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1. Види і характер змагань
1.1. Види змагань
1.1.1. Змагання по стрільбі з блочного лука (далі з лука) проводяться на різних
дистанціях, як на відкритому повітрі, так і в приміщенні на спеціально
обладнаних стрілецьких полях або майданчиках у відповідності до
міжнародних правил FITA (ФІТА) по наступним дисциплінам:
• Стрільба по мішенях
• Польова стрільба
• Скі-арк|
• Стрільба по горизонтальних мішенях (кеглям).
Спортсмени групуються по вказаним дисциплінам і змагаються окремо.
1.1.2. Змагання можуть бути очними або заочно (по листуванню).
1.1.3. Проведення змагань передбачається календарним планом спортивних
заходів.
1.2. Характер змагань
1.2.1. Змагання по стрільбі з лука організовуються для визначення переможця і
проводяться як особисті, командні і особисто-командні.
1.2.2. До особистих змагань відносяться ті, в яких результат зараховується лише
стрілкам, до командних – лише командам, до особисто-командних – і стрілкам, і
командам.
1.2.3. Допускається проведення класифікаційних змагань, де фіксується лише
технічний результат без визначення переможця.
1.2.4. Характер змагань повинен визначатися календарним планом і Положенням
про змагання.
1.3. Заявки
1.3.1. Попередні і іменні заявки на участь в змаганнях подаються організаціями в
терміни, вказані в положенні про змагання. У попередній заявці повідомляється
про спортсменів і кількісному складі команди. Іменна заявка представляється в
мандатну комісію змагань.
1.3.2. Спортсмени, що прибувають на змагання, повинні мати оформлені
класифікаційні квитки, членські квитки свого спортивного суспільства, а ті, що
мають почесні звання, відповідні посвідчення. При здачі іменної заявки ці
документи пред'являються мандатній комісії (Зразок заявки – Додаток №1).
2. Учасники змагань, офіційні особи
2.1. Допуск учасників
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2.1.1. До участі в змаганнях допускаються спортсмени,що уміють поводитись з
стрілецьким інвентарем, що знають правила змагань по стрільбі з лука і
допущені мандатною комісією.
2.1.2. Участь спортсменів до 15 років в змаганнях старших вікових груп
допускається лише з дозволу лікаря і тренера.
2.1.3. На одних змаганнях спортсмен може брати участь лише в одній віковій групі.
2.1.4. Заміна в команді одного спортсмена іншим вирішується в день офіційної
пристрілки з числа допущених мандатною і технічною комісіями.
2.2. Вікові групи.
2.2.1. Учасники змагань діляться на наступні вікові групи по року народження:
• кадетська — юнаки і дівчата до 16 років включно;
• юніорська — юнаки і дівчата до 20 років включно;
• доросла — чоловіки і жінки без обмеження віку;
• ветерани – чоловіки і жінки старше 40 років.
2.2.2. Учасники змагань відносяться до вікової групи по року народження.
2.3. Права і обов'язки учасників.
2.3.1. Учасник має право:
2.3.1.1.

звертатися до суддів з питань виконання вправи;

2.3.1.2. на особистих змаганнях подавати протести в головну суддівську
колегію, якщо він вважає, що рішення судді або його дії суперечать
правилам або положенню про змагання.
2.3.2. Учасник зобов'язаний:
2.3.2.1.

строго дотримуватися правил змагань і норм поведінки спортсмена;

2.3.2.2. проводити тренування у відведеному місці та у встановлений
суддівською колегією час;
2.3.2.3. виступати на змаганнях в охайній спортивній формі з прикріпленим
номером, чітко видимим суддям і глядачам;
2.4. Відповідальність учасника.
2.4.1. Учасник змагань несе повну відповідальність за будь-який нещасний
випадок, що стався унаслідок порушення ним вимог чинних правил змагань.
2.4.2. За порушення вимог та правил програми і розпорядку, встановленого на
змаганнях, судді можуть зробити учасникові зауваження або попередження.
2.4.3. В разі повторного порушення, а також умисної дії (або бездіяльності),
направленої на завищення результатів стрільби, учасник знімається із змагань.
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2.5. Офіційні особи команд.
2.5.1. На змаганнях офіційними обличчями команди є:
представник, тренер-представник або тренер.
2.5.2. Кожна команда вибирає капітана, який допомагає вказаним офіційним
особам у роботі з командою, і, в разі відсутності останніх, користується всіма їх
правами.
2.5.3. Під час змагань всі офіційні особи команди (якщо вони не є учасниками
змагань) зобов'язані знаходитися за межами зони очікування і не заважати
стрілкам. Виходити на стрілецьке поле (майданчик) і підходити до мішеней їм
не дозволяється.
2.6. Права і обов'язки представника команди.
2.6.1. Представник команди на змаганнях є відповідальним керівником для всіх
членів своєї команди.
2.6.2. Представник відповідає:
2.6.2.1. за правильне оформлення і своєчасну подачу іменної заявки і
проходження всіма спортсменами команди мандатної і технічної комісій;
2.6.2.2. за своєчасну явку спортсменів команди на змагання, допінг-контроль і
для участі в урочистих, що проводяться, церемоніях;
2.6.2.3. за дотримання встановленої форми одягу і охайного зовнішнього
вигляду членів команди.
2.6.3. Представник зобов'язаний:
2.6.3.1. добре знати і виконувати правила змагань, положення про змагання і
розпорядок встановлений для даних змагань, і вимагати того ж від
спортсменів своєї команди;
2.6.3.2. бути присутнім на всіх відкритих засіданнях суддівської колегії знати всі
зміни в програмі або розпорядку дня змагань і інформувати про це членів
своєї команди;
2.6.3.3. на прохання суддівської колегії надавати допомогу суддям у підтримці
порядку під час змагань;
2.6.3.4.

не втручатися в дії суддів.

2.6.4. Представник має право:
2.6.4.1. брати участь в засіданнях суддівської колегії з дорадчим голосом і бути
присутнім при жеребкуванні (але не висловлювати своїй думки)
2.6.4.2. звертатися (усно або письмово) в суддівську колегію, в апеляційне
журі, коли він вважає, що були порушені правила або положення про
змагання.
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2.6.5. Представник команди, що не виконує свої обов'язки або порушує правила
змагань, вирішенням головної суддівської колегії може бути попереджений або
позбавлений права присутності на даних змаганнях.
3. Стрілецька поляна
3.1. Поле (майданчик) має бути прямокутним, і кожна дистанція ретельно відміряна від
крапки під щитом, що є вертикальною проекцією центру жовтої зони кожної мішені,
до лінії стрільби. Допуск на розміри поля (майданчика) на дистанціях 90, 70 60 м|
складає ±30см, на дистанціях 50 і 30м - ±15 см, на дистанції 18 м - ±10 см (Схема
стрілецького поля – Додаток №2).
3.2. Лінія очікування розмічається як мінімум в 5 метрах позаду лінії стрільби.
3.3. Кожен щит має порядковий номер і встановлюється під кутом від 10° до 15° від
вертикалі, але всі щити в ряду встановлюються під однаковим кутом.
3.4. Центр жовтої зони мішені відстоїть від середнього рівня землі по вертикалі на 130
см. Лінія центрів жовтого, як і лінія щитів має бути прямою.
3.4.1. При стрільбі на відкритому повітрі центр жовтої зони мішені відстоїть від
середнього рівня землі по вертикалі на 130 см. При використанні розмножених
мішеней центри верхнього ряду мішеней повинні знаходитися на висоті 160 см
над рівнем землі центри розташовуються орієнтовно на відстані 42 см один від
одного. На чемпіонатах згідно правил ФІТА дозволено використання мішеней,
розташованих по кутах рівностороннього трикутника. Допустиме відхилення у
вимірах не більше 5 см.
3.4.2. При стрільбі в приміщеннях при використанні трьох мішеней, що мають
діаметр 40 см кожна, розташованих по кутам рівностороннього трикутника,
нижні мішені розташовуються на висоті 130 см. Якщо мішені розташовуються в
дві горизонтальні лінії, то рівень висоти нижньої і верхньої ліній
розташовуються відповідно на висоті 100 і 160 см. Погрішності у вимірах не
повинні перевищувати 2 см. Відстань між найближчими результативними
зонами не має бути менше 15 см. У змаганнях, що проводяться в приміщеннях,
матчеві зустрічі відбуваються по потрійних мішенях, що мають діаметр 40 см
кожна.
3.5. Всі учасники змагань стріляють на одному полі. Жіночий сектор відділяється від
чоловічого коридором шириною не менше 5 м. При проведенні фінального кола з
альтернативною стрільбою на жіночому та чоловічому секторах ширина коридору
складає не більше 10 м.
3.6. Бажано, аби в одну мішень стріляли не більше трьох спортсменів (окрім
фінального кола). Максимально можливе число стрільців — чотири.
3.7. Точки на лінії стрільби, лежачі на перпендикулярі кожного щита наголошуються і
нумеруються так само, як і щити. При стрільбі в щит більше двох спортсменів
одночасно на лінії вогню наголошуються позиції стрільців, і кожному виділяється
простір шириною не менше 80 см. За участю спортсменів в інвалідних колясках їх
необхідність в додатковому просторі повинна бути врахована.
3.8. На полі (майданчику) лініями (перпендикулярно від лінії стрільби до лінії мішеней)
проводяться коридори для стрільби:
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3.8.1. що включають один, два або три щити, якщо змагання відбуваються на
відкритому повітрі.
3.8.2. що включають не більше двох спортсменів при ширині не менше 160 см,
якщо змагання відбуваються в приміщенні.
3.9. У 3-х метрах попереду (до щитів) від лінії стрільби паралельно з нею виділяється
триметрова лінія. Триметрова лінія повністю знаходиться усередині зони (уявній
вертикальній площині) і є частиною цієї зони.
3.10.
Довкола поля обладнуються бар'єри, за якими повинні залишатися глядачі.
Такі бар'єри (обгороджування) встановлюються щонайменше в 10 м позаду і в
сторони від кінців лінії очікування і не менше чим в 20 м від кожної з бокових сторін
лінії мішеней встановлених на 90м. Бар'єр за лінією мішеней має бути
встановлений так, щоб люди, які пересуваються, не потрапляли у поле зору
стріляючих спортсменів.
3.11.
У Олімпійському раунді і чоловіки, і жінки можуть стріляти по одних мішенях в
різний час дня. У відбіркових раундах щити встановлюються попарно ближче один
до одного. У фінальних раундах можуть бути встановлені дві пари щитів з обох
сторін розділової смуги.
3.12.
В дні фіналів разом з полем змагання обладнується поле розминки для
тренування спортсменів, що не вибули зі змагання під час відбіркових і фінальних
раундів.
3.13.
Для Командного Олімпійського раунду перед лінією стрільби паралельно з
нею розмічається лінія на відстані 1 метра. Лінія має бути чітко помітною і мати
ширину не менше 3 см.
3.14.
Для командного Олімпійського раунду розмічаються спеціальні зони
(прямокутної форми) відразу за 1-метровою лінією для спортсменів і тренерів.
4. Суддівство
4.1. Суддівська колегія забезпечує проведення змагань згідно затверджених правил,
контролюя виконання цих правил спортсменами та визначає результати змагань.
4.2. Безпосереднє керівництво змаганнями здійснює головна суддівська колегія у
складі головного судді та його заступників, головного секретаря та його
заступників, технічної комісії, керівника стрільби, помічника головного судді з
медичної частини. Крім того в склад суддівської колегії входять судді інформатори
та судді лічильники.
4.3. Суддівська колегія затверджується організацією, що проводить змагання.
4.4. Головний суддя керує змаганнями, забезпечує їх проведення у відповідності з
програмою, правилами та положенням про змагання.
4.4.1. Головний суддя зобов’язаний:
• Призначати мандатну комісію з числа суддів та лікаря для перевірки документації
учасників згідно вимог положення про змагання;
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• Організовувати перевірку готовності майданчика, інвентаря та устаткування для
проведення змагань, заходів безпеки, наявності приміщення для суддів та
учасників;
• Особисто проводити засідання суддівської колегії, інструктивну нараду перед
початком змагань;
• Розглядати заяви та протести, приймати по них рішення або виносити їх на
обговорення технічної комісії або суддівської колегії. На протязі трьох днів після
закінчення змагань разом з головним секретарем представити письмовий звіт в
організацію, що проводить змагання.
4.4.2. Головний суддя має право:
• Скасовувати або переносити час проведення змагань якщо проведення по
встановлених правилах не можливо (погодні умови);
• Усувати від роботи суддів, які не справляються з обов’язками або порушують
правила змагань;
• Усувати учасників та офіційних осіб які навмисно порушують правила змагань.
4.5. Головний секретар відповідає за організацію роботи секретаріату.
4.5.1. Головний секретар зобов’язаний:
• Прийняти від представників команд заявки персонального складу команд, таблиці
рекордів, найвищих досягнень спортсменів;
• Скласти протокол жеребкування та довести його до відома учасників в день
офіційної пристрілки.
• Готувати матеріали до засідань суддівської колегії, вести протоколи засідань,
підготовляти для затвердження суддівської колегії протоколи особистих та
командних змагань;
• Підготувати грамоти, медалі, призи для нагородження переможців.
• Підсумковий протокол змагань представити згідно затвердженої форми та в
необхідній кількості екземплярів.
4.6. Керівник стрільби здійснює керівництво стрільбою за допомогою візуальних
сигналів (світлове табло, прапорець та ін.) та звукових пристроїв (гудок, свисток).
4.6.1. Керівник стрільби зобов’язаний:
• Організовувати та проводити спільно зі старшими суддями пристрілку в день перед
початком змагань;
• Контролювати по черговість виступів спортсменів та дотримання ними ліміту часу
на змаганнях;
• Приймати необхідних заходів з безпеки стрільби та контролювати їх дотримання.
4.7. Судді на лінії щитів призначаються з розрахунку 1 суддя не більше ніж на 7 щитів.
В будь-якому разі кількість суддів у щитів не має бути менше трьох (3).
4.8. У обов'язки суддів входить:
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4.8.1. Перевіряти всі дистанції і розміри поля, розміри мішеней і щитів, висоту
розташування мішеней відносно рівня землі або підлоги, кут відхилення щитів
від вертикалі.
4.8.2. Перевіряти все обладнання поляни.
4.8.3. Перевірити спорядження спортсменів до змагань (вказане в програмі
змагань), а також протягом змагань.
4.8.4. Контролювати ведення стрільби.
4.8.5. Контролювати запис попадань.
4.8.6. Перевіряти запис результатів у відбіркових і фінальних раундах.
4.8.7. Радитися з керівником стрільби в питаннях, що стосуються ведення стрільби.
4.8.8. Вирішувати питання, що виникають у ході змагань, вступати у диспути і
розглядати апеляції.
4.8.9. Спільно з керівником стрільби переривати стрільбу при необхідності через
погодні умови, проблеми з електроживленням, серйозні нещасні випадки, при
цьому стежити, аби програма дня була завершена того ж дня.
4.8.10.
Розглядати скарги і прохання капітанів команд при необхідності і
приймати відповідні заходи. Колективні рішення приймаються простою
більшістю голосів. При рівності голосів головний суддя має вирішальний голос.
4.8.11. Питання, що стосуються ведення стрільби або поведінки спортсменів мають
бути вирішені спільно з суддями без затримок і в будь-якому випадку
вирішуються до церемонії нагородження. Вирішення суддів або апеляційного
журі є остаточним.
4.8.12. Спортсмени і офіційні обличчя повинні діяти відповідно до правил, а також
рішень і вказівок суддів. Якщо доведено, що спортсмен навмисно порушив
правила, він може бути визнаний не відповідним вимогам і бути виключеним із
змагання з втратою всіх завойованих позицій.
5. Управління стрільбою і безпека
5.1. Суддівська колегія призначає керівника стрільби, який у всіх випадках має право
виконувати обов’язки судді. Він не бере участь в стрільбі і в його обов'язки входить
наступне:
5.1.1. Встановлювати заходи безпеки, які вважає необхідними, і стежити за їх
виконанням;
5.1.2. Стежити за ходом стрільби, контролювати час на кожну серію і порядок, в
якому спортсмени займають лінію стрільби;
5.1.3. Стежити за роботою гучномовців, фотографів і т.і., запобігаючи діям що
заважають спортсменам, які змагаються;
5.1.4. Стежити за тим, аби глядачі залишалися у відведених для них зонах і не
проникали на стрілецьке поле; за розсудом організації що проводить змагання ,
на допомогу керівникові стрільби можуть бути призначені помічники для
виконання цих обов'язків.
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5.1.5. Для негайної зупинки стрільби подається серія не менше чим з п'яти
переривистих звукових сигналів. Якщо з якоїсь причині стрільба була зупинена
посеред серії, то для її відновлення подається одиночний звуковий сигнал.
5.1.6. Спортсмен, що запізнився на початок стрільби, втрачає число стріл які вже
відстріляні іншими спортсменами до його прибуття. Виключення з цього
правила робиться, якщо керівник стрільби переконується, що стрілець
запізнився по не залежних від нього обставинам. У цьому випадку він вирішує
відстріляти пропущені стріли (але не більше 12) після завершення всіма
стрільби на дистанції. У відбіркових і фінальних раундах спортсменам не
дозволяється дострілювати пропущені стріли.
5.1.7. Керівник стрільби після наради з суддями у виняткових випадках має право
продовжити час виділений на стрільбу. Про будь-яке подібне рішення повинно
бути оголошено спортсменам заздалегідь. При цьому в остаточному протоколі
робиться примітка про дане рішення з вказівкою причини. Якщо
використовується який-небудь візуальний сигнал, то індикатор «30 секунд до
закінчення ліміту часу» не перемикається.
5.2. Судді спортсмени і тренери зобов’язані строго дотримуватися заходів безпеки,
встановлених правилами проведення змагань.
5.2.1. Нікому із спортсменів не дозволяється натягувати лук із стрілою або без неї,
а в командних змаганнях виймати стрілу з сагайдака, до того як він займе
позицію на лінії стрільби.
5.2.2. Натягуючи лук зі стрілою, спортсмен повинен цілитися у бік мішеней,
переконавшись, що на полі не знаходяться люди.
5.2.3. Якщо спортсмен, натягуючи лук зі стрілою під час перерв між вправами або
до початку стрільби, випустить стрілу, навмисно або ненавмисно, то ця стріла
вважається частиною наступної залікової серії. Суддя-лічильник робить про це
позначку в картці спортсмена і записує всі попадання цієї серії (3, або 6 стріл),
але найбільша пробоїна знімається, після чого картка підписується суддею і
самим спортсменом.
5.2.4. На лінії стрільби знаходяться лише спортсмени чергової зміни; інші
знаходяться в зоні очікування.
5.2.5. Після закінчення стрільби в серії спортсмени повинні негайно піти з лінії
стрільби в зону очікування. Дозволяється залишати зорові прилади на
штативах на лінії стрільби між серіями за умови, що вони не створюють
перешкод іншим спортсменам.
5.2.6. У Командному Олімпійському раунді на лінії стрільби одночасно може
знаходитися лише один спортсмен, а два інших знаходяться в 1 метрі позаду,
чекаючи його повернення за 1-метрову лінію. (Окрім п. 6.3 - інваліди в
колясках)
5.2.7. Ніхто із спортсменів не повинен торкатися до спорядження інших спортсменів
без згоди останніх. У серйозних випадках можуть послідувати санкції.
5.2.8. Заборонено куріння на території стрілецької поляни і в зоні перед нею.

9

5.2.9. Натягуючи лук, спортсмен не повинен використовувати техніку, яка на думку
суддів при раптовому пострілі дозволить стрілі вилетіти за межі зони безпеки і
захисні споруди (зона безпеки, мережа, стіна, насип). Якщо спортсмен
наполягає на використанні такої техніки, то він з міркувань безпеки на прохання
суддів повинен буде припинити стрільбу і покинути поле.
5.3. Суддя, спортсмен або тренер, що порушили правила безпеки стрільби та правила
проведення змагань, відстороняються від участі у поточних змаганнях.

6. Мішені, обладнання і суддівський інвентар
6.1. Мішені
6.1.1. На змаганнях ФІТА на відкритому повітрі стрільба виконуватися|справляє| по
мішенях наступних видів:
6.1.1.1.

на відкритому повітрі по мішенях трьох видів:

• із зовнішнім діаметром 1220 мм для стрільби на дистанціях 90, 70 і 60 м;
• із зовнішнім діаметром 800 мм для стрільби на дистанціях 50, 40 і 30 м;
• із зовнішнім діаметром 400 мм для стрільби на дистанціях 50 м;
• аналогічні мішеням з зовнішнім діаметром 800 мм розташовані по 2, 3 або чотири
на одному аркуші.
6.1.1.2.

у приміщеннях по мішенях чотирьох видів:

• із зовнішнім діаметром 400 мм для стрільби на дистанції 18 м;
• аналогічні мішеням з зовнішнім діаметром 400 мм розташовані в одну лінію;
• аналогічні мішеням з зовнішнім діаметром 400 мм розташовані по кутах
рівностороннього трикутника
• аналогічні мішеням із зовнішнім діаметром 400 мм, на одному аркуші розташовано
12 мішеней.
• із зовнішнім діаметром 1220 мм для стрільби на дистанціях 90, 70 і 60 м;
• із зовнішнім діаметром 800 мм для стрільби на дистанціях 50, 40 і 30 м;
• аналогічні мішеням з зовнішнім діаметром 800 мм
розташовані по 2, 3 або чотири на одному аркуші.
6.1.2. На змаганнях ФІТА використовуються лише мішені від тих виробників, які
мають ліцензію ФІТА.
6.1.3. Опис
Вказані мішені мають п'ять концентричних кольорових зон, розташованих від центру
мішені до периферії в наступному порядку: жовта, червона, блакитна, чорна, біла.
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Кожна кольорова зона, у свою чергу, розділена тонкою лінією на дві підзони рівної
ширини, внаслідок чого на мішені утворюються
десять концентричних кіл, що мають ширину:
• 61 мм на мішені діаметром 1220 мм
• 40 мм на мішені діаметром 800 мм
• 20 мм на мішені діаметром 400 мм.
Такі розділові лінії і взагалі будь-які лінії, що використовуються для розмежування
кольорів, розташовуються завжди цілком усередині, ближчій до центру мішені оцінної
зони. Ширина розділових ліній між підзонами, як і ширина лінії що обмежує мішень, не
повинна перевищувати 2 мм на всіх типах мішеней. Центр мішені наголошується «+»
(хрестом) розміром 4 мм по ширині і висоті і лінією завтовшки не більше 1 мм. Внутрішнє
кільце «десятки» (у картці попадання позначається як Х) на мішені 1220 мм має діаметр
61 мм, на мішені 800 мм діаметр 40 мм і використовується для розведення результатів, а
на мішені 400 мм внутрішнє кільце «десятки» має діаметр 20 мм, і є «десяткою» для
дисциплін блочного лука.
На додаток можливе використання мішеней аналогічних мішеням із зовнішнім
діаметром 800мм і 400мм, розташованих по 2, 3, 4 або більш на одному аркуші на
дистанціях 30 м і 18 м (на Чемпіонатах ФІТА можливо використання мішеней,
розташованих на аркуші у вершинах рівностороннього трикутника). Центри двох мішеней
діаметру 800 мм має бути віддалені один від одного на ~42 см. Центри трьох мішеней
розташовуються симетрично у вершинах трикутника. Чотири мішені в кутах прямокутника
мають бути віддалені один від одного вертикально і горизонтально на ~42 см. Мішені,
розташовані по 2, 3, 4 або більш на аркуші мають розміри аналогічні мішеням із зовнішнім
діаметром 800 і 400 мм, але мають результативні (очкові) зони від 10 до 6, зони з 5 до 1
вилучені.
Мішені для блочного лука Hit/Miss 400 мм з жовтою зоною 100 мм, червоною зоною
300 мм, до 400 мм синя зона.
6.1.4. Відхилення в розмірах.
Допустимі відхилення в розмірах мішені в кожній з підзон вимірюються по діаметру
кожного кола. Для будь-яких мішеней відхилення в діаметрі 10-ти, 9-ти і 8-очкової підзони
не повинно перевищувати 1 мм, а для останніх підзон не повинно перевищувати 2 мм при
вимірі через центр.
6.1.5. Розміри мішеней на різних дистанціях
Для стрільби на дистанціях 90, 70 і 60 м використовуються мішені діаметром 1220
мм. Для стрільби на дистанціях 50, 40 і 30 м використовуються мішені діаметром 800 мм.
6.1.6. Матеріал для мішеней
Мішені мають бути виготовлені з паперу або іншого відповідного матеріалу. Під час
одних змагань мішені, що використовуються мають бути однаковими за формою та
матеріалом.
6.2. Щити (Схема щита – Додаток № 3)
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6.2.1. Розмір передньої поверхні щита (круглого або квадратного) має бути не
менше 124 см в будь-якому напрямі для того, щоб стріла, що не попала в край
мішені, залишилася в щиті. Щит надійно встановлюється і закріплюється на
землі, аби протистояти вітру. Будь-яка деталь щита, при попаданні у яку стріла
може ушкодитися, має бути прикрита захисним матеріалом. Також необхідно
потурбуватися, аби в разі проходу стріли крізь щит, вона не була пошкоджена
опорою щита.
6.2.1.1.
Кожен щит має порядковий номер. Цифри заввишки 30 см наносяться
чорним кольором на жовтому фоні і жовтим на чорному фоні –
поперемінно у ряді щитів (т.е. цифра на щиті №1 - чорна на жовтому фоні,
на щиті № 2 - жовта на чорному фоні і так далі) Ці номери кріпляться над
або під центром кожної мішені, але за межами її крайньої лінії.
6.3. Обладнання для контролю часу.
6.3.1. Звукове
Керівник стрільби регулює стрільбу і дає сигнал про початок і закінчення тимчасового
ліміту за допомогою свистка або іншого звукового пристрою.
6.3.2. Візуальне
Керівник стрільби контролює кожен часовий інтервал за допомогою цифрового
годинника, світлофорів, прапорців, спеціальних панелей і інших простих пристроїв на
додаток до вищезазначених звукових пристроїв. У випадках незначної розбіжності
свідчень звукових і візуальних пристроїв контролюючих часовий інтервал, визначаючим є
звуковий пристрій.
• Індикатор «Зебра»
Повинен мати розміри не менше 120см х 80см. Має бути надійно закріплений на
землі, для того, щоб протистояти вітру, при цьому повинен легко обертатися, аби
обертатися до спортсменів одній із сторін. Одна сторона має чорні і жовті смуги шириною
20 - 25 см, які наносяться під кутом 45° відносно однієї із сторін. Зворотна сторона має
бути жовтою.
• Світлофори
Кольори світлофора мають бути наступними: Червоний, Жовтий і Зелений.
Розташовуються в перерахованому порядку. Включення і виключення сигналів
світлофора має бути синхронізоване, і одночасно повинен горіти лише один сигнал.
Світлофори і звукове обладнання мають бути відрегульовані так, щоб з початком
звукового сигналу одночасно включалося червоне світло і витікав ліміт часу на
цифровому годиннику.
• Цифровий годинник
При використанні цифрового годинника для контролю часу, розміри цифр мають бути
не менше 20 см у висоту, цифри мають бути ясно помітні на відстані 100 м. Повинні мати
функцію зупинки і скидання поточного часу. Годинник повинен діяти за принципом
зменшення інтервалу часу, що відображується. Інші вимоги, що стосуються розташування
і кількості, відповідають вимогам до світлофорів.
• Індикатори для альтернативних матчів
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Під час альтернативних матчів використовуються роздільні красно-зелені
світлофори, цифровий годинник із зворотним відліком або інші візуальні сигнали для
показу черговості стрільби.
• Резервне обладнання
Якщо тимчасовий інтервал контролюється електричним обладнанням, у
розпорядженні суддів повинні знаходитися індикатори «зебра», прапорці, або інші прості
ручні пристосування на випадок відмови електричного обладнання. Використання
світлофорів, цифрового годинника і резервного обладнання обов'язково для Чемпіонатів
ФІТА.
6.4. Інше обладнання.
Нижче перераховане обладнання обов'язкове до використання на Чемпіонатах і
Турнірах ФІТА і рекомендується, залежно від рівня змагань:
6.4.1. Реєстраційні номери спортсменів для носіння на одязі або ін.
6.4.2. Пристрій для показу черговості стрільби, якщо не всі спортсмени стріляють в
одну зміну: АВС, CAB, BCA і т. д. при стрільбі трьох учасників в мішень, і два —
АВ, CD і т. д. при стрільбі чотирьох учасників в мішень. Може бути потрібно
декілька таких пристроїв (2 або більше) з великими літерами, щоб всі
спортсмени могли їх бачити з лінії стрільби.
6.4.3. Одне велике табло для показу поточного наростаючого результату після
кожної серії як мінімум перших восьми місць у жінок і чоловіків, а також прохідні
кваліфікаційні результати. Може бути потрібно 2 або більше таких пристроїв.
6.4.4. Великі табло можуть мати функцію показу наростаючих результатів всіх
спортсменів після кожної серії.
6.4.5. У Олімпійському раунді іменна табличка з особистим номером спортсмена
під час особистої першості, або всесвітньо прийнятою абревіатурою країни під
час командної першості, кріпиться на кожному щиті поряд з цифровим табло.
Висота шрифту не менше 25 см.
6.4.6. У відбіркових матчах Олімпійського раунду табло з трьома або чотирма
цифрами кріпиться під кожним щитом. Цифри (чотири для команд) мають
висоту не менше 25 см.
6.4.7. У Фінальних матчах Олімпійського раунду табло з дистанційним управлінням
встановлюється у кожного щита для кожного спортсмена (або команди) з
числом цифр для показу попадань трьох стріл і наростаючої суми в матчі.
Передбачається також і місце для показу імені і країни спортсмена або країни
команди.
6.4.8. Ширми для Фінальних раундів розташовуються недалеко від щитів. У них
ховаються судді, лічильники і агенти учасників.
6.4.9. Прапори або інші відповідні пристосування у відповідних для цього місцях,
використовуються лічильниками у щитів і спортсменами на лінії стрільби для
виклику судді.
6.4.10. Вітрові прапорці з будь-якого легкого матеріалу і яскравого кольору (напр.
жовтого), для вказівки вітру, розташовуються над центром щита, не нижче 40
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см над верхнім краєм Щита або Номера щита. Розміри прапора мають бути в
межах від 25 до 30 см в будь-якому напрямі.
6.4.11. Піднесена платформа з місцями для сидіння для керівника стрільби і
помічників.
6.4.12.
Гучномовці і обладнання. До використання на великих змаганнях (для
підвищення ефективності спілкування між суддями і персоналом)
рекомендовані такі пристрої як польові телефони, рації і т.і.
6.4.13.
Стільці або лавки в достатній кількості за лінією очікування для
учасників, капітанів команд, суддів і офіційних осіб.
6.4.14. Сигнал про затримку змагань у вигляді червоного миготливого сигналу може
бути використаний на полі під управлінням керівника стрільби для випадків
поломки обладнання, відскоках стріл, проблем у щитів і т.і. Може бути
використане адаптоване червоне світло світлофора або окремий пристрій
поблизу з ним.
6.4.15.
Рахункове табло або подібний прилад з ім'ям спортсмена і номером
щита (1А, 1В, 1C або просто А, В, З, і в разі чотирьох спортсменів на щиті, - D)
можуть замінити іменну табличку і табло для відображення наростаючих
результатів після кожної серії. При використанні подібних пристосувань вони
розташовуються на землі під кожним щитом. Вони мають бути надійно
закріплені, аби протистояти вітру. Результат виставляється лічильником
призначеним на щит при допомозі спортсменів на щиті, після того, як стріли
вийняті і результат записаний в картку, перед відходом до щитів.
6.5. Різне обладнання на міжнародних змаганнях FITA (ФІТА)
6.5.1. Телекамера малого діаметру може бути вмонтована в центр мішені.
6.5.2. Системи автоматичного запису
використані у Фінальних Раундах.

результатів

попадання

можуть

бути

7. Одяг, стрілецький інвентар
7.1. Одяг
7.1.1. Всі спортсмени і офіційні особи, що беруть участь у змаганнях та урочистих
церемоніях, повинні мати єдину спортивну форму своєї команди. Під час
стрільби жінки мають бути одягнені в плаття, спідниці, шорти або брюки, а
також блузи і футболки з довгими або короткими рукавами; чоловіки — в брюки
або шорти і сорочки та футболки з довгими або короткими рукавами. Шорти і
спідниці повинні мати довжину не вище за кінчики пальців при руках,
витягнутих уздовж тіла. Носіння майок забороняється. На міжнародних
змаганнях команда повинна мати єдину командну форму.
В разі ненасної погоди, за рішенням суддівської колегії, може бути використаний
теплий або інший захисний одяг.
7.1.2. Під час змагань всі спортсмени повинні мати спортивне взуття.
7.1.3. Дозволяється використання одягу, на якому прикріпляється прізвище
стрільця, прапор або емблема прийняті федерацією або спортивною
громадою.
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7.1.4. Дозволяється додавати офіційні емблеми змагань або назву місця їх
проведення до наспинного номера, а також мати їх на нарукавних пов'язках
суддів.
7.2. Стрілецький інвентар
Якщо стрільцеві необхідно використовувати спорядження, яке він не пред'явив при
проходженні технічній комісії, спортсмен повинен перед використанням показати його
суддям.
Стрілок, що використовує спорядження, заборонене Правилами, може бути знятий зі
змагань з втратою всіх показаних результатів.
7.2.1. Для дивізіону Компаунд дозволені до вживання всі додаткові види
пристосувань, окрім електричних або електронних:
7.2.1.1.
Дозволений до використання блочний лук відкритого або закритого
типа (з закритим «вікном»), з довжиною натягнення, регульованою при
допомозі системи блоків і тросів. Максимальна сила натягнення не
повинна перевищувати 60 фунтів (27,18 кг). Тятиви лука повинні бути
натягнуті на плечі лука або прикріплені до тросів, залежно від конструкції.
Дозволено використання захисту для тросів.
7.2.1.2.
Тятива може бути виготовлена з будь-якого матеріалу, і складатися з
будь-якого числа ниток будь-якого забарвлення. Середина, в місці захвату
пальців або спускового пристрою (релізу) та петлі тятиви можуть бути
посилені додатковою обмоткою. У місці положення хвостовика стріли на
тятиві дозволяється додаткова підмотка, а також один або два обмежувачі
положення хвостовика. Дозволяється мати пристрій з прицільним отвором,
пристрій для контролю проекції, додаткову петлю, додаткові
пристосування для відмітки положення губ або кінчика носа на тятиві.
7.2.1.3.
Дозволяється використання простої або регульованої полички під
стрілу, боковинки (плунжера), за умови, що вони не є електричними або
електронними пристроями. Притискна точка боковинки (плунжера) має
бути розташована не далі 6 см назад (до стрільця) від точки упору на
рукоятці лука.
7.2.1.4. Дозволяється використання різних покажчиків положення наконечника
стріли перед її випуском (наприклад, клікер або дзеркало), за умови, що
при умові, що не є електричними або електронними пристроями.
7.2.1.5. Дозволяється використовувати для прицілювання приціл або відмітку
на луку. Приціл може використовуватися для регулювання положення
мушки по вертикалі і горизонталі, мати вбудовані лінзи і призми.
Дозволяється встановлювати на лук пристрій для кріплення прицілу.
Забороняється використання електричних або електронних пристроїв.
Дозволено використання мушки з оптичного волокна.
7.2.1.6. На луці можуть бути встановлені стабілізатори і компенсатори які не
повинні:
• служити як направляючі для тятиви;
• стосуватися чого-небудь, окрім лука;
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• заважати іншим стрілкам на лінії стрільби.
7.2.1.7. Стрілкам дозволяється використовувати стріли будь-якого типу,
відповідні прийнятому в стрільбі по мішенях принципу і сенсу слова
«стріли» і що не заподіюють надмірних пошкоджень мішеням і щитам.
Максимальний діаметр стріл не повинен перевищувати 9,3 мм. Стріла
складається з хвостовика, трубки, оперення і наконечника. Дозволяється
декоративне забарвлення стріли. Всі стріли, використовувані стрільцем,
мають бути підписані ім'ям або ініціалами спортсмена, а стріли,
використовувані на одному (пронумерованому) щиті мають бути
однаковими за кольором оперення, хвостовика і декоративному
забарвленню в серії з трьох або шести стріл.
7.2.1.8. Для захисту пальців під час натягнення, утримання і звільнення тятиви
дозволяється використовувати напальчник, рукавичку або обмотку на
пальці (лейкопластир). Для запобігання затиску пальцями хвостовика
стріли дозволяється використовувати роздільник. До напальчнику може
бути прикріплена пластина, призначена для поліпшення прикладки.
Дозволено використання спускового пристрою (релізу), за умови, що при
умові, що воно не кріпиться на лук і не є електричним або електронним
пристроєм. На руці, що утримує лук, може бути надягнена рукавичка і тому
подібне, за умови, що вона не прикріплена до накладки рукоятки.
7.2.1.9.
Для
коректування
стрільби
спортсменові
дозволяється
використовувати бінокль, зорову трубу і інші оптичні прилади за умови, що
вони не доставляють незручності іншим спортсменам що знаходяться на
лінії стрільби. У Командному Олімпійському раунді тренери можуть
використовувати ручні біноклі. Стрілець має право користуватися будьякими окулярами (для корекції зору, сонячними або спеціальними
окулярами пристосованими для стрільби), якщо йому це необхідно, але
вони не повинні бути забезпечені мікроотворами в лінзах або у склі, та
мати інші прилади, що допомагають прицілюванню. Дозволено
використання лінз заклеєних пластиром, або пов'язки на око, що не бере
участь в прицілюванні.
7.2.1.10. Дозволяється використовувати наступні аксесуари: захисну крагу на
руці, нагрудник, ремінець для утримання лука, поясний або наземний
сагайдак для стріл, а також відмітки положення ніг, які не повинні
підноситися над землею більш ніж на 1 см, захисні пристосування для
плечей, триноги для зорових приладів (можуть бути залишені на лінії
стрільби, за умови, що не створюють перешкод оточуючим), індикатори
вітру (окрім електронних) прикріплені до спорядження на лінії стрільби
(тобто легкі стрічки), електронні індикатори вітру за лінією стрільби.
7.2.2. До використання заборонені: будь-які електронні засоби комунікації і
навушники на лінії стрільби або перед лінією очікування. Допускається
використання кишенькових персональних комп'ютерів для обліку результатів
стрільби.
8. Порядок стрільби
8.1. Кожен стрілець здійснює стрільбу серіями з трьох або шести стріл.
8.1.1. Максимальний час для серії з трьох стріл складає 2 хв., шести стріл – 4 хв.
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8.2. Спортсменам забороняється піднімати лук із стрілою до сигналу про початок
стрільби.
8.2.1. Якщо спортсмен випустив стрілу до сигналу про початок або після сигналу
про закінчення серії, у нього знімається краще попадання в серії (з трьох або
шести стріл).
8.2.2. Якщо спортсмен випустить стріли на полі змагання після того, як Керівник
стрільби офіційно оголосив про закінчення Розминки на полі змагання, або
після того, як стріли були вийняті з щитів, або під час перерв між дистанціями,
то ці стріли вважаються частиною наступної залікової серії і зараховуються як
промахи. У спортсмена знімаються відповідна кількість стріл найбільшого
достоїнства.
8.3. У разі потреби замінити тятиву або полагодити спорядження, спортсмен піднімає
лук або прапорець інформуючи цим керівника стрільби. Додатковий час (максимум
15 хвилин) може бути виділений спортсменові для усунення несправності або
заміни деталі. Достріли що виникли із-за втрати часу на ремонт інвентаря
виконуються під контролем Судді відразу після чергової серії цього ж індексу або,
по розсуду керівника стрільби, після закінчення стрільби всіма спортсменами. За
будь-яких умов поломка не повинна затримувати хід змагань більш ніж на 15
хвилин.
8.4. У Відбіркових і Фінальних раундах, на усунення несправності не виділяється
додатковий час, але спортсмен може покинути лінію стрільби для полагодження
або заміни спорядження і повернувшись достріляти стріли, що залишилися, якщо
дозволяє Ліміт часу. У Командних змаганнях в цей час можуть стріляти інші члени
команди.
8.5. Спортсмени або команди, які не мають суперників, не допускаються до стрільби в
матчах без суперників. Вони можуть розминатися на тренувальному полі, або в
спеціальній тренувальній зоні на невживаній частині поля змагання.
8.6. Якщо команда випустила стрілу до сигналу про початок або після сигналу про
закінчення серії, їй не записується в результат краще попадання в серії (з шести
стріл).
8.7. Всі спортсмени, за винятком спортсменів в інвалідних колясках, стріляють з
положення стоячи і без підтримки, розташовуючи стопи по різні сторони лінії
стрільби або одна стопа на лінії.
8.8. Ні за яких обставин випущена стріла не може бути анулювана і випущена знову.
8.9. Стріла вважається не випущеною, якщо:
8.9.1. В результаті холостого пострілу або будучи упущеною, (але не в разі
рикошету) стріла, або її частина виявиться в зоні між лінією стрільби і 3метровою лінією.
8.9.2. Стріла вважається не випущеною, якщо мішень або щит виявляються
зірваними або перевернутими вітром. В цьому випадку судді приймають
заходи, які визнають необхідними, і дають додатковий час для перестрілки
відповідного числа стріл. Якщо щит просто падає на землю (мішень і стріли
залишаються неушкодженими і не зрушеними) судді при необхідності
приймають відповідне рішення.
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8.10.
Спортсменові, що знаходиться на лінії стрільби, дозволяється отримувати
інформацію або допомогу з боку, за умови, що при цьому не використовуються
електронні засоби передачі інформації і не створюються перешкоди для інших
спортсменів.
8.10.1.
У командному Олімпійському раунді три спортсмени команди і тренер
можуть переговорюватися, знаходячись на лінії стрільби або поза нею, проте
під час стрільби тренер може підказувати лише знаходячись в тренерській зоні.
8.11.

Стрільба ведеться лише в одному напрямі.

8.12.
Раунд ФІТА на відкритому повітрі виконується протягом одного або перших
двох днів. Якщо раунд виконується протягом двох днів, то довгі дистанції стріляють
в перший день, а короткі дистанції стріляють в другий день.
8.13.
Подвійний Раунд ФІТА на відкритому повітрі виконується протягом перших
двох або чотирьох днів.
8.14.
Всі стріли під час розминочних серій стріляють під керівництвом Керівника
стрільби, і їх результат не записується.
8.15.
Якщо спортсмен випустить стріли на полі змагання після того, як Керівник
стрільби офіційно оголосив про закінчення Розминки (тобто коли стріли вийняті з
щитів), або під час перерв між дистанціями, то ці стріли вважаються частиною
наступної залікової серії і заносяться як промахи.
8.16.
Якщо програма змагань включає Раунд ФІТА та інші раунди, які виконуються
протягом одного дня, Раунд ФІТА завжди виконується першим.
8.17.

Олімпійський раунд виконується як вказано в пункті 8.3.2 Правив.

9. Послідовність стрільби
9.1. Один два три або чотири спортсмена можуть стріляти одночасно на одному щиті.
9.1.1. Якщо в одну мішень стріляють 3 спортсмени в 3 підходи, то зміна підходів
буде наступною: АВС, САВ, ВСА, АВС і так далі
9.1.2. Якщо 4 спортсмени стріляють попарно в 2 підходи, зміна підходів буде: АВСД, СД-АВ, АВ-СД і так далі
9.1.3. Якщо 3 або 4 спортсмени стріляють одночасно, їх позиції на лінії стрільби
визначаються їх взаємною угодою. При спорних моментах спортсмени стають у
відповідності з своїми індексами зліва на право.
9.1.4. При стрільбі по множинних мішенях (розташованим по три або чотири на
аркуші):
9.1.4.1.

На дистанції 30 м кожен спортсмен стріляє в окрему мішень.

• Якщо три спортсмена стріляють у один щит спортсмен той, що знаходиться зліва
стріляє в ліву нижню мішень, середній – у верхню, а що знаходиться справа – в
праву нижню мішень.
• Якщо чотири спортсмени стріляють в один щит, спортсмен під індексом «А» стріляє
в ліву верхню мішень, індекс «В» - в праву верхню. Індекс «С» стріляє в ліву
нижню мішень і індекс «Д» - в праву нижню.
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9.1.4.2.

На дистанції 18 м кожен спортсмен стріляє в окрему мішень.

• Якщо чотири спортсмени стріляють в один щит, спортсмен під індексом «А» стріляє
у верхню ліву мішень (одиночну або потрійну), індекс «В» у верхню праву. Індекс
«С» стріляє в нижню ліву мішень і індекс «Д» в нижню праву.
• Якщо 2 потрійних вертикальних мішені розташовуються на щиті, то спортсмен під
індексом «А» стріляє в ліву мішень, індекс «В» - в праву.
• Якщо 4 потрійних вертикальних мішені розташовуються на щиті, то спортсмен під
індексом «А» стріляє в першу колонку, індекс «В» - в третю, індекс «С» – в другу,
індекс «Д» - в четвертую
9.2. У командних змаганнях кожен спортсмен стріляє по дві стріли, всього шість стріл
на команду в серії.
9.2.1. На дистанції 18 м команди стріляють в 2 вертикальні потрійні мішені по 1
стрілі в мішень. Спортсмени можуть стріляти по мішенях в довільному порядку
в будь-якій черговості.
9.3. На Чемпіонатах Світу на відкритому повітрі по правилах ФІТА:
9.3.1. У Кваліфікаційному раунді 2 або 3 спортсмени стріляють одночасно по одній
мішені. На довгих дистанціях стріляють серії по 3 або 6 стріл, на коротких
дистанціях – серії по 3 стріли.
9.3.2. У Особистій першості Олімпійського раунду:
• У Відбіркових і Фінальних раундах позиція зліва або справа визначається схемоюсіткою. У перших зустрічах учасник на верхній строчці стріляє знаходячись зліва
від суперника. Розташування спортсменів в матчевих зустрічах визначається
вирішенням організаторів.
• У 1/32 і в 1/16 відбіркових раундів спортсмени стріляють по двоє в щит, в 1/8
відбіркового раунду кожен спортсмен стріляє в окрему мішень. Після цього вони
пройдуть до щитів для запису результатів і збору стріл.
• У фінальних раундах (особистих зустрічах, альтернативних стрільбах) кожен
учасник стріляє по окремій мішені, але не йде до щитів для запису результатів і
збору стріл. Кожен учасник повинен мати призначеного агента, який стежитиме за
записом результату і вийматиме стріли. Стріли повертаються спортсменові після
кожної серії, починаючи з другої серії.
• У матчі з альтернативною стрільбою черговість стрільби в першій серії визначає
спортсмен, що знаходиться вище по рангу. Подальші серії починає спортсмен, що
має меншу наростаючу суму, при рівності наростаючих результатів починає той
спортсмен, який починав в першій серії матчу.
9.3.3. У Командній першості Олімпійського раунду обидві команди стріляють
одночасно:
• Команда складається з трьох (на Чемпіонатах світу) або чотирьох спортсменів.
• Всі члени команди повинні приймати участь у Кваліфікаційному раунді. Всі члени
команди мають бути оголошені до початку Кваліфікаційного раунду. Названі
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члени команди зобов'язані брати участь в Кваліфікаційному раунді, і не можуть
бути замінені.
• Склад команди визначається до початку кваліфікаційного раунду.
• Четвертий член команди, який не стріляє в поточній серії, чекає за тренерською
зоною. Якщо четвертий член команди знаходиться в інвалідній колясці, то він
може знаходитися на лінії стрільби перед тренерською зоною.
• Команда може зробити заміну у будь-який час між серіями.
• У відбіркових і фінальних раундах позиція команди зліва або справа визначається
організаторами.
• Обидві команди починають серію знаходячись за 1-метровою лінією.
• Коли керівник стрільби дасть сигнал про початок зустрічі і включить секундомір,
перший спортсмен може перетнути 1- метрову лінію.
• Три спортсмени команди можуть випустити по дві стріли в довільному порядку.
• Спортсмен може зайняти місце на лінії стрільби, коли два інших члена команди
знаходяться за 1-метровою лінією. Одночасно в 1-метровій зоні може
знаходитися лише один спортсмен - член команди.
• Спортсмени в інвалідних колясках можуть весь час залишатися на лінії стрільби.
Про закінчення стрільби вони сигналізують поклавши лук на коліна.
• Спортсмени не можуть перетинати 1-метрову лінію до лінії вогню із стрілою
вийнятою з сагайдака або виймати стріли з сагайдака до того як встануть в
позицію на лінії вогню.
• Відповідальність за порушення цих правил в п.11.
9.3.4. У Командній першості Олімпійського раунду Фінальні раунди (альтернативна
стрільба):
• Обидві команди починають серію знаходячись за 1-метровою лінією.
• У матчі з альтернативною стрільбою команда, що знаходиться вище по стартовому
результату, вибирає черговість стрільби в першій серії. У подальших серіях
команда з меншим наростаючим результатом стріляє першою. В разі рівності
наростаючого результату, першою стріляє команда що починала першу серію.
• Коли команда випустила три стріли, і спортсмен повернувся з лінії стрільби за 1метрову лінію, час цієї команди зупиняється і на годиннику відображується час,
що залишився.
• Коли визначено достоїнство останньої випущеної стріли однієї команди,
включається секундомір другої команди і перший стрілець цієї команди може
перетнути 1-метрову лінію і почати стрільбу.
• Процедура повторюється, доки кожна команда не випустить по 6 стріл або не
витече ліміт часу.
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• При альтернативній стрільбі в командних матчах, зміна спортсменів на лінії
стрільби повинна робитися після кожного пострілу, аби кожен спортсмен випустив
одну стрілу до переходу черговості стрільби до команди суперників.
• Якщо член команди випустить більше необхідної кількості стріл до повернення за 1метрову лінію, в команди знімається відповідна кількість стріл найбільшого
достоїнства в цій серії. Суддя фіксує порушення підніманням червоної карти.
9.4. Олімпійський раунд на інших турнірах проводиться аналогічно п.п.8.3.2, за
виключенням:
• У 1/8 відбіркового раунду організатори можуть призначити одного або двох
спортсменів на мішень. Після цього вони пройдуть до щитів для запису
результатів і збору стріл.
• У 1/4 фінального раунду кожен спортсмен стріляє по своїй мішені. За рішенням
організаторів матчі можуть проходити одночасно. В цьому випадку спортсмени
пройдуть до щитів для запису результатів і збору стріл. Якщо немає достатньої
кількості цифрового годинника для кожної пари, Керівник стрільби дає загальний
сигнал про початок тимчасового інтервалу.
• У всіх інших фінальних раундах (особисті зустрічі, альтернативна стрільба) всі
спортсмени стріляють по своїх мішенях і не йдуть до щитів для запису результатів
і збору стріл. Кожен спортсмен повинен призначити собі агента, який повинен
стежити за записом результатів і виймати стріли. Стріли повертаються
спортсменові після кожної серії, починаючи з другої серії.
9.4.1. Командний олімпійський раунд на Чемпіонатах світу у приміщенні.
Команда складається з трьох (3) спортсменів. Все члени команди повинні бути
заявлені до початку Кваліфікаційного раунду. Вони повинні взяти участь
Кваліфікаційному раунді і не можуть бути замінені.
9.5. Тимчасові обмеження:
9.5.1. Тридцять (30) секунд даються спортсменові на постріл однієї стріли під час
альтернативної стрільби в матчах Олімпійського раунду перестрілок або
дострілів.
9.5.2. Сорок (40) секунд даються спортсменові на постріл однієї (1) стріли в
перестрілках або дострілах.
9.5.3. Одна (1) хвилина дається команді на постріл трьох стріл, по одній на кожного
спортсмена в Командному Олімпійському раунді при перестрілках.
9.5.4. Дві (2) хвилини даються спортсменові на серію з трьох стріл або команді в
Олімпійському раунді на постріл шести (6) стріл.
9.5.5. Чотири (4) хвилини даються спортсменові на серію з шести стріл.
9.5.6. Часовий ліміт може бути продовжений у виняткових випадках.
9.5.7. Візуальні індикатори розташовуються по обидві сторони поля і, при
необхідності, в розділовій смузі між жіночим і чоловічим секторами, аби і
«правші», і «лівші» могли їх бачити. Вони розміщуються перед лінією стрільби
по обидві сторони поля і в розділовій смузі між жіночим і чоловічим секторами
не далі 30 метрів і у полі зору спортсменів на лінії стрільби.
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9.6. Коли стрільба управляється спеціальними панелями: у розділовій смузі
розміщуються два таких пристрої, аби спортсмени обох секторів бачили одну
сторону (жовту або чорно-жовту в смужку) табличок. Сторона з ЧОРНО-ЖОВТИМИ
смугами обертається до спортсменів як попереджальний сигнал, що тридцять (30)
секунд залишилося до виділення ліміту часу. Жовта сторона панелі показується
спортсменам в останній час.
9.7. Коли стрільба управляється Світлофором (за винятком Фінальних раундів
Олімпійського раунду):
ЧЕРВОНИЙ. Керівник стрільби дає два звукових сигнали, запрошуючи спортсменів з
індексом (А, В, С або АВ, CD) зайняти своє місце на лінії стрільби (окрім командного
олімпійського раунду). Спортсмени відповідного підходу займають лінію стрільби і чекають
зеленого сигналу світлофора для початку стрільби: процедура повторюється як вказано
вище, доки не відстріляють всі спортсмени.
ЗЕЛЕНИЙ. Включаючи його через 20 сек. (10 сек. у всіх матчевих зустрічах) після
запрошення на лінію стрільби, керівник стрільби подає один звуковий сигнал, дозволяючи
стрільбу.
ЖОВТИЙ. Сигнал включається лише коли до кінця ліміту часу залишається 30 сек.
ЧЕРВОНИЙ. Означає, що ліміт часу закінчився, і у цей момент даються три звукові
сигнали - наказ припинити стрільбу, навіть якщо спортсмен не встиг випустити всі стріли.
Спортсмени що залишилися на лінії стрільби, повинні негайно піти з неї в зону очікування.
Коли випущено 6 стріл за дві серії по 3 стріли, вищезгадана процедура повторюється до
запису результату. Коли спалахує червоне світло після серії з 3 або 6 стріл відповідно до
дистанції або раунду, даються три звукові сигнали про початок запису результату.
9.8. Коли лінія стрільби звільнена учасниками, які закінчили стрільбу до наголошення
ліміту часу негайно дається відповідний сигнал про зміну підходів або початок
запису результатів.
9.9. Якщо на одному полі одночасно проводиться більше однієї матчевої зустрічі з
альтернативною стрільбою, може бути поданий загальний звуковий сигнал про
початок серії, без подальших сигналів для зміни черговості стрільби.
9.10.
Спортсменам дається 20 сек., аби звільнити або зайняти лінію стрільби на
початку кожної серії. Починаються ці 20 сек. двома звуковими сигналами.
Спортсменам забороняється виходити на лінію стрільби без відповідного сигналу,
що подається у момент перемикання світлофора.
9.11.
Під час альтернативної стрільби обидва стрілка розташовуються на лінії
стрільби. Після закінчення 10-секундного періоду один звуковий сигнал дається з
початком 30-секундного інтервалу для першого стрілка. Як тільки стріла випущена і
оголошений результат, дається один звуковий сигнал про початок 30-секундного
інтервалу на стрілу для другого стрілка. Спортсмени по черзі стріляють по одній
стрілі, поки кожен з них не випустить по 3 стріли. Дана процедура обов'язкова на
Фінальних раундах Чемпіонатів ФІТА.
9.12.
Якщо з будь-якої причини стрільба зупинена до закінчення серії, часовий
ліміт буде скоригований:
9.12.1.
Сорок (40) або тридцять (30) секунд даються на одну стрілу в
особистій першості олімпійського раунду.
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9.12.2.
У Командному олімпійському раунді на Чемпіонатах Світу годинник з
часом, що залишився, перед зупинкою плюс 5 секунд. Стрільба поновлюється з
лінії стрільби.
9.12.3.
У командному олімпійському раунді на інших турнірах даються по 20
секунд на кожну стрілу. Стрільба поновлюється з лінії стрільби.
9.13.
Порядок стрільби може бути тимчасово змінений з метою заміни тятиви або
інших налаштувань спорядження. Але, якщо така необхідність з'явилася на лінії
стрільби, учасник може піти з лінії стрільби і покликати суддю за допомогою
спеціального прапора або іншим способом. Суддя, перевіривши причину виклику,
дає знати керівникові стрільби про необхідні достріли, які виконуються відразу
після чергової серії цього ж індексу, або за розсудом керівника стрільби, після
закінчення стрільби у поточній серії всіма спортсменами. В цьому випадку за
допомогою гучномовця робиться відповідне попередження. Дане правило не
розповсюджується на відбіркові і фінальні раунди олімпійського раунду як вказано
в п.8.3.2.
9.14.
Організатори можуть провести жіночі і чоловічі змагання окремо в різний час
по одних і тих самих щитах.
10. Запис результатів
10.1.
На кожному щиті має бути закріплений суддя-лічильник. Судді-лічильники
можуть бути з числа учасників, якщо кількість стрільців на щиті більш ніж один. На
кожен щит призначається один Суддя-лічильник.
10.2.
На дистанціях 90, 70, 60 м на Чемпіонатах ФІТА запис попадань здійснюється
кожної серії з шести стріл.
10.3.
На дистанціях 50, 40 і 30 м запис попадань здійснюється кожної серії з трьох
стріл.
10.4.
У Олімпійському відбірковому раунді стрільці самі називають результати
своїх попадань. Якщо на мішені лише один стрілок він називає результати
попадань під контролем судді.
10.5.
У командному олімпійському відбірковому раунді робиться запис всіх шести
попадань команди (в сукупності), будь-який спортсмен може називати результати
попадань під контролем Судді). Член команди суперників перевіряє результати
названих попадань, у випадку розбіжностей викликає суддю, який дає остаточну
оцінку.
10.6.
Лічильники записують попадання в облікову картку в порядку зменшення
результатів попадання із слів стрілка, якому належать стріли. Інші стрільці на тій же
мішені стежать за правильністю визначення ним попадань.
10.7.
У олімпійських фінальних раундах результати попадань визначаються
суддями в порядку їх послідовності. Ці неофіційні оголошені результати
перевіряються і при необхідності виправляються суддею у щита під час
остаточного запису результатів на мішені.
10.8.
До закінчення запису всіх попадань в мішень не можна доторкатися до стріл і
мішені.
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10.9.
Якщо більше трьох (або в інших випадках – шести) стріл одного стрільця або
шести стріл команди будуть виявлені в мішені або на землі на стрілецькому полі,
записуються лише три (шість) найменших попадань. Якщо з ним(и) таке
повториться, вони можуть бути дискваліфіковані.
10.10.
Достоїнство попадання визначається по положенню трубки (тіла) стріли в
мішені. У разі, коли трубка стріли торкається одночасно двох кольорів або
розділової лінії між зонами мішеней, вона оцінюється по найвищій із зон, що
торкнулася.
10.11.
Коли шматочок мішені вирваний і не видно розділової лінії або ділянки
зустрічі двох кольорів, або коли розділова лінія зміщена стрілою, то слід
скористатися уявною лінією на мішені для оцінювання попадання.
10.12.
Після того, як попадання записані, і всі стріли вийняті з щита, необхідно
відзначити всі пробоїни відповідним чином (рискою не менше 5 мм).
10.13.
Якщо стріла пробиває щит і не показується на поверхні мішені, її достоїнство
оцінюється лише суддею.
10.14.

Якщо стріла попала:

10.14.1.
У мішень і відскочила, то вона зараховується по відмітці на мішені за
умови, що окрім цієї невідміченої пробоїни на мішені, немає інших невідмічених
пробоїн.
10.14.2.
У мішень і повисла, спортсмени на цьому щиті повинні припинити
стрільбу і подати сигнал прапором. Після того, як останні спортсмени закінчать
стрільбу, спортсмен у супроводі Судді пройде до щитів для оцінки достоїнства
пробоїни, витягнуть стрілу з мішені, відзначать пробоїну і залишать стрілу за
щитом. Після цього спортсмени завершують перервану серію, а потім
поновлюється загальна стрільба. Суддя, що супроводжував спортсмена до
щитів, пізніше бере участь в записі результатів на цьому щиті.
10.14.3.
У мішень і пробила щит наскрізь, достоїнство нової пробоїни
оцінюється на мішені суддею, за умови, що, всі старі пробоїни були відмічені.
10.14.4.
Якщо стріла була знайдена в зоні щитів або за ними, і затверджується
що вона відскочила або пробила щит, то вона оцінюється суддею по пробоїні
на мішені. Якщо виявлено більше пробоїн, чим стріл, що відскочили або
пробили, то стрілам присуджується достоїнство найменшої пробоїни.
10.14.5.
При попаданні в хвостовик іншої стріли достоїнство стріли в стрілі
записується по пошкодженій стрілі.
10.14.6.
В разі рикошету від іншої стріли і попаданні стріли в мішень
достоїнство пробоїни записується по положенню трубки стріли, що відскочила,
в мішені.
10.14.7.
При попаданні в стрілу, її пошкодженні і потім відскоку, достоїнство
попадання що відскочила стріли оцінюється по положенню постраждалої
стріли, якщо це пошкодження можна встановити.
10.14.8.
При попаданні стріли не в свою мішень, вона вважається частиною
серії і зараховується як промах.
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10.15.

Якщо стався відскок:

10.15.1.
на щиті, де стріляє одночасно лише один спортсмен, він після відстрілу
цієї серії з трьох або шести стріл залишається на лінії стрільби і піднятим
прапором сигналізує суддям про відскок.
10.15.2.
на щиті, де стріляють декілька спортсменів, всі вони повинні негайно
припинити стрільбу, і залишаючись на лінії, подати сигнал суддям за
допомогою прапора.
10.15.3.
Після закінчення стрільби даної серії всіма спортсменами поточної
зміни керівник стрільби перериває стрільбу. Спортсмен, в якого відскочила
стріла, підходить до мішені разом з суддею, який визначає результат
попадання, фіксує його, відзначає цю пробоїну і пізніше бере участь у запису
попадань на цьому щиті в цій серії. Стрілу, що відскочила, слід залишити за
щитом до закінчення запису результатів в цій заліковій серії. Коли в полі нікого
не залишається, керівник стрільби подає сигнал для відновлення стрільби.
Спочатку спортсмени на щиті, де стався відскок завершують перервану серію,
а потім поновлюється загальна стрільба. До цього моменту ніхто з інших
спортсменів не повинен займати лінію стрільби.
10.15.4.
У Олімпійському раунді у випадках відскоку або пробиття щита
стрілами змагання не зупиняються.
10.16.
Судді у щитів повинні переконатися, що після запису результатів стріли не
залишилися в мішенях. Якщо все ж якісь стріли залишилися – стрільба не
зупиняється. Вказаний спортсмен може стріляти цю серію іншими стрілами, або
йому дозволяється достріл не в цій серії стріл після завершення стрільби на цій
дистанції. За цих обставин суддя повинен брати участь у запису результатів цього
стрілка після серії, аби переконатися, що стріли, які залишилися в щиті, були
ідентифіковані із записами попередніх попадань в обліковій картці спортсмена до
того, як стріли вийматимуться з мішені.
10.17.
Спортсмен, що залишив або втратив стріли, наприклад, на землі в районі
мішені, може скористатися іншими, попередивши про це суддю перед початком
стрільби.
10.18.
Стрілок може попросити записати свої попадання і принести стріли свого
капітана команди (тренера) або іншого стрілка на цьому ж щиті, якщо при цьому
сам він не йде до щитів (спортсмени в інвалідних колясках).
10.19.
Рахункові картки підписуються лічильником і самим спортсменом на знак
згоди з оцінкою результату кожного попадання (на обох картках). При виявленні
розбіжностей, в протокол заноситься результат з найменшою сумою. Якщо суддялічильник сам бере участь в змаганнях, його облікову картку повинен підписати
інший спортсмен, що стріляв на щиті.
10.20.

В разі рівності очок переможці виявляються таким чином:

10.20.1.
При рівності результатів в будь-яких раундах (окрім випадків вказаних
в 9.19.2):
• Особисті і командні:
- що мають найбільшу кількість десяток (10), включаючи ікси (Х).
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- що мають найбільшу кількість іксів (Х) на змаганнях тих, що проводяться на
відкритому повітрі
- що мають найбільшу кількість дев'яток (9) на змаганнях що проводяться в залі
- якщо спортсмени після цього не розійшлися по результату, вони оголошуються
рівними, але розподіл спортсменів в таблиці відбіркового раунду визначається
жеребкуванням.
10.20.2.
При рівності результатів, що стосуються входження у відбірковий
раунд переходу у наступну стадію змагань або розподіли медалей після
матчевої зустрічі проводиться перестрілка з метою визначення переможця (без
розгляду кількості десяток (дев'яток)):
• Особисті:
- Перестрілка однією стрілою на результат (максимально три стріли);
- Якщо суперечка не дозволена третьою стрілою, то найближча з них до центру
визначить переможця;
- Перестрілка однією стрілою ближче до центру продовжується до визначення
переможця.
• Командні:
- Перестрілка в серії з трьох стріл (по одній від кожного члена команди) не більше
трьох разів;
- Якщо в третій серії спор не вирішився, то перемагає команда, в якої стріла
знаходиться ближче за всіх до центру;
- Якщо суперечка все ж не вирішилася, визначається друга (третя) найближча до
центру стріла, яка визначає переможця;
- Перестрілка трьома стрілами (по одній від кожного члена команди) на результат з
подальшим визначенням найближчих до центру повторюється до визначення переможця;
- На перестрілку команд виділяється одна (1) хвилина.
10.20.3.
Спори за входження у відбірковий раунд вирішуються на останній
дистанції кваліфікаційної вправи після оголошення їх остаточних результатів.
10.20.4.
До оголошення офіційної інформації про перестрілки спортсмени
повинні залишатися на полі змагання. Спортсмени, які не брали участь в
оголошених перестрілках програють матч по нез'явленню.
10.21.
Визначення рангу на Чемпіонатах Світу відбувається по результату в
матчевій зустрічі. При рівності результатів враховуються «десятки» і «ікси» (або
«дев'ятки» на змаганнях в залах).
10.22.
Визначення рангу на інших турнірах відбувається за вищезгаданою
процедурою, але спортсмени програвши в олімпійському раунді з рівними
результатами вважаються рівними і їм присвоюються рівні позиції (без врахування
кількості «десяток» і «іксів» (дев'яток)).
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10.23.
У відбіркових раундах картки мають бути підписані обома суперниками, на
знак згоди обох спортсменів з кожною стрілою, сумою, і результатом зустрічі.
лічильник і спортсмени несуть відповідальність за повне заповнення карток (10-ки,
«ікси», суми, підписи). Будь-які дані, не заповнені в картці вважатимуться такими,
що не існують (0) при визначенні рангу.
10.24.
Організатори не зобов'язані приймати або вносити дані з карток, на яких
відсутні підпис, сума, або не підрахована кількість 10-ок «іксів» (9-ок).
10.25.
Після закінчення турніру оргкомітет повинен надати повні протоколи всім
учасникам: спортсменам, капітанам команд, членам поради, присутнім делегатам
конгресу, суддям і керівникові стрільби.
11. Штрафні санкції.
11.1.

Допуск учасників, дискваліфікація.

11.1.1.
Спортсмени не допускаються до участі в змаганнях, якщо вони не
відповідають вимогам, вказаним в 2.1 Правил.
11.1.2.
Спортсмени, що порушили будь-які з вищезгаданих правил можуть
бути зняті із змагань з втратою всіх завойованих позицій.
11.1.3. Спортсмен, що не відповідає категорії, в якій він виступає, знімається зі
змагань і втрачає всі завойовані позиції.
11.1.4.
Спортсмен, визнаний винним у вживанні допінга, стає об'єктом
наступних санкцій:
• Незалежно від санкцій, застосованих членською асоціацією, в яку він входить, ФІТА
анулює всі результати, досягнуті в змаганнях, а призи і нагороди повертаються в
офіс ФІТА.
• Якщо спортсмен виступав в командному заліку, результат команди анулюється.
• На додаток до цих санкцій, застосовуються статті 11 і 12 Антидопінгових правил
ФІТА (Дискваліфікація команди, штрафні санкції до Федерації спортсмена,
відшкодування фінансових витрат).
• Спортсмен, усунений від участі в змаганнях у зв'язку з використанням допінга, не
може брати участь в змаганнях ФІТА організованих ФІТА аж до закінчення терміну
дискваліфікації.
11.1.5. Якщо спортсмени використовують спорядження, заборонене правилами, їх
результати можуть бути анулюванні.
11.1.6. Якщо спортсмен або команда повторно вистрілюють в серії більше
зазначеної кількості стріл їх результат може бути анульований.
11.1.7. Якщо буде доведено, що спортсмен навмисно порушив будь-які правила, то
він може бути визнаний невідповідним вимогам і знятий із змагань з втратою
всіх завойованих позицій.
11.2.

Анулювання результатів попадання.

11.2.1. Спортсмен, що запізнився на початок стрільби, втрачає число стріл які вже
відстріляні іншими спортсменами до його прибуття. Виключення з цього
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правила робиться, якщо керівник стрільби переконається що стрілець
запізнився по не залежним від його обставинам.
11.2.2. При поломці спорядження спортсмена, йому виділяється 15 хвилин на
усунення несправності. Якщо він не має можливості усунути поломку протягом
виділеного часу, то пізніше йому буде виділено 15 хвилин на відстріл
бракуючих стріл в стандартному режимі. Спортсмен втрачає кількість стріл, яку
він не встиг випустити.
11.2.3. Якщо спортсмен випустив стрілу до сигналу про початок або після сигналу
про закінчення серії, або не в тій послідовності, йому не записується в
результат краще попадання в серії.
11.2.4. Якщо спортсмен випустить стріли на полі змагання після того, як керівник
стрільби офіційно оголосив про закінчення розминки на полі змагання, або
після того, як стріли були вийняті з щитів, або під час перерв між дистанціями,
то ці стріли вважаються частиною наступної залікової серії, і у спортсмена
знімаються відповідне кількість стріл найбільшого достоїнства.
11.2.5. Якщо в командному олімпійському раунді спортсмен випустив стрілу до
сигналу про початок або після сигналу про закінчення серії, то команді не
записується в результат краще попадання в серії.
11.2.6. Якщо більше трьох (або в інших випадках — шести) стріл одного стрільця або
більше шести стріл команди будуть виявлено в мішені або на землі на
стрілецькому полі, записуються лише три (або шість) найменших попадань.
11.2.7. Якщо в командному олімпійському раунді хто-небудь із спортсменів
випустить більше двох (2) стріл, то застосовується наступне правило:
• Якщо хтось із спортсменів не встигне випустити дві (2) стріли (у серії з 6 стріл)
команди, не випущена стріла вважатиметься частиною цієї серії. Не випущена
стріла буде записана як промах. Якщо загальна кількість всіх стріл, включаючи не
випущені перевищить шість (6), то застосовується ст. 11.2.6.
11.2.8. Якщо команда випустить більше необхідної кількості стріл до повернення за
1-метрову лінію в команди знімається відповідна кількість стріл найвищого
достоїнства в цій серії. Суддя фіксує порушення підняттям червоної карти.
11.2.9. Стріла, випущена в чужу мішень, вважається частиною залікової серії і
записується як промах.
11.3.

Штрафні санкції в командних змаганнях.

11.3.1. Якщо член команди перетинає 1-метрову лінію до дозвільного сигналу, суддя
піднімає жовту картку або включає жовте світло світлофора, розташованого
перед лінією стрільби, аби показати, що спортсменові необхідно повернутися
за 1 - метрову лінію і вийти знову, або вийти іншому спортсменові, який
повинен стріляти, аби замінити його.
11.3.2. Якщо команда ігнорує жовту картку або сигнал світлофора і випускає стрілу,
то команда втрачає достоїнство найбільшою пробоїни в цій серії. Суддя фіксує
порушення підняттям червоної карти.
11.3.3.
Те ж саме відбувається, якщо спортсмен виймає стрілу з сагайдака до
того, як встане на лінію стрільби.
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11.4.

Попередження.

11.4.1. До спортсменів, що неодноразово отримували попередження і що продовжує
порушувати правила або рішенням, що діють всупереч, і вказівкам суддів,
застосовуються санкції відповідно до статтею 5.1.9.4.
11.4.2. Куріння заборонене на полі змагання і на прилеглій території.
11.4.3. Ніхто із спортсменів не повинен торкатися до спорядження інших спортсменів
без згоди останніх.
11.4.4.
Нікому із спортсменів не дозволяється натягувати лук із стрілою або
без неї до того як він займе позицію на лінії стрільби.
11.4.5.

На лінії стрільби знаходяться лише спортсмени чергової зміни.

11.4.6. Спортсменам не дозволяється піднімати лук до сигналу про початок стрільби.
11.4.7.
До закінчення запису всіх попадань в мішень не можна доторкатися до
стріл і мішені.
11.4.8.
Натягуючи лук, спортсмен не повинен використовувати техніку, яка на
думку суддів, при раптовому пострілі дозволить стрілі вилетіти за межі зони
безпеки і захисних споруд (зона безпеки за щитами, мережа, стіна, насип).
12. Питання та Апеляції
12.1.
Будь-який учасник може звернутися до судді з питанням визначити результат
попадання стріл до занесення результатів в картку спортсмена і до витягання стріл
з щита. Рішення судді є остаточним.
12.2.
Виправлення в картці стрільця вносяться суддею у присутності спортсмена і
їм же підписуються до того, як стріли витягуватимуть з мішені. Будь-які інші спірні
питання, що стосуються занесених в картку результатів, також вирішуються
суддею.
12.3.
Якщо мішень прийшла в непридатність або змістилася, а також в разі інших
претензій до обладнання поляни, спортсмен або капітан команди має право
звернутися до суддів про заміну обладнання або виправленні недоліку.
12.4.
Питання, що стосуються ведення стрільби, або поведінки спортсменів, має
бути вирішена спільно з суддями до переходу змагань в наступну стадію.
12.5.
Питання, щодо результатів, внесених у протоколи, вирішуються спільно з
суддями негайно, і за будь-яких обставин претензії подаються на розгляд завчасно
до церемонії нагородження, щоб мати час внести виправлення до підсумкових
протоколів.
12.6.
Якщо спортсмен не задоволений якістю суддівства (за виключенням ст. 12.1),
він має право звернутися в апеляційне журі відповідно до ст.2.3.1.2 В цьому
випадку спірні призи і нагороди не вручаються до винесення остаточної ухвали
апеляційного журі.
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Додаток № 1

ІМЕННА ЗАЯВКА
На участь у змаганнях ____(назва змагань)__ зі стрільби
з блочного лука
команди (назва команди)__
«___»_________ 20__ р.

місто _________

Блочний лук
№
п./п

Сп.
Розряд

Прізвище,
ім’я
спортсмена
(повністю)

Рік
народ.

1.
2.
3.

Місто

Спортивне
товариство
або
відомство

Назва
спорт.
Школи,
клубу

Шифр
вправи

Прізвище,
ім’я
основного
тренера

Прізвище
, ім’я
першого
тренера

Підпис лікаря
про допуск,
печатка
диспансеру

Іменна заявка подається українською мовою у друкованому вигляді;
Прізвища спортсменів подаються за алфавітом (спершу – жінки, потім – чоловіки);
Шифри вправ, що виконуються спортсменами у складі команди, мають бути помічені О.

Офіційні особи
№№
п./п.

Звання

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

Заступник начальника________________

Рік народження

Місто

Посада в
команді

Представник команди__________

Печатка
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Додаток № 2
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Додаток № 3
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