Finaal
6.17.6 25m püstol naised
Finaali formaat

Naiste 25m finaal koosneb kahest osast, poolfinaalist ja kahest (2)
medalivõistlusest. Kogu punktiarvestus on pihta-mööda süsteemis.
Poolfinaal koosneb viiest (5) 5-lasulisest kiirlaskmise seeriast.
Poolfinaalis lasevad kõik 8 finalisti. Medalivõistlustes lasevad kaasa
poolfinaalis esimese ja teise koha saanud laskurid, kes võistlevad
kuld- ja hõbemedali eest ning kolmanda ja neljanda koha saanud
laskurid,
kes
võistlevad
pronksmedali
eest.
Mõlemad
medalivõistlused lastakse süsteemi seeria-seeria-haaval alusel, kus
rohkem pihta saanud laskur teenib kaks punkti ja viigi korral
teenivad mõlemad laskurid ühe punkti. Iga medalivõistluse võitja
peab koguma vähemalt 7 punkti.

Märgid

Kasutama peaks kahte viiest 25m elektrooniliste märkidega
laskekohast
koosnevat
gruppi.
Poolfinaalis
määratakse
kummassegi gruppi 4 laskurit kohtadele 1-2-4-5 ja 6-7-9-10.
Stardipositsioonid poolfinaalis ja medalivõistlustes määratakse
vastavalt kvalifikatsiooni tulemustele, alustades kõrgema tulemuse
saanud laskuriga vasakult.

Punktiarvestus

Mõlemates osades algab punktiarvestus nullist (0).
Punktiarvestus on pihtas või möödas; iga lask pihtas-alal annab
ühe punkti. Pihtas-ala suurus on 25m olümpiakiirlaskmise
märklehel 10,2 või suurema väärtusega lask.
Poolfinaali ajal liidetakse finalistide viie seeria pihtas-punktid, mis
koos viiki lahendavate reeglitega määravad laskurite lõpliku
asetuse.
Medalivõistluse ajal kehtib seeria-seeria-haaval süsteem, kus
rohkem pihta saanud laskur teenib kaks punkti, viiki jäämise puhul
teenivad mõlemad ühe punkti. Võistleja, kes esimesena teenib 7
punkti, on võitja. Kui mõlemad laskurid saavad samal ajal 7 punkti
täis, lasevad nad lisaseeriad, kuni viik on lahendatud.

Raporteerimisaeg Laskurid peavad 30 minutit enne starti raporteerima koos varustuse
ja võistlusriietusega. Zürii peab peale võistleja raporteerimist
30:00 ja 15:00
võimalikult kiiresti kontrollima tema varustuse. Võistlejatel või
minutit enne
nende treeneritel peab olema lubatud viia varustus, finaalis
(starti)
osalemiseks piisav hulk laskemoona nende laskekohale mitte
vähem kui 15 minutit enne starti. Võistlejate varustus võib
sisaldada varurelva, millega võib asendada vigase püstoli
(ohutuslipuke peab olema sisestatud). Relvakohvrid ja varustuse
mahutid ei tohi jääda laskealale.
Tulejoonele
kutsumine,
ettevalmistusperio
od ja proovilasud
12:00 minutit enne

Peakohtunik kutsub 12 minutit enne starti „VÕISTLEJAD
TULEJOONELE,“ üks minut hiljem alustab peakohtunik
ettevalmistusperioodi käsklusega „ETTEVALMISTUS ALGAB
NÜÜD.“

Kahe (2) minuti pärast annab peakohtunik käskluse
„ETTEVALMISTUSE LÕPP.“
Seejärel
sooritatakse
5-lasuline
prooviseeria
vastavalt
olümpiakiirlaskmise
reeglitele
(8.7.6.4.).
Koheselt
peale
ettevalmistusperioodi
annab
peakohtunik
käskluse
„PROOVISEERIAKS, LAADIDA.“ Peale seda käsklust võivad
laskurid panna laetud salved püstolitesse ja valmistuda laskmiseks.
60 sekundit pärast käsklust laadida annab peakohtunik käskluse
„TÄHELEPANU“ ja süütab punased tuled. Laskurid peavad tooma
oma püstolid Valmis-asendisse (Reegel 8.7.2.). Pärast 7 sekundit
süttivad esimesed seeria algust tähistavad kolme(3) sekundi
rohelised tuled. Peale seeriat annab peakohtunik käskluse
„STOPP...TÜHJAKS LAADIDA.“
Prooviseeria ajal ei teatata tulemusi. Peale käsklust
„STOPP...TÜHJAKS LAADIDA,“ peavad finalistid oma relvad
tühjaks laadima, sisestama ohutuslipukesed, panema relvad lauale
ja pöörama tutvustuse ajaks näoga pealtvaatajate poole. Tiiru
kohtunik peab kindlaks tegema, et kõikide relvade lukud oleksid
lahti ja ohutuslipukesed sisestatud.
Finalistide
Pärast relvade kontrollimist, tutvustab Teadustaja sportlasi, tiiru
tutvustus
peakohtunikku ja žürii juhtivliiget vastavalt reeglitele punktis
6:15 minutit enne 6.17.1.11.
Võistluse esimene Kohe peale tutvustust annab peakohtunik käsu „ASUGE OMA
osa
POSITSIOONIDELE.“
Poolfinaal
Võistluslasud
algavad 0:00
minutit enne
(stardiaeg)

15 sekundi pärast algab esimene võistlusseeria ja peakohtunik
annab käskluse „LAADIDA.“ Laskuritel on aega üks (1) minutit, et
laadida kaks (2) salve (reegel 8.7.6.2.d. ei kehti finaalis).
Enne esimest finaalseeriat antakse ainult üks „LAADIDA“ käsklus.
Ülejäänud finaali jooksul võivad võistlejad jätkata salvede laadimist
vastavalt vajadusele.
Üks (1) minut pärast käsklust „LAADIDA“ annab peakohtunik
käskluse „ESIMESEKS SEERIAKS... VALMIS.“ Laskurid võivad
panna laetud salved püstolitesse ja valmistuda laskmiseks.
15 sekundit peale käsklust „VALMIS,“ annab peakohtunik käskluse
„TÄHELEPANU“ ja süütab punased tuled. Laskurid peavad tooma
oma püstolid Valmis-asendisse (Reegel 8.7.2.). Pärast 7 sekundit
süttivad esimesed kiirlaskmise seeria algust tähistavad kolme
sekundi rohelised tuled. Peale seeriat annab peakohtunik käskluse
„STOPP…....TÜHJAKS LAADIDA“
Peale käsklust „STOPP,“ annab Teadustaja lühiülevaate laskurite
kohtadest ja tulemustest.
15 sekundit peale Teadustaja lõpetamist annab peakohtunik
käskluse „JÄRGMISEKS SEERIAKS...LAADIDA,“ 15 sekundit
hiljem käskluse „TÄHELEPANU.“
Seda järjekorda korratakse kuni kõik laskurid on sooritanud viis (5)
seeriat. Peale viiendat seeriat ja juhul kui pole viike teise ja
neljanda
koha
peale,
annab
peakohtunik
käskluse
„STOPP...TÜHJAKS LAADIDA.“ Tiiru kohtunik peab veenduma, et
püstolite lukud oleksid lahti, salved väljas ja tühjaks laetud ja
ohutuslipukesed sisestatud. Võistlejad peavad laskekohtadelt
lahkuma ja jätma püstolid laskekohale.

Umbes 2-minutilise pausi jooksul valmistab tehnika eest vastutav
ametnik märklehed ette medalivõistluste jaoks.
Selle aja jooksul tunnustab Teadustaja nii nelja väljalangenud
võistlejat kui ka võistlejaid, kes jätkavad kuld- ja pronksmedali eest
võistlemist.
Väljalangemised

Kui finalistid on sooritanud viis seeriat, langevad välja neli
madalaimate tulemustega võistlejat ja otsustatakse vastavalt nende
poolfinaali pihtas-tulemustele 5., 6., 7. ja 8. koht. 3. ja 4. kohal
olevad laskurid pääsevad pronksmedalivõistlusse ning 1. ja 2.
kohal olevad laskurid kuldmedalivõistlusse.

Võrdsete tulemuste Kui kahel või rohkematel võistlejatel on peale poolfinaali sama
lahendamine
tulemus (sama palju pihtas-laske) ja nad konkureerivad teisele või
neljandale kohale, lasevad viigis olevad laskurid lisaseeriad kuni
viik lahendatakse.
Kui on võrdseid tulemusi, teatab peakohtunik koheselt
viigisolevate laskurite perekonnanimed ja annab neile tavalised
seeria sooritamise käsud. Teadustaja ei kommenteeri toimuvat,
kuni viik on lahendatud.
Teiste võrdsete tulemuste lahendamiseks vaadatakse viimast
poolfinaali seeriat, seejärel eelviimast jne. Kui viiki ei lahendata,
otsustatakse
laskurite
kohad
vastavalt
nende
kvalifikatsioonitulemustele.
Võistluse teine osa Medalivõistlused algavad kui tehnika eest vastutav ametnik annab
märku, et märklehed on valmis.
Medalivõistlused
Kaks võistlejat võtavad sisse oma kohad iga grupi keskmistel
laskekohtadel (kohad C ja H).
Medalivõistluse alustamiseks annab peakohtunik käsu „(preili/proua
perekonnanimi ja preili/proua perekonnanimi)... ASUGE OMA
KOHTADELE.“
30 sekundi pärast annab peakohtunik käskluse „LAADIDA.“ Peale
seda on võistlejatel aega üks (1) minut, et laadida kaks (2) salve.
Üks (1) minut pärast käsklust „LAADIDA“ annab peakohtunik
käskluse „ESIMESEKS SEERIAKS... VALMIS.“ Laskurid võivad
panna laetud salved püstolitesse ja valmistuda laskmiseks.
15 sekundit peal käsklust „VALMIS,“ annab peakohtunik käskluse
„TÄHELEPANU“ ja süütab punased tuled. Laskurid peavad tooma
oma püstolid Valmis-asendisse (Reegel 8.7.2.). Pärast 7 sekundit
süttivad esimesed kiirlaskmise seeria algust tähistavad rohelised
kolme sekundi tuled. Peale seeriat annab peakohtunik käskluse
„STOPP.“
Peale käsklust „STOPP,“ ütleb Teadustaja, kes sai punktid
järgmiselt
„(PEREKONNANIMI)..KAKS
PUNKTI,
JUHIB
(PEREKONNANIMI).“ Teadustaja võib siis anda kommentaare
võistlejate kohta.
30 sekundit peale Teadustaja lõpetamist, annab peakohtunik
käskluse „JÄRGMISEKS SEERIAKS...VALMIS,“ 15 sekundit hiljem
käskluse „TÄHELEPANU.“

Seda järjekorda korratakse kuni üks võistleja saab 7 punkti või
rohkem kuid vähemalt 1-punktilise edumaa teise ees. Peakohtunik
annab käskluse „STOPP...TÜHJAKS LAADIDA...TULEMUSED ON
LÕPLIKUD.“ Tiirukohtunik peab veenduma, et püstolite lukud
oleksid lahti, salved väljas ja tühjaks laetud ning ohutuslipukesed
sisestatud.
Teadustaja kuulutab välja pronksmedali võitja.
Toimub 2-minutiline paus, mil ametnikud ja võistlejad valmistuvad
kuldmedalivõistluseks.
Sama protseduuri korratakse kuldmedalivõistlusel.
Finaali lõpetamine Kui peakohtunik on kuldmedalivõistluses teatanud „TULEMUSED
ON LÕPLIKUD,“ kuulutab Teadustaja koheselt välja kuld-, hõbe- ja
pronksmedali võitjad (6.17.1.13).
Valmis-asend
(8.7.2)

Kui võitluste žürii tuvastab, et laskur tõstis oma kätt liiga vara või ei
langeta seda piisavalt madalale, määratakse talle selles seerias 2punktiline karistus, mille käigus eemaldatakse kaks pihtas-tulemust
(roheline kaart). Finaalis ei anta hoiatust. Rikkumise kordumise
puhul peab võistleja diskvalifitseerima (punane kaart). Rikkumise
otsustamiseks peavad vähemalt kaks žürii liiget rikkumise
tuvastama ja andma märku (nt märgi või lipuga), et võistleja tõstis
käe liiga kiiresti, enne kui määratakse karistus või toimub
diskvalifitseerimine.

Rikked
(8.9.2.)

Prooviseeria ajal ei ole lubatud nõuda rikkeid või laske ümber lasta.
Kui rike toimub võistluse ajal, peab tiirukohtunik kindlaks määrama,
kas tegemist on lubatud või mittelubatud rikkega. Kui rike on
lubatud, peab laskur oma seeria lõpetama. Laskuril on aega 15
sekundit, et end seeria lõpetamiseks valmis seada. Kummaski
finaaliosas on lubatud üks lubatud rike. Järgnevate rikete puhul ei
lubata laskuril seeriat lõpetada ja tulemuseks loetakse sooritatud
pihtas-lasud.

