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FINAAL 50m püss 3 asendit mehed ja naised

6.17.3

Finaali formaat

Finaal koosneb 15 võistluslasust igast asendist, põlvelt, lamades
ja püsti, lastuna selles järjekorras. Finaal algab 3x5 lasuga põlvelt
asendist, ajalimiidiga 200 sekundit (3min.20s) iga seeria (5 lasku)
jaoks. Pärast 7-minutilist ülemineku ja proovilaskude aega
lasevad finalistid 3x5 lasku lamades asendist, ajalimiidiga 150
sekundit (2min.30s) iga seeria jaoks. Pärast 9-minutilist
ülemineku ja proovilaskude aega lasevad finalistid 2x5 lasku
püsti asendist, ajalimiidiga 250 sekundit (4min.10s) iga seeria
jaoks. Kaks madalaima tulemusega laskurit langevad välja peale
10 (2x5) lasku püsti asendist. Finaal jätkub 5 üksiklasuga püsti
asendist, ajalimiidiga 50 sekundit iga lasu jaoks ja peale igat
lasku langeb välja madalaima tulemusega laskur kuni on jäänud
kaks laskurit, kes peale viimast lasku otsustavad kuldmedalisti.
Kokku lastakse finaalis 45 lasku.

Märgid

Kasutada tuleb 10 elektroonilist märklehte. Esimene ja kümnes on
varumärklehed (R1 ja R2). Ülejäänud 8 on tähistatud A kuni H ja
igale kohale on määratud üks finalist loosiga

Punktiarvestus

Punkte arvestatakse Finaalis komakohtadega vastavalt märgile.
Lõppkohad määrab üldsumma, viigid lahendatakse vastavalt
ümberlaskmise reeglitele.
Enne esimest võistluslasku teenitud karistuspunktid arvestatakse
maha esimeselt võistluslasult. Teised karistuspunktid arvestatakse
maha lasult, mille juures rikkumine toimus.

Sportlased ja nende treenerid võivad viia varustuse laskekohale
mitte vähem kui 20 minutit enne stardiaega. Kõik relvalisad ja kogu
vajalik varustus peab olema hoitud ühes mahutis (maksimum
20:00 minutit enne mõõdud otsustamisel), mis jääb finalisti laskekohale kogu finaali
(starti)
ajaks. Relvakastid ja varustusemahutid ei tohi jääda laskealale.
Varustuse
ülesseadmisaeg

Ettevalmistus ja
proovilasud

Peakohtunik kutsub finalistid tulejoonele 13 minutit enne
stardiaega käsklusega „FINALISTID TULEJOONELE.“ Peale
tulejoonele kutsumist võivad laskurid käsitleda oma relvi, asuda
Põlvelt asend
põlvelt asendisse ja teha hoidmis- ja sihtimisharjutusi, aga nad
ei tohi eemaldada ohutuslipukest ega teha tühilaske.
Peale kahte minutit annab peakohtunik käskluse „VIIS (5)
Algab 13:00 minutit MINUTIT ETTEVALMISTUSEKS JA PROOVILASKUDEKS...
enne (starti)
START.“ Peale seda võivad laskurid eemaldada ohutuslipukesed,
teha tühilaske ja sooritada piiramatul arvul proovilaske.
30 sekundit enne aja lõppu teatab peakohtunik „30 SEKUNDIT.“
Pärast viit minutit annab peakohtunik käskluse „STOPP...
TÜHJAKS LAADIDA.“
Proovilaskude ajal ei teatata tulemusi. Pärast käsklust „STOPP...
TÜHJAKS LAADIDA,“ peavad finalistid oma relvad tühjaks
laadima, sisestama ohutuslipukesed, asetama relvad lauale või
pingile (püstol) ja pöörama näoga pealtvaatajate poole. Tiiru
kohtunik peab kindlaks tegema, et kõikide relvade lukud oleksid
lahti ja ohutuslipukesed sisestatud.
Finalistide
tutvustus

Peale võistlejate relvade kontrollimist, tutvustab Teadustaja
finaliste, peakohtunikku ja žürii juhtivliiget vastavalt reeglile

5:30 minutit enne

6.17.1.11. Võistlejad jäävad tutvustamise ajaks asendisse, aga
peavad võtma relva õlast välja ja hoidma nii seni, kuni kõik finalistid
on tutvustatud.

Põlvelt asendi
võistluslaskude
sooritamine

Kohe peale tutvustust annab peakohtunik käskluse „Võtke oma
positsioon“, paus 60 sekundit (1 minut) ja käsklus „ESIMESEKS
VÕISTLUSSEERIAKS.... LAADIDA,“ viie sekundi pärast käskluse
„START.“
3x5-lasulist seeriat Finalistidel on viie lasu sooritamiseks 200 sekundit (3min.20 sek.).
200 sekundi möödudes või kui kõigil on lasud sooritatud, annab
Ajalimiit: 200
peakohtunik käskluse „STOPP.“
sekundit (3 min.20 Kohe peale käsklust „STOPP“ annab Teadustaja lühiülevaate (15sek) iga seeria
20 sekundit) laskurite positsioonidest ja märkimisväärsetest
jaoks
tulemustest. Üksikuid laske ei teadustata.
Kohe peale kommentaare annab peakohtunik käskluse
Võistluslasud
„JÄRGMISEKS VÕISTLUSSEERIAKS LAADIDA,“ viis sekundit
algavad täpselt
hiljem käskluse „START.“
0:00 minutit enne Kohe peale käsklust „STOPP“ annab Teadustaja 15-20 sek. jooksul
(stardiaeg)
lisainfot laskurite positsioonide kohta.
Kohe peale kommentaare annab peakohtunik käskluse
„JÄRGMISEKS VÕISTLUSSEERIAKS LAADIDA,“ viis sekundit
hiljem käskluse „START.“
200 sekundi möödudes või kui kõigil on lasud sooritatud, annab
peakohtunik käskluse „STOPP...TÜHJAKS LAADIDA.“ Peale
põlvelt asendi viimast seeriat peab Tiiru kohtunik kindlaks tegema,
et kõikide relvade lukud oleksid lahti ja ohutuslipukesed
sisestatud.
Üleminek ja
proovilasud
Lamades asend
7:00 minutit

Kohe peale käsklust „STOPP...TÜHJAKS LAADIDA,“ peab
peakohtunik alustama ülemineku ja proovilaskude aega käsklusega
„SEITSE
MINUTIT
ÜLEMINEKU
JA
PROOVILASKUDE
AEGA...START.“ Peale seda käsklust võivad laskurid oma relvad
lamades asendi jaoks valmis seada, asuda lamades asendisse,
eemaldada ohutuslipukesed, teha tühilaske ja sooritada piiramatul
arvul proovilaske.
Kui ülemineku aeg on alanud, kommenteerib Teadustaja laskurite
hetkepositsioone ja tulemusi peale põlvelt asendit. 30 sekundit
enne ülemineku ja proovilaskude aja lõppu teatab peakohtunik „30
SEKUNDIT.“
Pärast seitset minutit annab peakohtunik käskluse „STOPP.“
Järgneb 30-sekundiline paus, mil tehnika eest vastutav ametnik
puhastab märklehed võistluslaskude jaoks.

30 sekundi möödudes annab peakohtunik käskluse „JÄRGMISEKS
VÕISTLUSSEERIAKS... LAADIDA,“ viis sekundit hiljem käskluse
„START.“
Finalistidel on iga 5-lasulise seeria sooritamiseks aega 150
3x5-lasulist seeriat sekundit (2 min. 30 sek).
Sama järjekorda korratakse kuni laskurid on sooritanud 3x5 lasku
Ajalimiit: 150
lamades asendist.
sekundit iga seeria Peale
kolmandat
seeriat
annab
peakohtunik
käskluse
jaoks
„STOPP...TÜHJAKS LAADIDA.“ Tiiru kohtunik peab kindlaks
tegema, et kõikide relvade lukud oleksid lahti ja ohutuslipukesed
sisestatud.
Lamades asendi
võistluslaskude
sooritamine

Üleminek ja
proovilasud

Kohe peale käsklust „STOPP...TÜHJAKS LAADIDA,“ peab
peakohtunik alustama ülemineku ja proovilaskude aega käsklusega
„ÜHEKSA MINUTIT ÜLEMINEKU JA PROOVILASKUDE

Püsti asend
9:00 minutit

AEGA...START.“ Peale seda käsklust võivad laskurid oma relvad
püsti asendi jaoks valmis seada, asuda püsti asendisse,
eemaldada ohutuslipukesed, teha tühilaske ja sooritada
piiramatul arvul proovilaske.
Kui ülemineku aeg on alanud, kommenteerib Teadustaja laskurite
hetkepositsioone ja tulemusi peale põlvelt ja lamades asendeid.
30 sekundit enne ülemineku ja proovilaskude aja lõppu teatab
peakohtunik „30 SEKUNDIT.“
Pärast üheksat minutit annab peakohtunik käskluse „STOPP.“
Järgneb 30-sekundiline paus, mil tehnika eest vastutav ametnik
puhastab märklehed võistluslaskude jaoks.

Püsti asendi
võistluslaskude
sooritamine
2x5-lasulist seeriat
5x1 lasku
Ajalimiit: 250
sekundit (4min.10
sek) iga 5-lasulise
seeria jaoks, 50
sekundit üksiklasu
jaoks

Väljalangemised

30
sekundi
möödudes
annab
peakohtunik
käskluse
„JÄRGMISEKS VÕISTLUSSEERIAKS... LAADIDA,“ viis sekundit
hiljem käskluse „START.“
Finalistidel on iga 5-lasulise seeria sooritamiseks aega 250
sekundit.
Sama järjekorda korratakse kuni laskurid on sooritanud 2x5 lasku
püsti asendist.
Peale peakohtuniku käsklust „STOPP“ pärast teist 5-lasulist
seeriat, langevad välja 8. ja 7. koha saanud võistlejad.
Teadustaja tunnustab lahkunud võistlejaid ja kommenteerib
nende tulemusi.
Kohe peale Teadustaja lõpetamist annab peakohtunik käskluse
„JÄRGMISEKS VÕISTLUSLASUKS, LAADIDA,“ viis sekundit
hiljem käskluse „START.“
Finalistidel on iga lasu sooritamiseks 50 sekundit. Laskuritel peab
olema võimalus näha järelejäänud aega.
50 sekundi möödudes või kui kõigil laskuritel on lask sooritatud,
annab peakohtunik käskluse „STOPP.“ Teadustaja tunnustab
lahkunud laskurit ja kommenteerib tema tulemust.
Sama järjekorda korratakse kuni viimane lask otsustab kuld- ja
hõbemedalistid.
Kaks madalaima tulemusega laskurit langevad välja peale teist
seeriat püsti asendist (kokku 40 lasku, 8. ja 7. koht). Peale igat
järgnevat lasku langeb välja üks madalaima tulemusega laskur.
Peale 41 lasku – 6. koht
peale 42 lasku – 5. koht
peale 43 lasku – 4. koht
peale 44 lasku – 3. koht (otsustatakse pronksmedalist)
peale 45 lasku – 2. ja 1. koht (otsustatakse hõbe- ja kuldmedalistid)
Kui laskur on välja langenud, peab ta oma relva tühjaks laadima,
sisestama ohutuslipukese, relva käest ära panema ja tulejoonelt
eemale astuma. Tiiru kohtunik peab kinnitama, et relv on ohutu.

Võrdsete tulemuste Kui nõrgima laskuri välja langemisel on tegemist viigiga,
lahendamine
lahendatakse see üksikute laskude ümberlaskmise näol, kuni
viik on lahendatud. Lasu sooritamiseks teatab peakohtunik viigis
laskurite perekonnanimed ja annab neile tavalised lasu sooritamise
käsud. Teadustaja ei kommenteeri toimuvat, kuni viik on
lahendatud.
Finaali lõpetamine Kui kaks viimast laskurit on sooritanud 20. lasu ja viike ega proteste
ei ole, teatab peakohtunik „TULEMUSED ON LÕPLIKUD.“
Teadustaja teatab kohe kuld-, hõbe- ja pronksmedali võitjad
vastavalt reeglitele (6.18.1.13).

Üleminek

Võistlejad ei või üleminekut järgmisele asendile alustada enne kui
peakohtunik on andnud ülemineku ja proovilaskude ajaks käskluse
„START.“ Esimese rikkumise korral antakse hoiatus. Teise
rikkumise eest määratakse järgmise seeria esimesele lasule 2punktiline karistus.

