
6.18 RIFLE og PISTOL BLANDEDE LAGØVELSER 

6.18.1 10m luftrifle- og 10m luftpistoløvelser 

6.18.1.1 Dette kapitlet fastsetter spesielle tekniske regler for de blandede 

lagøvelsene for 10m luftrifle og luftpistol. 

6.18.1.2 Sammensetning av blandede lag 

 To (2) skyttere fra hver nasjon (en (1) mann & en (1) kvinne). 

6.18.1.3 Nasjonal identifikasjon / (Bekledningsregler) 

a) Skyttere fra alle nasjoner må, på følgende måte, vise sin nasjonale 

identitet på skytterbekledningen: 

b) Rifle: Landets navn, vist ved 3 bokstaver som bestemt av IOC, skal 

festes til jakkelommen, på den siden som vender mot publikum. Hvis 

den nasjonale identifikasjonen allerede finnes på skytejakken skal 

nasjonens flagg plasseres eller festes til den lommen som vender mot 

publikum; 

c) Pistol: Landets navn, vist ved 3 bokstaver som bestemt av IOC, skal 

festes til erme til T-skjorten/sportsjakken, på den siden som vender 

mot publikum; 

6.18.1.4 Påmelding av blandede lag 

a) Iht. ISSFs regler for påmelding kan nasjonene maksimalt melde på to 

(2) lag til et mesterskap. Lagmedlemmer kan skiftes ut med andre 

skyttere som er påmeldt til mesterskapet senest kl. 12:00 to dager før 

konkurransen for blandede lag finner sted; 

b) Deltakeravgiften pr. lag er EUR 170,00 (Art 3.7.4.1). 

6.18.1.5 Konkurransens format 

10m blandede øvelser består av to (2) deløvelser: 

a) KVALIFISERING (2 deler); 

b) FINALE (Består av en bronse-medaljematch og en gull/sølv-

medaljematch. 

6.18.1.6 Dømming av blandede lags resultater 

Resultater og rangering er basert på de to lagmedlemmenes endelige 

resultater. 

6.18.1.7 Coaching 

a) I kvalifiseringskonkurransen er ikke-verbal (stille) coaching tillatt; 

b) I medaljematchene tillates hvert lag en (1) trener. Han/hun skal sitte på 

et sted hvor han/hun har tilgang til, og kan kommunisere med sine 

skyttere. Treneren kan anmode om en «time-out» ved å rekke opp en 

hånd, umiddelbart etter at en runde er avsluttet, mens annonseringer 

pågår. En slik anmodning tillates kun en gang i hver medaljematch. 

Treneren kan ta kontakt og snakke med sin(e) skytter(e) på standplass 

i maksimalt tretti (30) sekunder, regnet fra det tidspunktet treneren får 

kontakt med skytterne; 



c) Tiden skal kontrolleres av ansvarlig jurymedlem, som må annonsere 

«tiden er ute» når de tretti (30) sekundene har passert. Treneren må 

da omgående returnere til sin plass. Hvis et lag ber om «time-out» kan 

også  treneren for det andre laget samtidig ta kontakt og snakke med 

sin(e) skytter(e). Dette forhindrer ikke at det andre laget kan benytte 

sin mulighet til å be om sin egen «time-out». 

6.18.1.8 Funksjoneringsfeil på våpen 

a) Oppstår funksjoneringsfeil i kvalifiseringskonkurransen gjelder  

art. 6.13; 

b) Oppstår funksjoneringsfeil i finale-medaljematchene gjelder  

art. 6.17.1.6. (Kun en (1) godkjent funksjoneringsfeil er tillatt for hvert 

lag i medaljematchen). 

6.18.1.9 Klager og protest på resultater 

a) Klager på elektroniske skiver i kvalifiseringskonkurransen skal 

avgjøres iht. art. 6.16.5.2; 

b) Jfr. art. 6.18.4.7 for klager på elektroniske skiver i finale-

medaljematchene. 

6.18.1.10 Protester 

a) Protester som fremsettes under kvalifiseringskonkurransen skal 

avgjøres iht. art. 6.16;  

b)  Protester som fremsettes under finaler skal avgjøres av en 

finaleprotestjury iht. art. 6.17.1.10.d og 6.17.6. 

6.18.1.11 Seiersseremonier 

Seiersseremonier for øvelsene blandede lag skal avholdes iht. art. 6.17.7. 

6.18.2 KVALIFISERING – Del 1 

6.18.2.1 Lokalisering 

Kvalifiseringskonkurranser for blandede lag skal arrangeres på 

kvalifiseringsbanen, i ett eller flere skytelag. 

6.18.2.2 Tildeling av standplasser 

a) Tildeling av standplasser til lagene skal skje vilkårlig ved bruk av et 

dataprogram, jfr. art. 6.6.6; 

b) Lag fra samme nasjon må ikke plasseres ved siden av hverandre; 

c) Medlemmer av samme lag avgir skudd ved siden av hverandre. 

6.18.2.3 Kalle skytterne til standplass 

a) Femten (15) minutter før fastsatt starttid for hvert skytelag i 

kvalifiseringen skal banesjefen kalle skytterne til standplasslinjen; 

    

b) Skytterne skal gis fem (5) minutter til å klargjøre utstyret på sin tildelte 

standplass; 

c) Skytterne kan ikke pakke ut rifler/pistoler eller sette noe utstyr på 

standplass før banesjefen kaller dem til standplasslinjen; 



d) Når skytterne er på standplasslinjen har de lov til å håndtere 

rifler/pistoler, fjerne sikkerhetsflagg, ta tørravtrekk og utføre holde- og 

sikteøvelser før forberedelses- og prøveskuddsperioden starter; 

e)  I finalen må ikke skytterne fjerne sikkerhetsflaggene eller ta tørravtrekk 

før forberedelses- og prøveskuddsperioden starter. 

6.18.2.4 Forberedelses- og prøveskuddsperiode 

Skytterne skal gis en ti (10) minutters forberedelses- og 

prøveskuddsperiode for å kunne avgi et ubegrenset antall prøveskudd før 

konkurransen starter. 

a) Forberedelses- og prøveskuddsperioden må beregnes avsluttet 

omtrent tretti (30) sekunder før det offisielle starttidspunktet for 

konkurransen; 

b) Kontroller som utføres av standplassledere før konkurransen må 

avsluttes i løpet av de siste fem (5) minuttene før forberedelses- og 

prøveskuddsperioden starter; 

c) Forberedelses- og prøveskuddsperioden begynner med kommandoen 

FORBEREDELSES- og PRØVESKUDDSPERIODE...START. Skudd 

må ikke avgis før kommando START; 

d) Avgir en skytter et skudd før kommando START i forberedelses- og 

prøveskuddsperioden skal det første konkurranseskuddet dømmes 

bom (0). Hvis sikkerheten er truet kan skytteren bli diskvalifisert; 

e) Når ni (9) minutter og tretti (30) sekunder av kvalifiserings- og 

prøveskuddsperioden er gått må banesjefen annonsere 30 

SEKUNDER; 

f) Når forberedelses- og prøveskuddsperioden er over skal banesjefen gi 

kommando FORBEREDELSES-OG PRØVESKUDDSPERIODEN ER 

SLUTT...STOPP. Det skal så være et kort pause på omtrent tretti (30) 

sekunder mens skiveoperatøren stiller skivene for konkurranseskudd, 

og; 

g) Avgir en skytter et skudd etter kommando FORBEREDELSES-OG 

PRØVESKUDDSPERIODEN ER SLUTT...STOPP, og før 

KONKURRANSESKUDD...START skal skuddet ikke telle som 

konkurranseskudd. 

6.18.2.5 Antall konkurranseskudd og tidsbegrensning 

a) I del 1 av kvalifiseringen, skal hver deltaker på laget avgi tretti (30) 

konkurranseskudd (totalt 60 skudd pr. lag), med en tidsbegrensning på 

tretti (30) minutter. Skytterne avgir skudd uavhengig av sin partner. 

6.18.2.6 Dømming 

I kvalifiseringsrundene av øvelsen 10m luftrifle blandede lag skal 

desimaldømming benyttes (art. 6.3.3.1). I øvelsen 10m luftpistol blandede 

lag dømmes hele treffverdier. 

6.18.2.7 Rangering av lag  



a) Resultatene for hvert lagmedlem legges sammen og lagresultatene 

rangeres. De åtte (8) høyest rangerte lagene går videre til del 2 av 

kvalifiseringen; 

b) Har to eller flere lag samme poengsum anvendes art. 6.15.1  (totalen 
av lagmedlemmenes resultater).  

6.18.3 KVALIFISERING – Del 2 

6.18.3.1 Prosedyre 

Det skal være ti (10) minutters pause mellom del 1 av kvalifiseringen, og 

starttidspunktet for forberedelses- og prøveskuddsperioden i del 2. 

De åtte (8) høyest rangerte lagene fra del 1 av kvalifiseringen, skal gå til 

standplasser på et angitt område av banen, stille seg opp ved siden av 

hverandre, med en ledig standplass mellom hvert lag. Medlemmer av 

samme lag avgir skudd ved siden av hverandre. Standplasser for lagene 

fordeles tilfeldig av et dataprogram. 

Skyttere som ikke kvalifiserer seg til del 2 fjerner utstyret sitt fra standplass 

så raskt som mulig. 

 

6.18.3.2 Innta standplass 

Skytterne vil bli kallet til standplasslinjen ti (10) minutter før fastsatt starttid 

for del 2. 

Dersom det bare er ett skytelag i del 1 av kvalifiseringen, og tidsrammen 

eller baneforholdene gjør det mer bekvemt, kan skytterne forbli på sine 

opprinnelige standplasser til del 2. I så fall skal banesjefen gi kommando 

INNTA PLASSENE fem (5) minutter før fastsatt starttid for del 2. 

6.18.3.3 Forberedelses- og prøveskuddsperiode 

Skyttere som bytter standplass etter del 1 av kvalifiseringen, får sju (7) 

minutter til å klargjøre utstyret, etterfulgt av tre (3) minutter til å avgi 

prøveskudd. 

Skyttere som forblir på sin opprinnelige standplass etter del 1 av 

kvalifiseringen, får to (2) minutter til å innta plassene sine, etterfulgt av tre 

(3) minutter til å avgi prøveskudd. 

6.18.3.4 Antall konkurranseskudd og tidsbegrensning 

I del 2 av kvalifiseringen, skal hver skytter på laget avgi tjue (20) 

konkurranseskudd (førti (40) skudd totalt pr. lag) i løpet av tjue (20) 

minutter. 

6.18.3.5 Dømming 

a) Dømming som i del 1 (art. 6.18.2.6). 

b) Lagenes resultater fra del 1 av kvalifiseringen, blir ikke videreført til del 

2. Lagene starter fra null (0); 

c) Lagmedlemmenes resultater legges sammen og lagresultatene 

rangeres. De fire (4) høyest rangerte lagene fortsetter til finalen; 

d) Lagene som rangeres som nr. 1 og 2 skal konkurrere mot hverandre i 

gull/sølv-medaljematchen; 



e) Lagene som rangeres som nr. 3 og 4 skal konkurrere mot hverandre i 

bronse-medaljematchen. 

6.18.4 FINALEN (Medaljematchene) 

Finalen består av bronse-medaljematchen, etterfulgt av en gull/sølv- 

medaljematch. Gjennomføringsprosedyren for begge medaljematchene er 

den samme, men banesjefens ordbruk må være tilpasset den enkelte 

match. 

6.18.4.1 Lokalisering 

Finaler i øvelsene 10m rifle og pistol blandede lag skal, om mulig, 

arrangeres på en finalebane. Resultatmonitorer, synlige for begge 

deltagerne på begge lag, må være plassert på konkurransearenaen. 

6.18.4.2 Prosedyre 

a) Start(Bib)nummer skal ikke bæres i medaljematchene; 

b) Skyttere som deltar i bronse-finalematchen, eller deres trenere må få 

lov til å klargjøre utstyret på tildelt standplass minst femten (15) 

minutter før fastsatt starttid. De skal deretter forlate banen og vente på 

å bli kallet til standplass; 

c) Bagger eller transportkasser må ikke etterlates på 

konkurransearenaen. 

6.18.4.3 Finalefunksjonærer  

Gjennomføring og overvåkning av finaler skjer iht. art. 6.17.10. 

6.18.4.4 Frammøte på banen og starttider 

a) Starttiden for finaler er når banesjefen gir kommando for første 

konkurranseskudd i bronse-medaljematchen; 

b)  Alle de åtte (8) skytterne som er kvalifisert til finalen skal melde seg på 

finalebanens forberedelsesområde, med alt nødvendig utstyr senest 

tretti (30) minutter for starttiden. Som straff vil to (2) poeng bli trukket 

fra resultatet av første konkurranseserie hvis en eller begge 

lagmedlemmene ikke melder seg i tide. Hvert lag kan ledsages av en 

trener; 

c) Dersom det er bestemt at seiersseremonien skal finne sted etter 

finalen må alle skytterne møte med en nasjonal lagsuniform som 

passer for en seiersseremoni. Juryer må fullføre utstyrskontroller i 

frammøteperioden, så raskt som mulig etter at hver skytter har 

ankommet; 

d) Skyttere som deltar i bronse-finalematchen, eller deres trenere  må få 

lov til å klargjøre utstyret på tildelt standplass minst femten (15) 

minutter før fastsatt starttid. De skal deretter forlate banen og vente på 

å bli kallet til standplass; 

e) Ti (10) minutter før starttid i hver medaljematch må lagene og deres 

trenere være oppstilt i standplassrekkefølge for å bli kallet til 

standplass. 

6.18.4.5 Tildeling av standplasser 



a) I bronse-medaljematchen skal det laget som er rangert som nummer 

tre (3) etter kvalifiseringen plassere seg på standplassene C og D, med 

laget rangert som nummer  fire (4) på standplassene F og G; 

b) I gull/sølv-medaljematchen skal det laget som er rangert høyest etter 

kvalifiseringen innta standplassene C og D, og laget rangert som nr. 

nummer to (2) på standplassene F og G; 

c) Lagmedlemmene kan bytte standplasser før medaljematchene. Hvis et 

bytte er ønskelig skal lagets trener, på det tidspunktet laget melder seg 

for finalen, informere juryen om hvem av lagmedlemmene som skal stå 

til venstre og hvem som skal stå til høyre. 

6.18.4.6 Dømming  

a) Dømming av alle skudd som avgis i medaljematchene (både rifle og 

pistol) skjer ved desimaldømming; 

b) Laget som har høyest sammenlagtresultat i hver runde, sammenliknet 

med det andre laget i matchen, vinner to (2) poeng; 

c) Har lagene samme poengsum får de ett (1) poeng hver; 

d) Det første laget som oppnår seksten (16) poeng eller mer vinner 

matchen; 

e) Dersom lagene har samme poengsum, og begge har minimum seksten 

(16) poeng, skal matchen fortsette ved at begge medlemmene på 

begge lag avgir ett tilleggsskudd for å avgjøre rekkefølgen; 

f) Dersom det fortsatt er poenglikhet skal lagene, under kommando, 

fortsette å avgi tilleggsskudd inntil de ikke lenger står likt.  

6.18.4.7 Klager på elektroniske skiver i finaler 

a) Dersom et lagmedlem eller en trener i prøveskuddsperioden klager, 

eller en banefunksjonær observerer at en papirstrimmel ikke trekker 

fram som forutsatt, skal banesjefen kommandere skytterne til å stoppe 

skytingen og anmode teknisk ansvarlig om å rette feilen. 

Prøveskuddstiden skal så startes påny. 

b) Dersom et lagmedlem klager over at skiven ikke registrerer avgitte 

skudd, eller viser en uventet null (0) eller bom (0) må følgende skritt 

tas: 

c) Ansvarlig jurymedlem må instruere skytteren som har den aktuelle 

skiven om å avgi et tilleggsskudd. Registreres skuddet skal verdien av 

tilleggsskuddet telle og det savnede skuddet ignoreres. Registreres 

ikke tilleggsskuddet må juryen stoppe konkurransen og flytte skytteren 

til en reserveskive;  

d) Når en skytter flyttes til en reserveskive, og er klar til å gjenoppta 

skytingen, skal alle skytterne gis to (2) minutter til et ubegrenset antall 

prøveskudd. Skytteren som ble flyttet skal så, i løpet av femti (50) 

sekunder, avgi sitt konkurranseskudd, og konkurransen fortsetter. 

6.18.4.8 Innta standplass 

Åtte (8) minutter før den offisielle starttiden for medaljematchen kaller 

banesjefen de skytterne som skal delta i finalen til standplass med 



kommandoen SKYTTERNE BES INNTA STANDPLASS. Skytterne må da 

stoppe all aktivitet på standplass og vende seg med fronten mot tilskuerne 

når banesjefen annonserer: MINE DAMER OG HERRER, VÆR VENNLIG 

Å ØNSKE DELTAKERNE I (10 m LUFTRIFLE/LUFTPISTOL) BRONSE 

(GULL/SØLV) MEDALJE-MATCH FOR BLANDEDE LAG VELKOMMEN. 

Etter en pause, hvor de gis applaus, gir banesjefen kommando INNTA 

PLASSENE. Skytterne må da snu seg og gå direkte til sine tildelte 

standplasser.  

6.18.4.9 Forberedelses- og prøveskuddsperiode 

Etter ett (1) minutt gir banesjefen kommando: TRE MINUTTER TIL 

FORBEREDELSER OG PRØVESKUDD...START. Etter to (2) minutter og 

tretti (30) sek. annonserer banesjefen 30 SEKUNDER. Etter fem (5) 

minutter gir han kommando STOPP...TØM VÅPEN. 

6.18.4.10 Presentasjon av lagene 

Etter kommando STOPP...TØM VÅPEN må finalistene åpne rifle/pistol-

mekanismene og sette i sikkerhetsflagg. Riflefinalistene kan forbli i stilling 

under presentasjonen, men må senke våpenet fra skulderen, holde dem 

nede under presentasjonen og vende hodet mot tilskuerne. Pistolfinalistene 

må legge ned pistolen og snu seg helt mot tilskuerne for presentasjon. En 

standplassleder må bekrefte at rifle/pistol-mekanismene er åpne, med 

sikkerhetsflagg satt i. Når finalistenes våpen er kontrollert vil annonsøren 

presentere finalistene, banesjefen og ansvarlig jurymedlem iht. art. 

6.17.1.12. Umiddelbart etter presentasjonen skal banesjefen gi kommando 

INNTA STANDPLASS. 

6.18.5 PROSEDYRE FOR MEDALJEMATCHEN 

a) Ett (1) minutt etter at skytterne har inntatt plassene kommanderer 

banesjefen: 

b)  FOR FØRSTE KONKURRANSESKUDD...LADNING... fem (5) 

sekunder...START; 

c) Hvert lagmedlem skal avgi et enkelt skudd i løpet av maksimalt femti 

(50) sekunder; 

d) Begge skytterne kan avgi skudd først; 

e) Banesjefen kan si STOPP når alle skytterne har avgitt skudd; 

f) Umiddelbart etter kommando STOPP skal laget med høyest sammen-

lagtresultat i hver runde annonseres sammen med det antall poeng 

som er oppnådd; 

g) Annonsøren skal i løpet av 15-20 sekunder kommentere lagenes 

nåværende resultatrekkefølge og bemerkelsesverdige resultater. 

Individuelle resultater annonseres ikke; 

h) Prosedyren gjentas til medaljematchen er avgjort. 

6.18.5.1 Fullføre bronse-medaljematchen 

a) Når bronse-medaljematchen er avgjort kommanderer banesjefen 

STOPP...TØM VÅPEN, erklærer at RESULTATENE ER ENDELIGE 

og utroper laget som er vinnere av bronsemedaljen; 



b) En standplassleder må verifisere at rifle/pistol mekanismene er åpne, 

med sikkerhetsflaggene satt i; 

6.18.5.2 Omstilling mellom medaljematchene 

a) Skytterne som deltar i bronse-medaljematchen må forlate 

konkurransearenaen og plassere riflene/pistolene på et sikkert sted på 

forberedelsesområdet. De kan returnere for å sitte og se gull/sølv-

medaljematchen; 

b) Etter minst fem (5) minutter, regnet fra avslutningen av bronse-

medaljematchen, og etter at skivene er kontrollert av RTD-juryen og 

banesjefen har erklært banen er klar, skal skytterne som skal delta i 

gull/sølv-medaljematchen og/eller deres trenere gis anledning til å 

klargjøre utstyret på standplass. 

6.18.5.3 Fullføring av gull/sølv-medaljematchen  

a) Så snart medaljematchen er avgjort skal banesjefen gi kommando 

STOPP...TØM VÅPEN, erklære RESULTATENE ER ENDELIGE og 

bekjentgjøre vinnerne av gull- og sølvmedaljene;  

b) En standplassleder må verifisere at rifle/pistol-mekanismene er åpne 

med sikkerhetsflaggene satt i; 

c)  Gull- og sølvmedaljørene må forenes med bronsemedaljørene på 

konkurransearenaen, og juryen skal stille dem opp for offisiell 

fotografering og bekjentgjørelser som i de individuelle finalene. 

Skytterne kan gis anledning til å holde sine rifler/pistoler når de blir 

fotografert, så bronsemedaljørene må hente sine rifler/pistoler (bedre 

norsk) på forberedelsesområdet og returnere uten opphold. 

6.18.5.4 Isenesettelse av finalen og musikk 

a) Under kvalifiseringskonkurransen er musikk tillatt; 

b) Under medaljematchen skal det spilles musikk; 

c) Teknisk Delegert skal godkjenne musikkprogrammet. Det oppmuntres 

til entusiastisk publikumsstøtte, som anbefales under medalje-

matchene.  

6.18.5.5 Uregelmessigheter eller omdiskuterte saker 

ISSFs Generelle Tekniske regler, art. 6.17 gjelder i saker som ikke er omtalt 

i ovenstående regler. Uregelmessigheter eller omdiskuterte saker skal 

avgjøres av juryen iht. de tekniske reglene som gjelder for hver øvelse.  

 


