам-учасникам і їхнім тренерам має 

бути дозволено розмістити своє спорядження на стрілецьких позиціях з 

початком перезміни між матчами. 

Змішані команди для матчу повинні бути готові зайти тоді, коли їх 

викликатимуть одна за одною. Суддя повинен переконатися, що змішані 

команди для матчу зібрані в правильному порядку, і повинен подати знак, коли 

старший суддя вогневого рубежу (далі − ССВР) подає команду: 

«СПОРТСМЕНИ, НА ВОГНЕВИЙ РУБІЖ». 

1) матчі за медалі:  

в кожному матчі за медалі приймають участь по дві, визначені відповідно 

до результатів кваліфікації, змішані команди; 

для матчу за медаль спортсмени виходять на стрілецькі позиції покомандно 

– коли спортсмени входять до зони стрільби, диктор представляє їх глядачам 

одного за одним, поки вони входять і стають обличчям до глядачів. Спортсмени 

повинні так стояти, доки не будуть представлені всі, а також тренери, 

відповідальний член журі та ССВР;  

коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «ЗАЙНЯТИ СВОЇ 

ПОЗИЦІЇ». Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення для стрільби, 

надається три хвилини для підготовки та пробних пострілів.  

2) порядок стрільби:  

дві змішані команди виконують одиночні постріли упродовж 50 секунд 

кожен;  

за найкращий сумарний результат пострілу двох учасників змішаної 

команди нараховується 2 бали, інша команда отримує нуль балів. У разі рівного 

сумарного результату в пострілі обидві змішані команди отримують 1 бал; 

для перемоги в матчі за медаль необхідно першими набрати щонайменше 

16 балів. Якщо при цьому є рівність, тоді для визначення переможця змішані 

команди виконують додаткові одиночні постріли, доки рівність не порушиться. 

Змішана команда, яка виграє свій матч за золоту (бронзову) медаль виборює 

перше (третє) місце. Змішана команда, яка програє свій матч за золоту (бронзову) 

медаль посідає друге (четверте) місце.  

3. Презентація медалістів. 

Після завершення поєдинку за золоту та срібну медалі до змішаних команд 

у зоні стрільби приєднується змішана команда, що посіла третє місце, і вони 

вишиковуються для виконання офіційних фотографій та оголошень.  

4. Музичний та глядацький супровід. 

Під час матчів за медалі повинна лунати музика. ССВР повинен затвердити 

музичну програму. Під час фіналу рекомендується і заохочується активна 

підтримка глядачів.  

5. Несправності упродовж фіналу. 

Несправності у фіналі регулюються відповідно до Правил (лише одна 

несправність буде дозволена для кожного спортсмена упродовж всього фіналу). 
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Спортсменам може бути надано одну хвилину на ремонт або заміну 

несправної зброї, щоб продовжити фінал без зайвої затримки.  

6. Непередбачені випадки. 

До питань, не згаданих у вищезазначених пунктах, застосовуються 

відповідні положення Правил. Непередбачені або спірні питання для кожної 

вправи у відповідності до Правил вирішуються журі. 
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ІІІ. Порядок проведення індивідуального змагання  

з малокаліберної гвинтівки у стрільбі з трьох положень 

Умови виконання вправи, діють з 01.06.2022 

 

Дисципліна, у якій проводиться змагання, назва вправи: стрільба з трьох 

положень (з коліна, лежачи, стоячи) з малокаліберної гвинтівки на 50 м – вправа 

МГ-5.  

Вид вправи ‒ індивідуальний (в категорії чоловіків, жінок, юніорів, юніорок, 

юнаків або дівчат). 

Вправа МГ-5 складається з кваліфікації та фіналу. 

1. Кваліфікація. 

Проводиться у кваліфікаційному тирі. 

Стартові списки складаються жеребкуванням.  

Кількість спортсменів у кваліфікації залежить від можливостей стрільбища. 

Якщо кількість учасників більша, може бути відбір у кілька змін.  

Спортсмени викликаються на вогневий рубіж за 25 хвилин до 

запланованого часу початку вправи, готуються для стрільби з положення з 

коліна. 

Для підготовки та пробних пострілів надається час 15 хвилин.  

Кваліфікація складається з 60 залікових пострілів (по 20 залікових пострілів 

з трьох положень стрільби) упродовж 1  години 30 хвилин, послідовно з таких 

положень стрільби: з коліна, лежачи та стоячи. 

Використовується підрахунок цілих очок та враховуються внутрішні 

«десятки». 

Будь-яка рівність результатів вирішується відповідно до глави 16 розділу ІІ 

Правил спортивних змагань зі стрільби кульової (далі ‒ Правил). 

Вісім кращих спортсменів за результатами кваліфікації проходять до 

фіналу. 

2. Фінал. 

Складається з етапу вибування та матчу за медалі. За наявності, проводиться 

у фінальному тирі. 

Час явки. Керівники команд несуть відповідальність за явку своїх фіналістів 

у зону підготовки та рапортують журі принаймні за 30 хвилин до запланованого 

часу початку заліку фіналу разом із усім своїм стрілецьким спорядженням, 

необхідним для участі у фіналі. 

Фіналісти повинні з’явитися зі своїм спорядженням, одягом для змагань та 

формою своєї команди, яку можна носити на церемонії нагородження. Фіналісти 

повинні бути одягнені та мати лише необхідне стрілецьке спорядження. Члени 

журі та судді упродовж цього періоду повинні провести в зоні підготовки 

передзмагальну перевірку. 

Ні кейси для гвинтівок, ні контейнери зі спорядженням не можна залишати 

у зоні проведення фіналу позаду вогневого рубежу. 

Час для розміщення спорядження. Всім фіналістам і тренерам має бути 

дозволено розмістити своє спорядження на стрілецьких позиціях принаймні за 
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20 хвилин до початку півфіналу. Вони повинні повернутися до зони підготовки 

не пізніше ніж за 15 хвилин до цього початку.  

Стрілецькі позиції нумеруються R1, A, B, C, D, E, F, G, H, R2 − спортсмени 

розподіляються на стрілецьких позиціях жеребкуванням. 

Фіналісти повинні бути готові зайти тоді, коли їх викликатимуть по одному. 

Суддя повинен переконатися, що фіналісти зібрані в правильному порядку, 

і повинен подати знак, коли старший суддя вогневого рубежу (далі − ССВР) 

подає команду: «СПОРТСМЕНИ, НА ВОГНЕВИЙ РУБІЖ». 

Спортсмени виходять на стрілецькі позиції по одному – коли кожен 

спортсмен входить до зони стрільби, диктор представляє їх глядачам одного за 

одним, поки вони входять і стають обличчям до глядачів. Спортсмени повинні 

так стояти, доки не будуть представлені всі, а також тренери, відповідальний 

член журі та ССВР.  

Коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «ЗАЙНЯТИ СВОЇ 

ПОЗИЦІЇ». Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення стрільби, 

надається шість хвилин для підготовки та пробних пострілів.  

Для фінального етапу використовується підрахунок очок з десятими 

частками очка.  

1) етап вибування. Усі вісім фіналістів за командами ССВР роблять 2 серії 

по 5 пострілів у кожному положенні для стрільби в такій послідовності: 

надається по 200 секунд, щоб зробити кожну серію з 5 пострілів у положенні 

стрільби з коліна; 

надається 6 хвилин на зміну положення для стрільби з положення з коліна 

на положення лежачи, включаючи пробні постріли; 

надається по 150 секунд на кожну серію з 5 пострілів у положенні лежачи; 

надається 8 хвилин на зміну положення для стрільби з положення лежачи на 

положення стоячи, включаючи пробні постріли; 

надається по 250 секунд для стрільби кожної серії з 5 пострілів у положенні 

стоячи; 

після 30 пострілів два спортсмени з найменшою сумою очок вибувають і 

посідають відповідно показаному результату 7-ме та 8-ме місця;  

змагання продовжуються ще 5 пострілами з положення стоячи упродовж 

250 секунд;  

після 35 пострілів два спортсмени з найменшою сумою очок вибувають і 

посідають відповідно показаному результату 5-те та 6-те місця;  

змагання продовжуються ще 5 пострілами з положення стоячи упродовж 

250 секунд;  

після 40 пострілів два спортсмени з найменшою сумою очок вибувають і 

посідають відповідно показаному результату 3-тє (бронзова нагорода) та 4-те 

місця. 

Двоє спортсменів з більшою кількістю очок виходять до матчу за медалі.  

Якщо на будь-якому етапі фіналу при вирішенні вибування має місце 

рівність результатів серед спортсменів з найнижчими сумами очок то, такі 

спортсмени будуть виконувати додаткові одиночні постріли, доки рівність не 

порушиться.  
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При рівності очок у спортсменів, які вибули, розподіл відповідних місць між 

ними проводиться за найвищим результатом у фінальних серіях, починаючи від 

останньої, а у випадку їх рівності – за вищим результатом у кваліфікації 

відповідно до Правил. 

Спортсмени, які пройшли до матчу за медалі (за золоту/срібну нагороди), 

залишаються на стрілецьких позиціях фіналу. 

2) матч за медалі: 

два спортсмени, які залишились, починають з нуля і виконують одиночні 

постріли упродовж 50 секунд кожен; 

оцінювання кожного пострілу – 2 бали, які зараховуються спортсмену з 

кращим результатом. Спортсмену з нижчим результатом зараховується нуль 

балів. У разі рівного результату в пострілі обидва спортсмени отримують 1 бал; 

для перемоги в матчі за золоту медаль необхідно першим набрати 

щонайменше 16 балів. Якщо при цьому є рівність, тоді для визначення 

переможця виконують додаткові одиночні постріли, доки рівність не 

порушиться.  

Спортсмен, який програв цей матч, отримує срібну нагороду.  

3. Презентація медалістів. 

Після завершення матчу за золоту/срібну медалі до спортсменів у зоні 

стрільби приєднується бронзовий призер і вони вишиковуються для виконання 

офіційних фотографій та оголошень, як в особистому фіналі.  

4. Музичний та глядацький супровід. 

Під час фіналу повинна лунати музика. ССВР повинен затвердити музичну 

програму. Також, рекомендується і заохочується активна підтримка глядачів.  

5. Несправності упродовж фіналу. 

Несправності у фіналі регулюються відповідно до Правил (лише одна 

несправність буде дозволена для кожного спортсмена упродовж всього фіналу). 

Спортсменам може бути надано одну хвилину на ремонт або заміну несправної 

зброї, щоб продовжити фінал без зайвої затримки.  

6. Непередбачені випадки. 

До питань, не згаданих у вищезазначених пунктах, застосовуються 

відповідні положення Правил. Непередбачені або спірні питання для кожної 

вправи у відповідності до Правил вирішуються журі. 
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ІV. Порядок проведення індивідуального змагання  

з малокаліберного пістолета 

Умови виконання вправи, діють з 01.06.2022 

 

Дисципліна, у якій проводиться змагання, назва вправи: стрільба з 

малокаліберного пістолета на 25 м – вправа МП-5.  

Вид вправи ‒ індивідуальний (в категорії жінок, юніорок, дівчат). 

Вправа МП-5 складається з кваліфікації та фіналу. 

 

1. Кваліфікація. 

Складається з повільної та швидкісної половин. Проводиться у 

кваліфікаційному тирі.  

Всі спортсменки викликаються на вогневий рубіж за 15 хвилин до 

запланованого часу початку вправи. 

Для підготовки у повільній та швидкісній половинах надається час 5 хвилин. 

Перед початком кожної половини виконується пробна серія. 

Кваліфікація передбачає виконання 30 залікових пострілів у повільній 

половині та 30 залікових пострілів у швидкісній половині. 

Використовується підрахунок цілих очок. 

Кожна половина включає шість серій по п'ять пострілів у кожній. Спочатку 

у повільній половині кожна серія по 5 пострілів виконуються упродовж 5 хвилин. 

Згодом, у швидкісній половині, кожна серія складається з п’яти пострілів, час на 

виконання кожного з яких 3 секунди з інтервалом між ними 7 секунд. 

Будь-яка рівність результатів вирішується відповідно до глави 16 розділу ІІ 

Правил спортивних змагань зі стрільби кульової (далі ‒ Правил). 

Найкращі вісім спортсменів за результатами кваліфікації проходять у фінал.  

2. Фінал. 

Складається з етапу вибування (у дві зміни: зміна 1 і зміна 2) та матчу за 

медалі. За наявності, проводиться у фінальному тирі.  

1) етап вибування. Складається з двох змін. У кожній зі змін змагаються 

чотири спортсменки. В першій зміні приймають участь спортсменки, які посіли 

в кваліфікації 1, 3, 5, 7 місця. Відповідно в другій – спортсменки, які посіли в 

кваліфікації 2, 4, 6, 8 місця. Спортсменки розподіляються на стрілецьких 

позиціях жеребкуванням. 

Час явки. Керівники команд несуть відповідальність за явку своїх 

фіналісток у зону підготовки та рапортують журі принаймні за 30 хвилин до 

запланованого часу початку заліку фіналу разом із усім своїм стрілецьким 

спорядженням, необхідним для участі у фіналі. 

Фіналістки повинні з’явитися зі своїм спорядженням, одягом для змагань та 

формою своєї команди, яку можна носити на церемонії нагородження. 

Фіналістки повинні бути одягнені та мати лише необхідне стрілецьке 

спорядження. Члени журі та судді упродовж цього періоду повинні провести в 

зоні підготовки передзмагальну перевірку. 

Ні кейси для пістолетів, ні контейнери зі спорядженням не можна залишати 

у зоні проведення фіналу позаду вогневого рубежу. 
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Розміщення спорядження. Усім спортсменкам і тренерам має бути 

дозволено розмістити своє спорядження на стрілецьких позиціях принаймні за 

20 хвилин до початку фіналу. Вони повинні повернутися до зони підготовки не 

пізніше ніж за 15 хвилин до цього початку; 

Спортсменам-учасникам другої зміни фіналу і тренерам має бути дозволено 

розмістити своє спорядження на стрілецьких позиціях з початком перезміни між 

змінами. 

Фіналісти повинні бути готові зайти тоді, коли їх викликатимуть по одному. 

Суддя повинен переконатися, що фіналісти зібрані в правильному порядку, 

і повинен подати знак, коли старший суддя вогневого рубежу (далі − ССВР) 

подає команду: «СПОРТСМЕНИ, НА ВОГНЕВИЙ РУБІЖ». 

Спортсменки виходять на стрілецькі позиції по одній – коли кожна 

спортсменка входить до зони стрільби, диктор представляє їх глядачам одну за 

одною, поки вони входять і стають обличчям до глядачів. Спортсменки повинні 

так стояти, доки не будуть представлені всі, а також тренери, відповідальний 

член журі та ССВР.  

Коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «ЗАЙНЯТИ СВОЇ 

ПОЗИЦІЇ». Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення для стрільби, 

надається одна хвилина для заряджання, після чого слідує одна пробна серія. 

Далі розпочинають залікову стрільбу фіналу.  

Спортсменки починають з нуля і роблять 4 серії по 5 пострілів у режимі 3 

секунди на постріл з інтервалом між  ними 7 секунд для кожного пострілу. 

Результат кожного пострілу визначається за принципом «влучення/промах». 

Зоною зарахування влучення є 10,2 або більше. 

В кожній зі змін після чотирьох серій (20 пострілів) дві спортсменки з 

найменшою кількістю влучень вибувають, а дві спортсменки з найбільшою 

кількістю влучень прийматимуть участь у матчі за медалі. 

Якщо на будь-якому етапі фіналу при вирішенні вибування має місце 

рівність результату серед спортсменок з найнижчим результатом, тоді ці 

спортсменки виконують додаткові постріли (додаткові серії з п’яти пострілів), 

доки рівність не буде порушена.  

Спортсменки, які посіли треті та четверті місця у своїх змінах посідають 5-

8 місця у вправі згідно результатів фінальної стрільби, а при однаковій кількості 

влучень – за результатами кваліфікації. 

2) матч за медалі:  

учасницям матчу за медалі та тренерам має бути дозволено розмістити своє 

спорядження на стрілецьких позиціях у перерві перед матчем, після чого вони 

повинні повернутися до зони підготовки; 

учасниці матчу повинні бути готові зайти тоді, коли їх викликатимуть після 

команди ССВР: «СПОРТСМЕНИ, НА ВОГНЕВИЙ РУБІЖ»; 

спортсменки виходять на стрілецькі позиції по одній – коли кожна 

спортсменка входить до зони стрільби, диктор представляє їх глядачам одну за 

одною, поки вони входять і стають обличчям до глядачів. Спортсменки повинні 

так стояти, доки не будуть представлені всі, а також тренери, відповідальний 

член журі та ССВР;  
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коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «ЗАЙНЯТИ СВОЇ 

ПОЗИЦІЇ». Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення для стрільби, 

надається одна хвилина для заряджання, після чого слідує одна пробна серія, далі 

розпочинають залікову стрільбу матчу за медалі; 

чотири спортсменки починають підрахунок влучень з нуля та виконують 4 

серії по 5 пострілів у режимі швидкісної половини кваліфікації (3 секунди на 

виконання кожного пострілу серії з інтервалом 7 секунд). Результат кожного 

пострілу визначається за принципом «влучення/промах». Зоною зарахування 

влучення є 10,2 або більше; 

всі спортсменки стріляють за командою ССВР разом;  

через чотири серії (20 пострілів) спортсменка із найменшою кількістю 

влучень вибуває, вона посідає четверте місце; 

три спортсменки, що залишилися, виконують ще дві серії по 5 пострілів; 

за результатами шести серій (30 пострілів) спортсменка із найменшою 

кількістю влучень вибуває, вона посідає третє місце (завойовує бронзову 

медаль); 

дві спортсменки, що залишилися, виконують ще дві серії по 5 пострілів; 

за результатами восьми серій (40 пострілів) перемагає спортсменка із 

найбільшою кількістю влучень (завойовує золоту медаль), спортсменка з 

меншою кількістю влучень посідає друге місце (завойовує срібну медаль); 

якщо на будь-якому етапі фіналу при вирішенні вибування має місце 

однакова кількість влучень у спортсменок, тоді такі спортсменки виконують 

додаткові серії з п’яти пострілів, доки рівність не буде порушена. 

3. Презентація медалісток. 

Після завершення матчу за медалі спортсменок, які вибороли нагороди 

вишиковуються у зоні стрільби для виконання офіційних фотографій та 

оголошень, як в особистому фіналі.  

4. Музичний та глядацький супровід. 

Під час фіналу повинна лунати музика. ССВР повинен затвердити музичну 

програму. Під час фіналу рекомендується і заохочується активна підтримка 

глядачів.  

5. Несправності упродовж фіналу. 

Несправності у фіналі регулюються відповідно до Правил (лише одна 

несправність буде дозволена для кожної спортсменки упродовж всього фіналу). 

Спортсменкам може бути надано одну хвилину на ремонт або заміну несправної 

зброї, щоб продовжити фінал без зайвої затримки.  

6. Непередбачені випадки. 

До питань, не згаданих у вищезазначених пунктах, застосовуються 

відповідні положення Правил. Непередбачені або спірні питання для кожної 

вправи у відповідності до Правил вирішуються журі.  
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V. Порядок проведення індивідуального змагання  

з швидкострільного малокаліберного пістолета 

Умови виконання вправи, діють з 01.06.2022 

 

Дисципліна, у якій проводиться змагання, назва вправи: стрільба з 

швидкострільного малокаліберного пістолета на 25 м – вправа МП-8.  

Вид вправи ‒ індивідуальний (в категорії чоловіків, юніорів, юнаків). 

Вправа МП-8 складається з двох етапів – кваліфікації та фіналу. 

 

1. Кваліфікація. 

Проводиться у кваліфікаційному тирі.  

Кваліфікація передбачає виконання 60 залікових пострілів поділене на дві 

половини по 30 пострілів у кожній. 

Спортсмени викликаються на вогневий рубіж за 15 хвилин до 

запланованого часу початку вправи. 

Для підготовки та пробних пострілів надається час по 3 хвилини перед 

кожною половиною. Спортсмен може зробити одну пробну серію з п'яти 

пострілів за вісім секунд. 

Кожна половина кваліфікації включає шість серій по п'ять пострілів у 

кожній. З них, спочатку дві серії виконуються за вісім секунд, потім дві серії за 

шість секунд і потім дві серії за чотири секунди. У кожній серії один постріл 

робиться у кожну з п'яти мішеней в межах зазначеного обмеження часу серії. 

Використовується підрахунок цілих очок. 

Будь-яка рівність результатів вирішується відповідно до глави 16 розділу ІІ 

Правил спортивних змагань зі стрільби кульової (далі ‒ Правил). 

Найкращі вісім спортсменів за результатами кваліфікації проходять у фінал.  

2. Фінал. 

Складається з етапу вибування (у дві зміни: зміна 1 і зміна 2) та матчу за 

медалі. За наявності, проводиться у фінальному тирі.  

1) етап вибування. Складається з двох змін. У кожній зі змін змагаються 

чотири спортсмени. В першій зміні приймають участь спортсмени, які посіли в 

кваліфікації 1, 3, 5, 7 місця. Відповідно в другій – спортсмени, які посіли в 

кваліфікації 2, 4, 6, 8 місця. Стрілецькі позиції нумеруються A, B, C і D. 

Спортсмени розподіляються на стрілецьких позиціях жеребкуванням. 

Час явки. Керівники команд несуть відповідальність за явку своїх фіналістів 

у зону підготовки та рапортують журі принаймні за 30 хвилин до запланованого 

часу початку заліку фіналу разом із усім своїм стрілецьким спорядженням, 

необхідним для участі у фіналі. 

Фіналісти повинні з’явитися зі своїм спорядженням, одягом для змагань та 

формою своєї команди, яку можна носити на церемонії нагородження. Фіналісти 

повинні бути одягнені та мати лише необхідне стрілецьке спорядження. Члени 

журі та судді упродовж цього періоду повинні провести в зоні підготовки 

передзмагальну перевірку. 

Ні кейси для пістолетів, ні контейнери зі спорядженням не можна залишати 

у зоні проведення фіналу позаду вогневого рубежу. 
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Розміщення спорядження. Усім спортсменам і тренерам має бути дозволено 

розмістити своє спорядження на стрілецьких позиціях принаймні за 20 хвилин 

до початку фіналу. Вони повинні повернутися до зони підготовки не пізніше ніж 

за 15 хвилин до цього початку; 

Спортсменам-учасникам другої зміни фіналу і тренерам має бути дозволено 

розмістити своє спорядження на стрілецьких позиціях з початком перезміни між 

змінами. 

Фіналісти повинні бути готові зайти тоді, коли їх викликатимуть по одному. 

Суддя повинен переконатися, що фіналісти зібрані в правильному порядку, 

і повинен подати знак, коли старший суддя вогневого рубежу (далі − ССВР) 

подає команду: «СПОРТСМЕНИ, НА ВОГНЕВИЙ РУБІЖ». 

Спортсмени виходять на стрілецькі позиції по одному – коли кожен 

спортсмен входить до зони стрільби, диктор представляє їх глядачам одного за 

одним, поки вони входять і стають обличчям до глядачів. Спортсмени повинні 

так стояти, доки не будуть представлені всі, а також тренери, відповідальний 

член журі та ССВР.  

Коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «ЗАЙНЯТИ СВОЇ 

ПОЗИЦІЇ». Після двох хвилин, наданих щоб зайняти положення для стрільби, 

надається одна хвилина для заряджання, після чого слідує одна пробна серія. 

Далі розпочинають залікову стрільбу фіналу.  

Спортсмени лівої частини кожного відсіку – стрілецькі позиції A та C, 

стріляють по команді одночасно, після чого стріляють спортсмени правої 

частини відсіку – стрілецькі позиції B та D. 

Спортсменки виконують 4 серії по 5 пострілів. Час для кожної серії 4 

секунди. Підрахунок очок починається з нуля. Результат кожного пострілу 

визначається за принципом «влучення/промах». Зоною зарахування влучення є 

9,7 або більше. 

В кожній зі змін після чотирьох серій (20 пострілів) два спортсмени з 

найменшою кількістю влучень вибувають, а два спортсмени з найбільшою 

кількістю влучень прийматимуть участь у матчі за медалі. 

Якщо на будь-якому етапі фіналу вирішується вибування і має місце 

рівність результату серед спортсменів з найнижчим результатом, тоді ці 

спортсмени виконують додаткову серію з п’яти пострілів, доки рівність не буде 

порушена.  

Спортсмени, які посіли треті та четверті місця у своїх змінах посідають 5-

8 місця у вправі згідно результатів фінальної стрільби, а при однаковій кількості 

влучень – за результатами кваліфікації. 

2) матч за медалі:  

учасникам матчу за медалі та тренерам має бути дозволено розмістити своє 

спорядження на стрілецьких позиціях у перерві перед матчем, після чого вони 

повинні повернутися до зони підготовки; 

учасники матчу повинні бути готові зайти тоді, коли їх викликатимуть після 

команди ССВР: «СПОРТСМЕНИ, НА ВОГНЕВИЙ РУБІЖ»; 

спортсмени виходять на стрілецькі позиції по одному – коли кожен 

спортсмен входить до зони стрільби, диктор представляє їх глядачам одного за 
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одним, поки вони входять і стають обличчям до глядачів. Спортсмени повинні 

так стояти, доки не будуть представлені всі, а також тренери, відповідальний 

член журі та ССВР;  

коли всі оголошення зроблені, ССВР командує: «ЗАЙНЯТИ СВОЇ 

ПОЗИЦІЇ». Після однієї хвилини, наданої щоб зайняти положення для стрільби, 

надається одна хвилина для заряджання, після чого слідує одна пробна серія, далі 

розпочинають залікову стрільбу матчу за медалі; 

спортсмени лівої частини кожного відсіку – стрілецькі позиції A та C, 

стріляють по команді ССВР одночасно, після чого стріляють спортсмени правої 

частини відсіку – стрілецькі позиції B та D; 

чотири спортсмени починають підрахунок влучень з нуля та виконують 4 

серії по 5 пострілів. Час для кожної серії 4 секунди. Результат кожного пострілу 

визначається за принципом «влучення/промах». Зоною зарахування влучення є 

9,7 або більше; 

через чотири серії (20 пострілів) спортсмен із найменшою кількістю влучень 

вибуває, він посідає четверте місце; 

три спортсмени, що залишилися, виконують по черзі ще дві серії по 5 

пострілів; 

за результатами шести серій (30 пострілів) спортсмен із найменшою 

кількістю влучень вибуває, він посідає третє місце (завойовує бронзову медаль); 

два спортсмени, що залишилися, виконують по черзі ще дві серії по 5 

пострілів; 

за результатами восьми серій (40 пострілів) перемагає спортсмен із 

найбільшою кількістю влучень (завойовує золоту медаль), спортсмен з меншою 

кількістю влучень посідає друге місце (завойовує срібну медаль); 

якщо на будь-якому етапі фіналу при вирішенні вибування має місце 

однакова кількість влучень у спортсменів, тоді такі спортсмени по черзі 

виконують додаткові серії з п’яти пострілів, доки рівність не буде порушена. 

3. Презентація медалістів. 

Після завершення поєдинку за золоту та срібну медалі до спортсменів у зоні 

стрільби приєднується бронзовий призер і вони вишиковуються для виконання 

офіційних фотографій та оголошень, як в особистому фіналі.  

4. Музичний та глядацький супровід. 

Під час фіналу повинна лунати музика. ССВР повинен затвердити музичну 

програму.  

Під час фіналу рекомендується і заохочується активна підтримка глядачів.  

5. Несправності упродовж фінального етапу. 

Несправності у фіналі регулюються відповідно до Правил (лише одна 

несправність буде дозволена для кожного спортсмена упродовж всього фіналу). 

Спортсменам може бути надано одну хвилину на ремонт або заміну несправної 

зброї, щоб продовжити фінал без зайвої затримки.  

6. Непередбачені випадки. 

До питань, не згаданих у вищезазначених пунктах, застосовуються 

відповідні положення Правил. Непередбачені або спірні питання для кожної 

вправи у відповідності до Правил вирішуються журі. 


