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ПРИКЛАДНА СТРІЛЬБА
1. Мета, програма і характер змагань.
1.1. Мета - підвищення рівня професійної підготовленості та спеціальних навичок зі

стрільби з вогнепальної зброї у військовослужбовців, працівників правоохоронних
органів, Збройних Сил України, інших військових формувань та осіб, які мають дозвіл на
користування вогнепальною зброєю.

Правила змагань з прикладної стрільби (в подальшому Правила) складені із
застосуванням положень правил Міжнародної федерації стрілецького спорту, Федерації
кульової стрільби України, Єдиної спортивної класифікації України і призначені для
обов’язкового керівництва при проведенні змагань з прикладної стрільби.

Правила можуть змінюватись, доповнюватись і уточнюватись за рішенням Президії
Всеукраїнської Федерації військово -спортивних багатоборств (ВФВСБ), чинність якого
набуває юридичної сили після затвердження його Президентом ВФВСБ, з наступною
публікацією цих змін, доповнень та уточнень. Питання не передбачені Правилами і
положенням про змагання вирішує Головна суддівська колегія (ГСК) змагань.

1.2. До програми змагань з прикладної стрільби можуть включатись вправ и:
Кількість пострілів та час, відведений

на виконання
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Ціль Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Автомат Калашникова

АК-1 100 3 3 хв. 1 лежачи
без упору 10 8 хв. Мішень №4 - грудна фігура

з колами (додаток 1)

Стрільба
одиночними
пострілами

1 лежачи 10 15 с

2 з коліна 10 20 сАК-2 200 - -

3 стоячи 10 25 с

 Мішень №7 – поясна
фігура (додаток 7)

Стрільба
виконується

чергами

1 лежачи
без упору 10 8 хв.

2 з коліна 10 10 хв.АК-3 100 5 5 хв.

3 стоячи 10 12 хв.

Мішень №4 - грудна фігура
з колами (додаток 1)

1 лежачи
без упору 10 30 с

2 з коліна 10 40 сАК-4 100 5 30 с

3 стоячи 10 50 с

Мішень №1 -  фігурна
мішень (додаток 2)

Стрільба
виконується
одиночними
пострілами

9 мм пістолет Макарова (Форт -12)

ПМ-1,
ПМ-1(а) 25 3 3 хв. 1 стоячи 10 10 хв.

ПМ-2,
ПМ-2(а) 25 5 5 хв. 1-2 стоячи 10 10 хв.

ПМ-3,
ПМ-3(а) 25 5 5 хв. 1-3 стоячи 10 10 хв.

Мішень №4 – з чорним
колом (додаток 4);

у вправах з індексом (а)
мішень №4 – грудна

фігура з колами
(додаток 1)

Стрільба
виконується з

однієї руки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПМ-4 25 5 20 с

1

2

стоячи

стоячи

5

5

20 с,
враховуючи

час на
попереднє
подолання
дистанції

25 м

5 комбінованих фігурних
мішеней (додаток 5) -

верхні частини (мішені №4
– грудні фігури з колами)
---------------------------------------
5 комбінованих фігурних

мішеней (додаток 5) -
нижні частини (мішені

№1-в – силуети ніг)

Стрільба
виконується з
однієї руки, на

змаганнях зі
службових

багатоборств
дозволяється
виконувати з

двох рук

ПМ-5 25 3 8 с 1-3 стоячи 3 8 с 3 мішені №1-в – силуети
ніг(додаток 2)

Стрільба
виконується з

однієї руки
після розвороту

ПМ-6 50 3 30 с 1 стоячи 12

100 с
враховуючи

час на
попереднє
подолання

100 м смуги
перешкод

(додаток 10)

Мішень №1 -  фігурна
мішень (додаток 2)

Стрільба
виконується з
однієї руки,

пробні постріли
виконуються

без подолання
смуги перешкод

ПМ-7 15 3 25 с 1 стоячи 12
(6+6) 25 с

3 мішені №4 – грудна
фігура з колами

(додаток 1)

Дозволяється
стрільба з
двох рук

ПМ-8 25 5 3 с на
постріл 1-3 стоячи 10 3 с на

постріл Мішень №5 (додаток 6)
Стрільба

виконується з
однієї руки

7,62 мм снайперська гвинтівка

1 лежачи
без упору 10 8 хв.

2 з коліна 10 10 хв.
СГ-1 300 5 5 хв.

3 стоячи 10 12 хв.

Мішень №4 – грудна
фігура з колами

(додаток 1)

Вправа
виконується

без оптичного
прицілу

СГ-2 300 5 5 хв. 1-2 лежачи
без упору 10 15 хв. --//--//--

СГ-3 100,
200,300 5 5 хв. 1-3 лежачи з

упору 10 12 хв. --//--//--

Пробні
постріли

виконуються
на 100 м

СГ-5 200 5 5 хв. 1 лежачи з
упору 10

3 с на
постріл.

Якщо мішені
на щитах, які
не рухаються
загальний час

–  40 с

Мішень №5-а – головна
фігура з колами

(додаток 3)

Пробні
постріли

виконуються
на дистанції

100 м в мішень
№4 - грудну

фігуру з
колами

5,6 мм малокаліберна гвинтівка

МГС-1 50 5 5 хв. 1-2 лежачи
без упору 5

5 с на
постріл.

Якщо мішені
на нерухомих
щитах, час на
серію – 50 с

Мішень №2-б - “силует
руки з пістолетом”

(додаток 8)

Дуельна
стрільба 50 - - - лежачи

без упору

кількість
стріляю-
чих +1

не обмеж. Мішень для дуельної
стрільби (додаток 9)

Використовують
мішені, які
падають чи

руйнуються при
влученні в них
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1.3. Вправи з лімітом часу на серію до 100 с відносяться до категорії швидкісних.
1.4. Програма змагань, їх тривалість і характер заліку визначаються положенням

про змагання. Зміни в положення можуть вноситись не пізніше ніж за місяць до початку
змагань.

1.5. За характером заліку змагання можуть бути:
1.5.1. Особистими, в яких результати зараховуються окремо кожному учаснику.
1.5.2. Командними, в яких результати учасників зараховуються команді загалом.
1.5.3. Особисто-командними, в яких результати зараховуються окремо кожно му

учаснику і команді загалом.

2. Зміст вправ.
2.1. АК-1 – стрільба з автомата одиночними пострілами на 100 м по мішені №4

грудна фігура з колами (додаток 1) з положення лежачи без упору, 3 пробних та 10
залікових пострілів.

2.2. АК-2 – швидкісна стрільба з автомата чергами на 200 м по мішені №7 поясна
фігура (додаток 7) з трьох положень (лежачи, з коліна, стоячи) без упору, по 10 залікових
пострілів з кожного положення.

2.3. АК-3 – стрільба з автомата одиночними пострілами на 100 м по мішені №4
грудна фігура з колами (додаток 1), з трьох положень (лежачи, з коліна, стоячи) без упору,
5 пробних пострілів перед першим положенням та по 10 залікових пострілів з кожного
положення.

2.4. АК-4 – швидкісна стрільба з автомата одиночними пострілами на 100 м по
фігурній мішені №1 (додаток 2), що з’являється, з трьох положень (лежачи, з коліна,
стоячи) без упору, 5 пробних пострілів перед першим положенням та серії по 10 залікових
пострілів з кожного положення.

2.5. ПМ-1 – стрільба з пістолета на 25 м по нерухомій мішені № 4 з чорним колом
(додаток 4), вправа ПМ-1(а) по мішені № 4 грудна фігура з колами (додаток 1), з однієї
руки, 3 пробних і 10 залікових пострілів.

2.6. ПМ-2 – стрільба з пістолета на 25 м по нерухомій мішені № 4 з чорним колом
(додаток 4), вправа ПМ-2(а) по мішені № 4 грудна фігура з колами (додаток 1), з однієї
руки, 5 пробних і 20 залікових пострілів.

2.7. ПМ-3 – стрільба з пістолета на 25 м по нерухомій мішені № 4 з чорним колом
(додаток 4), вправа ПМ-3(а) по мішені № 4 грудна фігура з колами (додато к 1), з однієї
руки, 5 пробних і 30 залікових пострілів.

2.8. ПМ-4 – після подолання дистанції 25 м швидкісна стрільба з пістолета на 25 м
з однієї руки (на змаганнях зі службових багатоборств дозволяється виконувати стрільбу з
двох рук) – 5 пробних пострілів та дві серії по 5 залікових пострілів з переносом вогню по
п’яти комбінованим фігурним мішеням (додаток 5), що з’являються: перша серія у верхню
частину мішеней (мішень №4 грудна фігура з колами) та друга серія у їх нижню частину
(мішень №1-в силует ніг).

2.9. ПМ-5 – після розвороту швидкісна стрільба з пістолета на 25 м з переносом
вогню по трьох мішенях №1-в силуети ніг (додаток 2), що з’являються, з однієї руки, 3
пробних постріли та 3 серії по 3 залікових постріли.

2.10. ПМ-6 – після подолання 100 м смуги перешкод швидкісна стрільба з пістолета
на 50 м по фігурній мішені №1 (додаток 2), що з’являється, з однієї руки, 3 пробних
постріли та одна серія 12 залікових пострілів.

2.11. ПМ-7 – швидкісна стрільба з пістолета на 15 м з переносом вогню по трьох
нерухомих мішенях №4 грудна фігура з колами (додаток 1), дозволяється виконувати
стрільбу з двох рук, 3 пробних постріли та одна серія 12 залікових пострілів, яка
виконується подвоєними пострілами в кожну мішень при використанні двох магазинів
споряджених шістьма патронами.
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2.12. ПМ-8 – швидкісна стрільба з пістолета на 25 м по мішені № 5 (додаток 6), що
з’являється, з однієї руки (у вихідному положенні рука з пістолетом опущена під кутом
450), 5 пробних та 30 залікових пострілів.

2.13. СГ-1 – стрільба зі снайперської гвинтівки без оптичного прицілу на 300 м по
мішені №4 грудна фігура з колами (додаток 1) з трьох положень (лежачи, з коліна, стоячи)
без упору, 3 пробних постріли перед першим положенням та по 10 залікових пострілів з
кожного положення.

2.14. СГ-2 – стрільба зі снайперської гвинтівки з оптичним прицілом на 300 м по
мішені №4 грудна фігура з колами (додаток 1) з положення лежачи без упору, 5 пробних
пострілів і дві серії по 10 залікових пострілів.

2.15. СГ-3 – стрільба зі снайперської гвинтівки з оптичним прицілом на 100, 200 і
300 м по мішені №4 грудна фігура з колами (додаток 1), з положення лежачи з упору, 5
пробних та 30 залікових пострілів (по 10 на кожну дистанцію).

2.16. СГ-5 – швидкісна стрільба зі снайперської гвинтівки з оптичним приціл ом на
200 м по мішені № 5-а головна фігура з колами (додаток 3), що з’являється, із положення
лежачи з упору, 5 пробних та 10 залікових пострілів.

2.17. МГС-1 – швидкісна стрільба з малокаліберної гвинтівки з оптичним прицілом
на 50 м по мішені № 2-б “силует руки з пістолетом” (додаток 8), що з’являється, з
положення лежачи без упору, 5 пробних та 10 залікових пострілів.

2.18. Дуельна стрільба – після подолання дистанції 50 м до лінії вогню команди
ведуть стрільбу з малокаліберної гвинтівки з положення лежа чи без упору на 50 м по
мішенях (додаток 9) суперника з вибуванням учасників після влучення у відповідні їм
мішені.

3. Організація змагань.
Змагання з прикладної стрільби проводяться у відповідності з цими Правилами і

положенням про змагання.
3.1. Загальні вимоги.
3.1.1. Орган, який організовує змагання, повинен:
 розробити і затвердити положення про змагання;
 спільно з організацією, яка проводить змагання сформувати і затвердити склад

головної суддівської колегії змагань, апеляційної комісії, створити
організаційний комітет з підготовки і забезпечення змагань.

3.1.2. Положення про змагання повинно містити такі основні розділи:
 мета і завдання;
 місце і час проведення;
 керівництво організацією та проведенням змагань, склад апеляційної комісії;
 вид і модифікації зброї та форма одягу, які повинні використовуватись

учасниками змагань;
 організації (команди), які беруть участь, склад команди, умови та документи

необхідні для допуску учасників;
 порядок і термін подання заявок;
 програма змагань по дням;
 порядок і умови визначення особистої та командної першості (система заліку);
 нагородження переможців;
 умови прийому організацій (команд) і фінансове забезпечення змагань.
3.1.3. Вимоги положення не повинні суперечити Правилам. Зміни і доповнення в

положення має право вносити тільки організація, яка затвердила його, але не пізніше ніж
за місяць до початку змагань. Змагання може відмінити тільки орган, який їх організовує.

3.1.4. Положення про змагання направляється організаціям, які беруть участь, до
початку їх проведення: всеукраїнських змагань – за 3 місяці, регіональних – за 1 місяць.
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3.1.5. Організаційний комітет несе відповідальність за підготовку, організацію та
проведення змагань. На нього покладається:

 підготовка місць змагань;
 організація прийому, розміщення, ха рчування, відправки учасників,

представників, тренерів і суддів, роботи обслуговуючого персоналу і
транспорту;

 забезпечення зберігання та пристрілювання зброї, перевезення учасників до
місць проведення стрільб;

 створення належних умов для забезпечення якіс ної роботи суддівської колегії
та розміщення учасників в місцях проведення змагань;

 вирішення питань медичного і матеріально -технічного забезпечення;
 комплектування і робота мандатної комісії по допуску учасників до змагань;
 складання графіка роботи мандат ної комісії, пристрілювання зброї, урочистого

відкриття і закриття змагань, проведення змагань в окремих вправах,
нагородження переможців і т.п.;

 проведення культурно-масової роботи з учасниками, представниками,
тренерами і суддями змагань.

3.2. Жеребкування.
3.2.1. Порядок виступу учасників (команд) у змаганнях визначається

жеребкуванням. Жеребкування проводить головний секретар змагань у присутності
головного судді на засіданні представників команд у день приїзду на всі види програми
змагань.

3.2.2. Якщо місць для стрільби недостатньо для одночасного виконання вправи
всіма учасниками або за зверненням представників команд стрільців розподіляють на
зміни, при цьому:

 стрільці кожної команди повинні бути розподілені по змінах, по можливості,
рівномірно;

 як учасникам, так і командам повинні бути забезпечені, по можливості, рівні
умови для стрільби;

 стрільці однієї команди не повинні знаходитись поряд один з одним;
 розподіл місць проводиться з урахуванням спортсменів, що виконують постріл

лівою рукою, про яких представники команд повинні до жеребкування заявити
в секретаріат;

 стрільці, які приймають участь лише в особистій першості, розподіляються, по
можливості, в окремі останні зміни або відокремлено праворуч від інших.

3.2.3. Після закінчення жеребкування скла даються стартові протоколи (списки
змін), які з точно визначеним часом початку виконання вправи доводяться до відома
представників команд та учасників не пізніше ніж до 20.00 дня напередодні виконання
вправи. Ці ж вимоги стосуються випадків, коли у суддівс ької колегії виникла необхідність
змінити розклад чи розподіл змін.

3.2.4. Перезаявлення учасників і заміна їх в особисто -командних змаганнях
дозволяються представникам команд лише до початку виконання ними вправ,
передбачених положенням про змагання.

3.3. Медичне обслуговування змагань.
Основними завданнями медичного обслуговування є:
 перевірка правильності медичного оформлення заявочних документів;
 контроль за дотриманням санітарно -гігієнічних норм в місцях проведення

змагань, розміщення і харчування учас ників;
 контроль за станом здоров’я учасників і надання їм, у разі необхідності,

медичної допомоги;
 транспортування учасників змагань, у разі необхідності, до медичних закладів.
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3.4. Організаційним комітетом повинна надаватись допомога працівникам засобів
масової інформації в забезпеченні найбільш повного висвітлення змагань. Однак, це не
повинно порушувати заходи безпеки та перешкоджати учасникам у виконанні стрілецьких
вправ.

4. Суддівська колегія змагань.
4.1. Суддівська колегія змагань затверджується о рганізацією, яка проводить

змагання. До її складу входять:
 головний суддя;
 перший заступник головного судді;
 заступники головного судді з видів зброї;
 головний секретар;
 заступники головного секретаря (по кількості видів зброї);
 секретарі;
 старші судді лінії вогню (по кількості видів зброї);
 секторні судді лінії вогню;
 контролери (на кожне стрілецьке місце);
 старші судді лінії мішеней (по кількості видів зброї);
 секторні судді лінії мішеней;
 покажчики мішеней (на кожне стрілецьке місце);
 старші судді комісії визначення результатів (КВР) (по кількості видів зброї);
 судді комісії визначення результатів (по 2 чол. в кожній комісії);
 судді-інформатори (по кількості видів зброї);
 старший суддя та суддя при учасниках;
 судді по зброї (по кількості видів зброї);
 лікар змагань;
 комендант.
На змаганнях з невеликою кількістю учасників і малою кількістю виконуваних

вправ склад суддівської колегії може скорочуватись і обов’язки суддів поєднуватись,
наприклад, обов’язки заступників головного судді з видів зброї можуть вико нувати старші
судді лінії вогню, обов’язки судді КВР – суддя лінії мішеней, обов’язки судді -інформатора
– секретар.

4.2. Керівництво змаганнями здійснюється головною суддівською колегією , до
складу якої входять: головний суддя, його заступники та головний секретар.

4.3. Суддівська колегія проводить змагання, керуючись Правилами і положенням
про змагання, визначає технічні результати, розглядає протести представників команд та
учасників, складає протоколи та оформляє документацію змагань.

4.4. Судді зобов’язані попереджувати всі випадки порушення учасниками Правил,
дисципліни, стежити за додержанням заходів безпеки в тирах, стрільбищах, у місцях
чищення зброї.

4.5. Знаходячись на місці проведення змагань, суддя повинен мати відповідний
його посаді розпізнавальний знак.

4.6. У місцях проведення змагань повинна бути машина швидкої допомоги.
4.7. Суддівська колегія не має права відмінити чи змінити пункти Правил.
4.8. Суддівська колегія повинна приймати рішення у всіх випадках, які не

передбачені Правилами чи по ложенням про змагання. Всі такі рішення письмово
фіксуються головним секретарем у звіті про змагання та скеровуються у Федерацію
військово-спортивних багатоборств для узагальнення та можливого внесення уточнень,
доповнень або змін у Правила.
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4.9. За проявлення необ’єктивності, недисциплінованості, порушення Правил або
розпорядку змагань на суддю може бути накладено стягнення та усунення від виконання
обов’язків.

4.10. Суддя не має права бути учасником, тренером чи представником команди на
змаганнях, які він обслуговує.

4.11. Головний суддя змагань.
4.11.1. Головний суддя є керівником змагань і забезпечує їх проведення у

відповідності з Правилами і положенням про змагання з суворим дотриманням заходів
безпеки при поводженні зі зброєю та патронами.

4.11.2. Головний суддя зобов’язаний:
 до початку змагань разом з комендантом та представником організації, що

проводить змагання, перевірити стан стрільбища (тиру), його відповідність
вимогам правил та заходів безпеки, місця розміщення учасників та суддів, місця
зберігання зброї та боєприпасів;

 провести до початку змагань нараду суддів та розподілити їх по місцям роботи;
 разом з представником організації, яка проводить змагання, та керівництвом

оргкомітету встановити порядок проведення урочистих церемоній відкриття,
нагородження переможців та призерів і закриття змагань;

 проводити наради головної суддівської колегії;
 під час змагання керувати роботою суддівської колегії;
 проводити засідання суддівської колегії спільно з представниками (тренерами -

представниками) команд для затвердження порядку проведення та результатів
змагань в кожній вправі, а також в тих випадках, якщо виникає в цьому
потреба;

 виносити на розгляд головної суддівської колегії протести учасників та
представників команд;

 на підсумковій нараді суддівської колегії оголосити суддям оцінку їх роботи;
 після закінчення змагань у триденний термін представити звіт в організацію,

яка проводила змагання.
4.11.3. Головний суддя має право:
 за погодженням з представником органу, що організовує змагання, вносити

зміни в графік змагань, або переносити їх, якщо в цьому виникла потреба
(наприклад, місця проведення змагань або необхідне обладнання не
відповідають Правилам, не забезпечено зберігання зброї чи відсутній медичний
персонал, метеорологічні умови загрожують безпеці  учасників або
перешкоджають проведенню змагань і т.п.);

 усунути від роботи суддю, який зробив грубу помилку, допустив
необ’єктивність, а також проводити, в разі потреби заміни суддів;

 відмінити рішення суддів, якщо воно суперечить Правилам;
 відсторонити учасника від змагань або від виконання вправи у випадках,

передбачених п.10.6. Правил.
4.12. Заступники головного судді  працюють на доручених їм ділянках. За

відсутності головного судді один з них виконує його обов’язки, користуючись його
правами. Вони зобов’язані:

 організувати шифровку мішеней та перевіряти її під час проведення змагань
разом з суддями КВР;

 забезпечити готовність тиру (стрільбища) до проведення змагань;
 проінструктувати бригаду суддів що проводять даний вид стрільби;
 контролювати роботу суддів під час проведення змагань;
 у випадку спірних питань приймати по них рішення або передавати їх на

розгляд головному судді змагань;
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 після закінчення змагань провести розбір роботи бригади суддів та подати
головному судді змагань довідку з оцінкою робот и суддів по даному виду
стрільби.

4.13. Головний секретар та секретарі.
4.13.1. Головний секретар підпорядковується головному судді змагань і відповідає

за організацію роботи секретаріату. Він зобов’язаний:
 спланувати проведення залікових стрільб;
 отримати від організації, відповідальної за проведення змагань, мішені,

інвентар, необхідний для проведення змагань та забезпечити ними суддівські
бригади;

 контролювати нанесення на мішень необхідних поміток (шифровку) та
організувати підготовку технічної документ ації для проведення залікових
стрільб;

 приймати заявки від голови мандатної комісії – на участь команд в змаганнях та
від представників команд – на участь стрільців в змаганнях в окремих вправах
програми;

 провести жеребкування разом з представниками команд  і за його результатами
скласти списки змін (додаток 14), довести їх до відома представників та
учасників змагань;

 забезпечити своєчасне оформлення суддівської документації, протоколів
засідань суддівської колегії, матеріалів по скаргам, протоколів результ атів
особистої та командної першості (додатки 15, 16, 17);

 підготувати нагороди;
 видати копії протоколів змагань представникам команд в день закінчення

змагань;
 разом з головним суддею підготувати звіт суддівської колегії про змагання,

зафіксувати оцінки роботи суддів.
4.13.2 Заступники головного секретаря та секретарі підпорядковуються головному

секретареві і працюють на доручених їм ділянках.
4.14. .Старший суддя лінії вогню.
Старший суддя лінії вогню підпорядковується головному судді та його

заступникам по виду зброї. Він організовує роботу секторних суддів лінії вогню та
контролерів, стежить за дотриманням учасниками Правил та заходів безпеки при
поводженні зі зброєю та патронами, організовує взаємодію суддів лінії вогню з суддями
лінії мішеней. Він зобов’язаний:

 разом з головним секретарем (секретарем) змагань провести у встановлений час
жеребкування учасників для розподілення їх по стрілецьких місцях
(автоматичних установках - при проведенні змагань у швидкісних вправах);

 до початку виконання стрільцями  вправ перевірити відповідність лінії вогню
вимогам Правил та заходів безпеки і, в разі необхідності, подати коменданту
заявку на її дообладнання;

 провести інструктаж і розстановку секторних суддів, контролерів та
забезпечити їх необхідною документацією;

 викликати учасників на стрілецькі місця для виконання вправи черговою
зміною;

 чітко подавати передбачені Правилами команди, фіксувати час, визначений для
приготування та виконання вправи (серії);

 виносити рішення про причини несправностей (затримок) при стр ільбі;
 разом з секторними суддями лінії вогню, контролерами з’ясовувати через

старшого суддю лінії мішеней результат пробоїн та кількість пострілів,
помилково здійснених по чужих мішенях;
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 при виконанні учасниками нешвидкісних вправ, за 1 хв. до закінчення часу
стрільби повідомляти їх про це;

 періодично перевіряти роботу автоматичних установок, які використовуються
при виконанні швидкісних вправ;

 при прийнятті рішень зі спірних питань погоджувати їх з головним суддею
змагань;

 відсторонювати від виконання впр ави учасників змагань за недотримання ними
заходів безпеки при поводженні зі зброєю та інші грубі порушення Правил при
виконанні вправ, оголошувати учасникам чи представникам команд
попередження і приймати рішення щодо накладання штрафів;

 в будь-який момент зупинити стрільбу, подавши команду “Відбій!”, якщо в
секторі стрільби з’явились люди, тварини або виникла інша необхідність для
цього (п. 16.2.).

4.15. Секторний суддя лінії вогню.
Секторний суддя лінії вогню підпорядковується старшому судді лінії вогню.  Він

зобов’язаний:
 до початку виконання вправи переконатись в готовності свого сектора до

змагань, контролерів до виконання своїх обов’язків і доповісти про це
старшому судді лінії вогню;

 стежити за дотриманням учасниками Правил та заходів безпеки при вико нанні
вправ, доповідати старшому судді лінії вогню про всі порушення;

 дублювати команди старшого судді лінії вогню і запрошувати його до сектора
для вирішення спірних питань;

 перевіряти зброю стрільця, який закінчив виконання вправи, щоб переконатися,
що вона розряджена;

 перевіряти час розвороту мішеней, що з’являються, перед початком змагань та
періодично в ході змагань.

4.16. Контролер.
Контролер відповідає за точний облік зроблених стрільцем пострілів і фіксацію

його дій та несправностей при стрільбі. Він зобов’язаний:
 розташовуватися у визначеному місці поблизу стрільця, який виконує вправу, і

робити відмітку про кожен зроблений ним постріл;
 по закінченню серії пострілів, визначеної умовами виконання вправи,

інформувати про це суддю лінії вогню;
 негайно доповідати секторному судді лінії вогню про порушення стрільцем

вимог Правил щодо приготування або виконання вправи.
4.17. Старший суддя лінії мішеней.
Старший суддя лінії мішеней керує роботою секторних суддів лінії мішеней та

покажчиків, відповідає за збереження отриманих ним мішеней. Він зобов’язаний:
 до початку змагань перевірити стан бліндажу та мішенних установок, їх

відповідність Правилам, умовам безпеки при знаходженні суддів та покажчиків
в бліндажах, наявність оточення, мішеней, засобів зв’язку,  а також подати в
секретаріат заявку на необхідні канцелярські приналежності;

 провести інструктаж і розстановку секторних суддів лінії мішеней та
покажчиків;

 особисто перевірити, чи немає людей або тварин в районі лінії мішеней поза
укриттям; після чого подати сигнал, що дозволяє стрільбу;

 організовувати роботу секторних суддів лінії мішеней в суворій відповідності з
сигналами старшого судді лінії вогню;

 видавати секторним суддям лінії мішені цілі мішені, приймати від них стріляні;



12

 слідкувати за правильним встановленням мішеней, їх відповідністю Правилам
та стартовому протоколу;

 не допускати до мішеней та у бліндаж сторонніх осіб;
 на прохання старшого судді лінії вогню оглядати разом з підпорядкованими

суддями мішені з метою виявлення промахів, здвоєних проб оїн, а також
пробоїн, утворених від пострілів учасників, які стріляли не по своїх мішенях;

 записувати рішення по спірних питаннях безпосередньо на мішенях до зняття їх
зі щитів, завіряти рішення своїм підписом і підписом секторного судді лінії
мішеней;

 здавати комісії визначення результатів стріляні мішені.
4.18. Секторний суддя лінії мішеней.
Секторний суддя лінії мішеней підпорядковується старшому судді лінії мішеней,

організовує роботу покажчиків і відповідає за збереження отриманих мішеней. Він
зобов’язаний:

 до початку змагань перевірити наявність і шифровку мішеней, готовність
сектору до початку змагань та доповісти про це старшому судді лінії мішеней;

 дублювати команди старшого судді лінії мішеней та вказівки судді лінії вогню;
 на прохання судді лінії вогню повідомляти результат чергової пробоїни або

кількість пробоїн в мішені;
 запрошувати старшого суддю лінії мішеней до сектора для вирішення спірних

питань;
 здавати старшому судді лінії мішеней мішені з пробоїнами, які виникли в

результаті помилкових пострілів інших стрільців, а також пробні мішені, якщо в
них є зайві пробоїни, з обов’язковим записом на них індексу вправи, номеру
зміни, щита, серії.

4.19. Покажчик мішеней.
Покажчик мішеней працює під керівництвом секторного судді лінії мішеней,

відповідає за збереження отриманих від нього мішеней і за правильний показ вартості та
місцезнаходження пробоїни. Він зобов’язаний:

– отримати мішені, заклейки та указку, перевірити правильність шифровки
мішеней, підготувати їх для заміни у визначеній черговості;

– під час стрільби на 300 метрів після кожної появи пробоїни в мішені через 3 -4
секунди показати її вартість та місцезнаходження;

– за вказівкою судді з лінії вогню повторити показ пробоїни;
– за вказівкою секторного судді лінії мішеней та після того як в мішень зроблено

визначену кількість пострілів, провести її заміну;
– при відсутності пробоїни після пострілу, наявності зайвої або здвоєної

пробоїни викликати секторного суддю лінії мішеней.
4.19.1. Показ вартості та місця знаходження пробоїни (при стрільбі на 30 0 м).
4.19.1.1.Показ може здійснюватись з використанням заклеювання прозорою

наклейкою та накладання контрастної накладки на місце останньої пробоїни.
4.19.1.2. Показ може здійснюватись по системі показу диском . Діаметр диска 200 -

250 мм, одна його сторона пофарбована в чорний колір, а інша в білий. До білої сторони
диску в 30-50 мм від центру кріпиться ручка. Напрям показується від центру по радіусу,
що проходить через пробоїну. Вартість влучень показується наступним чином (Рис. 1.):

– вартість пробоїн „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7” і „8” показують розташуванням
диску у відповідні місця на мішені (рядами - від нижнього лівого кута до
верхнього правого кута), чорною стороною до лінії вогню;

– якщо вартість пробоїни „9”, диск повинно бути двічі піднято і опу щено через
чорну прицільну зону мішені вверх -вниз, білою стороною до лінії вогню;

– якщо вартість пробоїни „10”, диск повинен зробити два колових рухи навколо
центру мішені по годинниковій стрілці, білою стороною до ліні вогню;
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– якщо постріл не вразив мішень,  він показується похитуванням указки з диском
два-три рази зі сторони в сторону поперек лицевої сторони мішені;

– якщо постріл вразив мішень поза оціночними зонами, спочатку показують
промах, а потім - місце розташування пробоїни.

Рис. 1. Показ вартості влучень по системі показу диском.

4.20. Старший суддя комісії визначення результатів (КВР).
Старший суддя комісії визначення результатів працює під керівництвом головного

судді, першого заступника головного судді та заступника головного. судді з виду зброї ,
організовує роботу суддів, включених в склад комісії , відповідає за правильність
визначення результатів стрільб. Він зобов’язаний:

 не допускати при роботі комісії присутності осіб, які не входять в її склад, за
винятком головного судді, його заступників , головного секретаря, судді –
інформатора та представника органу, що організовує змагання;

 разом з членами комісії визначати результат спірних пробоїн, фіксувати
прийняте рішення на мішені і завіряти його своїм підписом;

 перевіряти роботу суддів комісії виз начення результатів по підрахунку очок на
мішенях, відповідність результатів підрахунку записам в особистих картках
стрільців, вносити корективи в результати з урахуванням накладеного на
учасника штрафу і завірити виконану перевірку своїм підписом в картка х;

 визначати місця учасників змагань;
 надавати судді-інформатору матеріали (особисті картки учасників) з

результатами стрільб для підготовки інформації про хід і результати змагань;
 забезпечити можливість огляду мішеней представниками команд (без втручання

в роботу КВР) до їх заміни (заклеювання);
 пред’являти будь-яку спірну пробоїну, мішень або результат стрільби учасників

змагань будь-кому з представників команд у випадку їхнього звернення;
 вносити оцінки за роботу суддів в довідку.
4.21. Суддя комісії визначення результатів.
Суддя комісії визначення результатів працює під керівництвом старшого судді

комісії визначення результатів. Він зобов’язаний:
 перевіряти правильність шифрування мішеней по кожній вправі перед видачею

їх суддям лінії мішеней;
 визначати кількість та результат пробоїн, які знаходяться в залікових мішенях,

демонструвати і оголошувати їх стрільцю та глядачам (під час виконання вправ
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АК-4, ПМ-4,5,6,7,8), підраховувати суми очок, записувати результати в особисті
картки стрільців (додаток 18) та завіряти написане своїм підписом;

 запрошувати старшого суддю КВР для визначення кількості та результату
спірних пробоїн за допомогою спеціальних приладів (додаток 11).

4.22. Суддя-інформатор.
Суддя-інформатор підпорядковується головному секретарю, забез печує учасників,

тренерів, представників команд, глядачів, кореспондентів газет та журналів інформацією
про хід та результати змагань. Він зобов’язаний:

 знати положення про дані змагання, їх програму, а також розрядні нормативи в
кожній вправі;

 за матеріалами комісії визначення результатів стрільби готувати наочну
інформацію про хід та результати змагань (демонстраційні таблиці); час
унаочнення інформації вказувати у відповідній таблиці.

4.23. Старший суддя (суддя) при учасниках.
Старший суддя (суддя) при учасниках підпорядковується головному судді та

заступникам головного судді, є посередником між суддівською колегією та учасниками.
Він відповідає за перевірку документів, що засвідчують особу, зброї, форми одягу
стрільців, за організацію місць для розміщенн я учасників, їх розминки, пристрілювання та
чищення зброї. Він зобов’язаний:

 скласти розпорядок дня, розклад пристрілювання зброї і довести вказані
документи до відома представників команд та учасників змагань;

 довести до відома представників команд розташ ування місць, визначених для
огляду, чищення зброї і попереднього тренування;

 керувати роботою суддів по зброї;
 керувати шикуванням учасників для проведення урочистих заходів відкриття,

закриття змагань та нагородження переможців.
4.24. Суддя по зброї.
Суддя по зброї підпорядковується судді (старшому судді) при учасниках. Він

зобов’язаний:
 до початку виконання вправи перевірити відповідність документів, що

засвідчують особу, зброї та спорядження, одягу, взуття учасників вимогам
Правил та положення про змаг ання, і зробити відповідні записи про
модифікацію та номер допущеної до змагань зброї;

 за погодженням зі старшим суддею лінії вогню вибірково перевіряти на лінії
вогню зброю учасника після закінчення ним прицілювання і виконання
пострілу (за відсутності термінової необхідності – після закінчення виконання
вправи чи в перервах між серіями) навіть без його дозволу, але в його
присутності та поставивши цього учасника до відома.

4.25. Лікар змагань.
Лікар змагань входить в склад суддівської колегії та приймає р ішення з медичних

питань за погодженням з головним суддею змагань чи його заступником. Він
зобов’язаний:

 під час роботи мандатної комісії перевіряти в заявочних документах наявність
дозволу лікаря на участь у змаганнях;

 в разі хвороби або травми спортсмена , представника, тренера команди або судді
надавати їм медичну допомогу, робити висновки про можливість подальшої
участі у змаганнях та видавати відповідні довідки;

 забезпечити чергування медичного персоналу на лінії вогню;
 стежити за дотриманням санітарно -гігієнічних вимог в місцях проведення

змагань, розміщення та харчування учасників;
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 по закінченню змагань представити головному судді звіт про медичне
забезпечення змагань.

4.26. Комендант змагань.
Комендант змагань підпорядковується головному судді, його з аступникам та

головному секретарю, відповідає за роботу технічного персоналу, своєчасну підготовку і
обладнання стрільбища та інших приміщень. Він зобов’язаний:

– організувати збереження та видачу суддівською колегією необхідних для
проведення змагань матеріалів та інвентарю;

– забезпечити належний стан та охорону службових приміщень;
– разом з суддею (старшим суддею) при учасниках забезпечити готовність

стрільбища до змагань, а також проведення урочистих заходів відкриття та
закриття змагань.

5. Апеляційна комісія.
5.1. Апеляційна комісія складається не менше ніж з трьох чоловік: голови комісії –

представника органу, що організовує змагання та визначених ним висококваліфікованих
фахівців (не нижче кваліфікаційного рівня судді І категорії).

5.2. Апеляційна комісія зобов’язана:
 здійснювати загальний нагляд за ходом змагань, контроль за послідовністю та

об’єктивністю їх проведення, а також сприяти забезпеченню  високого
організаційного рівня змагань;

 вирішувати спірні питання, пов’язані з регламентом проведення змаг ань,
Правилами або положенням про змагання;

 розглядати протести, у тому числі на рішення головної суддівської колегії
змагань.

5.3. Під час розгляду спірних питань чи протестів апеляційна комісія з метою
отримання необхідної інформації має право залучати д ля проведення консультацій
відповідних фахівців.

5.4. Голова апеляційної комісії має право у разі виявлення грубих помилок або
порушень у суддівстві робити по ходу змагань заміни в складі суддівської бригади, а
також, скасовувати рішення суддівської колегі ї за висновком апеляційної комісії щодо
поданого протесту, якщо це рішення не відповідає Правилам або положенню про
змагання.

5.5. Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів, є остаточним і
повторному перегляду не підлягає. Воно оформляється  письмово, затверджується головою
комісії та її членами і передається до секретаріату змагань, доводиться до відома
керівництва організаційного комітету та головного судді змагань.

6. Місця проведення змагань.
6.1. Змагання з прикладної стрільби проводять ся в тирі (на стрільбищі). Відхилення

величини відстані між лінією вогню (ближнім до стрільця її краєм) та лінією мішеней не
повинно перевищувати таких величин: на 300 м - ± 1 м; 200 м - ± 0,75 м; на 100 м - ± 0,5 м;
на 50 м - ± 0,2 м, на 25 та 15 м - ± 0,1 м.

6.2. Повинно бути визначено дві зони:
– зону лінії вогню, розбиту на вогневі позиції стрільців;
–     зону для представників, тренерів команд і глядачів.
6.3. Зона лінії вогню зі сторони лінії мішеней позначається бруствером,

прапорцями або проведеною на підлозі білою лінією завширшки 10 см (лінія вогню).
Відстань від вказаної лінії до тильного краю зони лінії вогню (переднього краю зони для
представників, тренерів команд і глядачів) повинна бути: при виконанні вправи стрільби з
пістолета – 5-7 м, з автомата чи гвинтівки – 10-15 м. На межі цих зон облаштовується
пункт допуску учасників, перевірки зброї та видачі патронів.



16

6.4. Вогнева позиція стрільця становить собою рівний горизонтальний майданчик
розміром не менше 1,25 м (для дистанцій 15, 25 м – 1 м) по фронту лінії вогню та 2,5 м
(для дистанцій 15, 25 м – 1,5 м) в глибину, вкритий таким матеріалом, щоб ходіння по
ньому або біля нього не спричиняло його вібрацію. Висота стелі або перекриття повинна
бути мінімум 2,2 м від підлоги. Покрівля і перегородки з они лінії вогню повинні
забезпечувати стрільцям однакові умови захисту від вітру, сонця, дощу і гільз, що
викидаються зі зброї.

6.5. На кожній вогневій позиції стрільця повинні бути:
 столик висотою 0,7-0,8 м для зброї, патронів та зорової труби (для викона ння

вправ з пістолета);
 стілець або табурет для стрільця;
 мат (підстилка) товщиною 10 -50 мм мінімальним розміром 80 см х 200 см

однаковий для всіх учасників (для виконання стрільби лежачи та з коліна).
Використання стрільцями власних матів (підстилок) заб оронено.
За межами вогневих позицій визначаються і облаштовуються місця для

контролерів.
6.6. Мішенні установки і щити повинні бути позначені номерами, які відповідають

номерам стрілецьких місць. Номера повинні бути достатньо великими, контрастного
кольору, щоб їх було чітко видно на дистанції стрільби при звичайних умовах освітлення,
незалежно від того виставлені мішені чи ні.

6.7. Мішені повинні бути закріплені так, щоб не було видимих коливань, навіть при
сильному вітрі. Допускаються будь -які мішенні установки, які забезпечують необхідний
рівень безпеки, точний час експозиції, швидку і точну оцінку пробоїн та швидку заміну
мішеней.

6.8. Стрільбище, лінія мішеней якого обладнана бліндажем, повинно мати
телефонний, селекторний або радіо зв’язок бліндажа з лінією вогню.

6.9. Для стрільби на 25 м в тирах закритого типу мінімальна рекомендована
освітленість мішеней 2500 люкс, мінімальна загальна (на лінії вогню) освітленість тиру
300 люкс.

6.10. Бліндаж на лінії мішеней повинен служити надійним укриттям від ку ль і бути
зручним для роботи у ньому суддів.

6.11. Стрільбище (тир) повинно забезпечувати безпеку учасників змагань і
глядачів. На видному місці стрільбища (тиру) повинні бути вивішені заходи безпеки при
поводженні зі зброєю та патронами.

6.12. Під час проведення змагань в районі стрільбища виставляється оточення для
виключення можливості проникнення у вогневу зону людей і тварин.

6.13. На стрільбищі (в тирі) повинні бути встановлені щогли для підйому прапорів:
 червоного кольору, що дозволяє ведення вогню;
 білого кольору, що забороняє ведення вогню.
6.14. В тирах і на стрільбищах повинні бути:
 навіси для укриття від сонця, вітру і дощу для стрільців та офіційних осіб;
 місця для команд, призначені для відпочинку, переодягання, розминки і

розміщення зброї, патронів та приладдя;
 приміщення для роботи організаційного комітету та суддівської колегії,

зберігання мішеней та необхідних матеріалів;
 місця, зручні для контролю зброї і оснащення, їх чищення та ремонту;
 приміщення для надання медичної допомоги;
 пункти харчування учасників.
6.15. Для показу напрямку і сили вітру у відкритій зоні між лінією вогню і лінією

мішеней повинні бути встановлені вітровказівні прапорці з бавовняної тканини розміром
50 мм х 400 мм на дистанціях до 50 м і 200 мм х 750 мм на дистанціях понад 50 м. Вони
розміщуються максимально наближено до траєкторії польоту кулі, але не можуть
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перекривати ні лінії прицілювання, ні траєкторії польоту кулі. Прапорці встановлюються
на дистанціях 1/6 та 2/3 від загальної дистанції стрільби, з рівномірномір ністю:

– при стрільбі на 50 м та на 100 м – для кожного другого стрільця;
– при стрільбі на 200 м та на 300 м – для кожного четвертого стрільця.
Використання стрільцями власних прапорців заборонено.
6.16. Для проведення змагань у дуельній стрільбі на місцев ості вибирається рівна

ділянка (100 м х 20 м), яка дозволяє вести стрільбу на дистанції 50 м. Ділянка повинна
мати кулеуловлюючий вал або інші пристрої, які повинні перешкоджати вильоту куль за її
межі. Дозволяється використовувати стаціонарні тири і стріл ьбища.

Лінія вогню визначається на стрілецькій позиції завширшки 1,5 м. Глибина зони
лінії вогню – 3 м. Межі зон позначаються прапорцями та лініями. Поверхня вогневої
позиції повинна бути рівною. На віддалі 50 м від лінії вогню визначається лінія старту, я ка
наноситься суцільною лінією завширшки 5 см. Від лінії старту до лінії вогню розмічають
сектори для кожної команди (учасника), а в секторах – доріжки завширшки 1,5 м для
учасників змагань. Нумерація доріжок ведеться зліва направо за напрямком стрільби в
кожному секторі окремо.

7. Вимоги до встановлення та обладнання мішеней.
7.1. Мішені для стрільби виготовляються не з глянцевого матеріалу. Вони

встановлюються на однаковій (+/ - 1 см) для усіх стрільців висоті відносно рівня лінії вогню:
 у вправах МГС-1, дуельна стрільба – 0,75 +/- 0,5 м до центру мішені;
 у вправах АК-1, АК-3, СГ-3 (100 м, 200 м) – 1 +/- 2,5 м до центру мішені;
 у вправах ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3, ПМ-4 (для першої серії стрільби), ПМ -7, ПМ-8 –

1,4 +/-0,1 м до центру мішені;
 у вправах СГ-1, СГ-2, СГ-3 (300 м), СГ-5 – 3 +/- 4 м до центру мішені;
 у вправах АК-2, АК-4, ПМ-5, ПМ-6 і ПМ-4 (для другої серії стрільби) – 20-30 см

до нижнього краю мішені.
У вправах ПМ-4, ПМ-5, ПМ-7 інтервал – 75 +/- 1 см між центрами мішеней.
Центри мішеней повинні бути навп роти відповідних стрілецьких місць.

Горизонтальне відхилення від перпендикулярного до лінії вогню напрямку не повинно
перевищувати 2% дистанції стрільби.

У вправах, в яких виконується більше одного пострілу в мішень – за заліковою
мішенню розташовується щит і (або) на відстані до 1 м повинен бути білий екран, що
використовується суддями для визначення здвоєних влучень.

7.2. Мішені для залікової і пробної стрільби повинні бути одного тиражу.
7.3. Мішені для пробної стрільби повинні позначатися широкою чорною  смугою,

проведеною по діагоналі в правому верхньому куті і добре видимою з лінії вогню
неозброєним оком.

7.4. В лівому верхньому куті залікової мішені повинні бути зроблені наступні
помітки: індекс вправи номер зміни, номер щита і порядковий номер мішені.  В правому
верхньому куті дозволяється ставити підписи або печатки за бажанням суддів і
представників команд.

7.5. Забороняється виставляти для стрільця одночасно пробну і залікову мішені.
7.6. Час, упродовж якого мішень з’являється (повертається), не пови нен

перевищувати 0,3 с.
7.7. Час показу мішеней, що з’являються (повертаються), повинен віповідати

умовам виконання вправ з допуском до + 0,2 с, що має перевірятись до та під час змагань.
Вимірювання часу повинно починатись коли мішень починає з’являтись (повертатись) і
закінчуватись коли вона починає зворотній рух. Якщо використовується електронна
мішенна установка, замість повороту мішені „на лице” сигналом для виконання пострілу є
вмикання зеленого світла на визначений умовами виконання вправи час.
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7.8. У дуельній стрільбі лінія мішеней обладнується пристроями з круглими
мішенями діаметром 11 см, які падають або руйнуються при влученні в них. У
командному стрілецькому поєдинку кількість мішеней відповідає складу команд.

8. Вимоги до зброї та патронів.
8.1. Тип і модифікація зброї та забезпечення боєприпасами до неї визначається

положенням про змагання однаково для всіх учасників. На змаганнях дозволяється
користуватись тільки справною зброєю, яка не становить небезпеки оточуючим.

8.2. Не дозволяється вносити конструктивні зміни у зброю (використовувати
додаткові чи нестандартні для цього типу зброї елементи конструкції). Виключення
становлять лише малокаліберна чи снайперська (крім випадку виконання вправи СГ -1)
гвинтівки.

8.3. Зброя, призначена для вик онання залікових стрільб, повинна бути у
встановлений час пред’явлена судді по зброї для визначення її відповідності Правилам.
Після перевірки і допуску до змагань у зброю та оснащення не повинні вноситись будь -які
зміни, які суперечать Правилам. При будь -яких сумнівах у цьому проводиться повторна її
перевірка суддею по зброї.

8.4. Натяг спуску курка у пістолетів та автоматів повинен бути не менше 2 кг, для
снайперських гвинтівок – 1,5 кг, для малокаліберних гвинтівок – 0,5 кг. Натяг спуску
курка перевіряється з суворим дотриманням заходів безпеки, зокрема, при цьому
обов’язкове від’єднання магазину та перевірка відсутності патрона в патроннику.
Перевірка виконується при вертикальному положенні ствола навантаженням на середину
тієї частини спускового гачка, яка призначена для натискання на неї пальцем. (Рис. 2.). У
місці торкання до спускового гачка прикладене навантаження повинно мати гострий
резиновий або металевий кант (кругла конфігурація заборонена).

Рис. 2. Перевірка натягу спуску курка та варіанти місця прикладання
навантаження.

8.5. Дозволяється використовувати патрони, привезені учасниками змагань.
8.6. Стрілець повинен користуватись одним і тим же пістолетом, автоматом,

гвинтівкою при виконанні вправи. В разі раптової поломки з брої, стрілець з дозволу
суддів може продовжити змагання з іншої зброї того ж типу, за умови, що вона перевірена
суддею і відповідає вказаним вимогам у пунктах 8.1. - 8.4.

8.7. У дуельній стрільбі використовується малокаліберна гвинтівка калібру 5,6 мм,
з будь-яким прицілом, патрон з капсулем кільцевого спалахування. Кожному учаснику
кількість патронів для кожного забігу – на один патрон більше ніж кількість стріляючих у
команді.
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9. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю та патронами.
9.1 Для дотримання безпеки на стрільбищі (в тирі) під час проведення змагань

категорично забороняється:
9.1.1. Наводити зброю в людей, тварин, будівлі та інші сторонні предмети, а також

в сторони, де можуть з’явитись люди чи тварини, незалежно від того заряджена зброя чи
ні.

9.1.2. Виконувати будь-які дії зі зброєю поза лінією вогню без попереднього
від’єднання магазину та перевірки відсутності патрона в патроннику.

9.1.3. Виконувати будь-які дії зі зброєю (для пістолетів - виймати з кобури) на лінії
вогню без команди судді,  або, крім місць визначених для огляду, чищення і попереднього
тренування.

9.1.4. Заряджати зброю і відкривати вогонь на лінії вогню без команди судді.
9.1.5. Вести стрільбу з несправної зброї.
9.1.6. Залишати зброю та патрони без нагляду.
9.1.7. Доторкатись до зброї, коли у зоні стрільби (попереду лінії вогню)

знаходяться люди.
9.1.8. Доторкатись до зброї, яка належить іншим учасникам, без дозволу судді лінії

вогню, старшого судді лінії вогню або заступника головного судді.
9.1.9. Проводити тренувальні стрільби, не передбачені програмою змагань.
9.2. Учасники змагань повинні розміщуватись на вогневій позиції так, щоб дульний

зріз зброї знаходився за її передньою межею.
9.3. Після закінчення стрільби суддя подає відповідні команди для розряджання і

огляду зброї. Під час виконання вправ всі дії зі зброєю учасник виконує самостійно. Для
усунення затримок і несправностей він може лише після огляду зброї суддею лінії вогню
та з його дозволу скористатися допомогою майстра -зброяра чи іншої особи за межами
лінії вогню.

9.4. При переміщенні поза зоною лінії вогню зброя повинна бути в розрядженому
стані та з ввімкненим запобіжником, а за його відсутності – з відкритим затвором. Крім
того, пістолет повинен перебувати в кобурі, а ствол автомата чи гвинтівки повинен бути
направлений вверх.

10. Учасники змагань, форма одягу, обов’язки і права учасника,
представника, тренера та капітана команди.

10.1. Категорії учасників, які допускаються до змагань, визначаються положенням
про змагання. Допуск здійснюється на основі офор мленої у відповідності з положенням
про змагання іменної заявки. Заявка на участь в змаганнях подається в мандатну комісію.

10.2. Форма одягу та взуття учасників  змагань повсякденна для строю чи польова
по сезону (може додатково визначатись положенням про змагання, але не може
змінюватись чи розстібатись при стрільбі з різних положень). Взуття чорного або
коричневого однотонного кольору. При проведенні дуельної стрільби форма одягу
довільна (в т.ч. спортивна), але обов’язкове прикриття нею ліктьових і колін них суглобів.
Застосування будь-яких спеціальних пристосувань, предметів (за виключенням підсумка,
яким комплектується зброя, що використовується) або одягу, які фіксують чи штучно
обмежують рухливість ніг, тіла або рук (кисті руки) стрільця заборонено. Ли пучі або
клейкі матеріали чи рідини на внутрішній або зовнішній поверхні одягу, додаткові
накладки, крім передбачених встановленою формою одягу, заборонені. Весь верхній та
нижній одяг повинен бути виготовлений з еластичного матеріалу. Приклеювати чи
додатково простьобувати підкладки до зовнішнього матеріалу одягу заборонено.
Дозволяється використовувати лише один поясний ремінь форменого зразка (в тому числі
для кріплення підсумка).
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10.3. Учасник змагань зобов’язаний:
10.3.1 Знати і неухильно дотримуватись  вимог Правил, заходів безпеки при

поводженні зі зброєю та патронами.
10.3.2. Не допускати дії, які суперечать принципам спортивної етики,

розпорядженням членів суддівської колегії.
10.3.3. Прибувати на змагання у встановлений час в передбаченій Правилами та

положенням про змагання формі одягу.
10.3.4. До початку виконання кожної вправи пред’явити документ, який засвідчує

його особу та зброю для перевірки.
10.3.5. Виконувати команди суддів лінії вогню в суворій відповідності Правилам.
10.3.6. Не втручатися в роботу суддів.
10.3.7. Підтримувати чистоту і порядок на вогневій позиції, по команді судді

збирати після виконання вправи гільзи відстріляних патронів.
10.3.8. Чистити зброю тільки у встановлених для цього місцях.
10.3.9. При помилковому пострілі по сво їй чи чужій мішені, повідомляти про це

суддів, не виконуючи наступного пострілу.
10.4. Учасник змагання має право:
10.4.1. До початку змагання пристріляти зброю на місці проведення стрільб у

визначеному організаторами порядку (в день приїзду або перед поча тком вправи).
10.4.2. Відмовитись від виконання серії пробних пострілів, про що необхідно

повідомити старшого суддю лінії вогню.
10.4.3. Користуватися зоровою трубою для коректування стрільби (при виконанні

вправ МГС-1 і СГ-5 – радіостанціями).
10.4.4. Користуватись навушниками або іншими засобами, які захищають слух.
10.4.5. Використовувати оптичне скло (окуляри, в тому числі з кольоровими

скельцями, лінзу), не прикріплене до зброї, а також приспосіблення, що закривають одне
око.

10.4.6. Звертатися в процесі виконання вправи до секторного судді лінії вогню чи
старшого судді лінії вогню, в тому числі з усними протестами, або, залишивши виключно
з дозволу судді лінії вогню межі вогневої позиції, попередньо розрядивши зброю і
залишивши її в безпечному стані, д о судді при учасниках і судді по зброї - з питаннями,
які стосуються перевірки зброї, одягу чи виконання вправи.

10.4.7. В перервах між серіями виключно з дозволу судді лінії вогню вийти із зони
лінії вогню ( в тому числі до тренера чи представника команди ), попередньо розрядивши
зброю і залишивши її в безпечному стані.

10.5. У випадках, не передбачених підпунктом 10.4.6., учасник має право
звертатись в суддівську колегію через представника, тренера або капітана команди.

10.6. Учасник може бути відсторонен ий від виконання вправи за рішенням
заступника головного судді з виду або від участі в даних змаганнях (дискваліфікований)
за рішенням головного судді змагань у наступних випадках:

10.6.1. Грубе чи скритне, задля отримання переваги над іншими учасниками,
порушення Правил змагань.

10.6.2. Грубе порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю та патронами.
10.6.3. Грубе порушення норм поведінки та спортивної етики.
10.6.4. Мотивований висновок лікаря змагань.
10.7. Стрільцю забороняється одночасно виконува ти обов’язки судді, за

виключенням обов’язків покажчика.
10.8. Організація, яка бере участь у змаганнях, призначає представника, тренера чи

тренера-представника своєї команди.
10.9. Представник, є керівником команди, несе відповідальність за організованіст ь,

поведінку та дисципліну її учасників. Він зобов’язаний:
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10.9.1. Знати Правила і положення про змагання, забезпечити дотримання всіма
членами команди вимог цих документів, заходів безпеки при поводженні зі зброєю та
патронами, розпорядку дня, збереження зброї та патронів.

10.9.2. Представляти своєчасно в мандатну комісію іменну заявку на участь в
змаганнях (додаток 12), рапорт про ознайомлення всіх членів із заходами безпеки при
користуванні вогнепальною зброєю та патронами (додаток 13), а також інші доку менти,
передбачені положенням про змагання.

10.9.3. Подавати у встановлені суддівською колегією терміни заявки на участь
спортсменів команди в змаганнях у певній вправі.

10.9.4. Забезпечити своєчасну явку спортсменів команди для виконання вправи, а
також на відкриття та закриття змагань, нагородження переможців у встановленій формі
одягу.

10.9.5. Бути присутнім на засіданнях суддівської колегії, а також на змаганнях до
закінчення виступу усіх членів своєї команди.

10.9.6. Доводити до відома учасників інфор мацію, отриману ним від суддівської
колегії.

10.9.7. Брати участь у проведенні жеребкування учасників змагання.
10.10. Представник (тренер-представник) команди має право:
10.10.1. Отримувати довідки від суддів з питань, які стосуються проведення

змагань.
10.10.2. Здійснювати контроль за виконанням вправ всіма учасниками змагань та їх

результатами.
10.10.3. Звертатись письмово чи усно в суддівську колегію або письмово в

апеляційну комісію із заявами та протестами.
10.11. Представнику команди забороняється вт ручатися в роботу суддів.
10.12. Представник команди керує пристрілюванням зброї і визначає склад

команди на виконання кожної вправи. За відсутності представника команди тренер
команди виконує його обов’язки і користується його правами.

10.13. Представникові та тренеру команди забороняється заходити в зону лінії
вогню під час виконання спортсменами вправи.

10.14. Капітан, будучи одночасно членом команди, забезпечує дисципліну в ній.
При відсутності представника і тренера капітан команди виконує їх обов’язки  та
користується їх правами.

10.15. Представнику, тренеру та членам команди забороняється корегувати дії
стрільця під час виконання вправи (крім вправ МГС -1 і СГ-5). За перше таке порушення
оголошується попередження. За повторне таке порушення стрілець штр афується на два
очка, а офіційна особа команди повинна залишити тир (зону для представників, тренерів
команд і глядачів). Штрафні очки вираховуються з результату першої залікової серії.

11. Загальні вимоги до виконання стрілецьких вправ.
11.1. Основні умови виконання вправ вказані в таблиці та їх описі, приведених у

п. 1.2. і п.2. Правил.
11.2. Положення для стрільби.
При виконанні вправи стрілець повинен перебувати на відведеній йому вогневій

позиції без торкання до будь -яких предметів та розташовуватись  позаду (до) лінії вогню.

11.2.1. Положення для виконання вправ з гвинтівки або автомата:
11.2.1.1. Лежачи.
Стрілець розташовується на стрілецькому місці головою в сторону мішені. При

стрільбі без упору зброя може утримуватись тільки двома руками і одним  плечем. Під час
прицілювання щока стрільця може опиратись на приклад. Зброя може підтримуватись
ременем і не повинна доторкатись або опиратись ні на які інші предмети, в тому числі
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підстилку. Передпліччя руки і рукав над ліктем повинні чітко відділятись від поверхні
стрілецького місця.

11.2.1.2. З коліна.
Стрілець може торкатись поверхні стрілецького місця носком і коліном одної ноги

та ступнею іншої. Зброя може утримуватись тільки двома руками і одним плечем. Під час
прицілювання щока стрільця може опиратись на приклад. Лікоть повинен опиратись на
відповідне йому коліно, при цьому точка опори не повинна бути більш ніж на 100 мм
попереду або на 150 мм позаду коліна. Зброя може утримуватись ременем і не повинна
доторкатись або опиратись ні на які інші предмети. Може використовуватись
підгомільник (валик), але в будь-якому випадку ні стегна, ні сідниці стрільця не повинні
торкатись поверхні стрілецької позиції (підстилки). Під коліном, яке опирається на
поверхню стрілецького місця (підстилки), а також, між п’яткою і бедром цієї ноги не може
розташовуватись нічого, крім штанів та нижнього одягу стрільця.

11.2.1.3. Стоячи.
Стрілець повинен стояти свобідно обома ногами на стрілецькому місці без будь -

якої додаткової опори. Зброя може утримуватись двома руками і плечем (верхньою
правою (лівою) частиною груде й) або верхньою частиною руки близько до плеча, щокою і
верхньою правою (лівою) частиною грудей. Під час прицілювання щока стрільця може
опиратись на приклад. Верхня частина і лікоть руки можуть опиратись на корпус стрільця
або на підсумок для магазинів.

11.2.2. Положення для виконання вправ з пістолета.
Стрілець повинен стояти обома ступнями повністю на своєму стрілецькому місці ні

на що не спираючись. Пістолет повинен утримуватись однією рукою (крім вправи ПМ -7
та у випадку службових багатоборств - вправи ПМ-4) і постріл повинен виконуватись тією
ж рукою. В положенні для стрільби повинно бути чітко видно, що кисть руки вільна і не
доторкається ні до яких предметів. Заборонено закріплювати зап’ястя руки, яка утримує
зброю, мати на ній годинник, браслети, на пульсники та використовувати будь -які
пристрої, які могли б служити опорою для пістолета і утримуючої його руки.

11.3. В момент пострілу дульний зріз зброї повинен знаходитись попереду лінії
вогню.

11.4. Серії вправ виконуються роздільно. У перервах між се ріями виконується
заміна мішеней або показ влучень та оголошення результату, з подальшим заклеюванням
пробоїн. При виконанні однієї серії з 10 пострілів у дві мішені (вправи ПМ -1, ПМ-2, ПМ-
3, ПМ-8 та інші) встановлений час ділиться, надається час для замін и мішеней або
заклеювання пробоїн і перед продовженням серії дається час на приготування 1 хв.

11.5. Після виклику зміни на лінію вогню стрільцям відводиться час для
підготовки: до виконання вправи – 3 хв., після перерви, між серіями – 1 хв. В цей час
мішені повинні бути підняті (виставлені) для огляду.

11.6. Під час підготовки до виконання вправи (після команди “Приготуватись!”  і
до команди “Заряджай!” або “Вогонь!” (Старт!”)) дозволяється на лінії вогню з
дотриманням заходів безпеки при поводженні зі збро єю та патронами (п.9 Правил):

 виймати зброю з кобури (чохла);
 готувати зброю до стрільби;
 прицілюватись без патрона та проводити холості спуски курка, імітуючи

виконання вправи;
 споряджати магазин патронами та приєднувати його до зброї.
11.7. Учасникам змагань дозволяється прибувати на лінію вогню зі спорядженими

для виконання вправи магазинами (крім вправ АК -2, ПМ-4, ПМ-5), не приєднуючи їх до
зброї до команди „Приготуватись!”

11.8. Якщо стрілець не з’явився на лінії вогню після тричі повтореного виклику
упродовж однієї хвилини, він вважається таким що запізнився. Це не стосується випадків,
коли незаперечно встановлено, що спізнення сталось виключно з об’єктивно незалежних
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від стрільця причин і були відсутні можливості для вчасного прибуття. Тоді суддівська
колегія повинна надати йому додатковий час, без порушення загальної програми змагань.

11.9. Учасник, який запізнився до початку стрільби, допускається секторним
суддею лінії вогню до виконання тієї серії стрільби, в яку він може включитися в час, який
залишився на виконання вправи.

11.10. У вправі, коли у зміні стріляє один учасник, стрілець, який запізнився на
виконання вправи, втрачає право на участь у цій вправі.

11.11. В стрільбі по мішенях, що з’являються, коли в зміні стріляє декілька
учасників одночасно, стрілець який запізнився втрачає право на виконання пропущених
серій. Він допускається до змагань секторним суддею лінії вогню до подачі команди
“Вогонь!” (“Старт!”)  для виконання чергової серії пострілів.

11.12. При стрільбі по мішенях, що з’являют ься, відлік часу починається з моменту
початку розвороту мішеней в положенні “на лице” і закінчується в момент початку
повороту мішеней в положення ”на ребро”.

При стрільбі по нерухомим мішеням відлік часу починається з моменту подачі
команди “Вогонь!” (“Старт!”) і зупиняється по команді “Відбій!” (“Стоп!”) .

11.13. Постріли, які виконані після закінчення часу, відведеного для даної вправи,
або не виконані упродовж цього часу, вважаються промахами, якщо тільки старший суддя
лінії вогню не надав стрільцю з те хнічних причин додаткового часу. При неможливості
визначити результат пробоїни від пострілу, виконаного після команди “Відбій!”,
анулюється краща пробоїна в даній серії (мішені).

11.14. Тільки при виконанні вправ стрільби з автомата або гвинтівки:
 дозволяється використовувати парні (однакові) рукавиці форменого типу

(п’ятипалі, однотонного чорного, коричневого або темно -сірого кольору з
однаково закритими пальцями, без зовнішніх накладок) з еластичного
матеріалу, загальна товщина кожної з яких при вимірюван ні лицевої і тильної
частини разом поза межами швів та складок не перевищує 12 мм (при стисканні
із зусиллям 5 кг). Рукавиця не повинна заходити на руку далі як на 50 мм за
центр променевозап’ясткового суглоба (Рис. 3.). Біля зап’ястя рукавиця повинна
бути вільною для зручності при вдяганні, будь -які зав’язки заборонені;

 забороняється користуватися лунками для ліктів, торкатись магазином чи
іншими частинами зброї до землі чи будь -яких предметів (за винятком вправ
СГ-3, СГ-5);

 при стрільбі з будь-якого положення дозволяється використовувати ремінь
зброї (при цьому дозволяється використання на ремені фіксатора від
послаблення), не відстібаючи його з обох сторін від зброї;

 рукоятка зброї та рука, яка її утримує не повинні торкатися другої руки чи
рукава;

 дозволяється додатково забезпечувати ущільнення отвору кришки ствольної
коробки автомата;

 при стрільбі з коліна (за винятком вправ АК -2, АК-4) дозволяється
використовувати підгомільник (валик) завдовжки до 250 мм та діаметром до
180 мм з еластичного матеріалу без каркасу, який надає форму;

 допускається використання під час стрільби на поясному ремені підсумка з
магазинами, яким комплектується зброя, що використовується;

 стрільцям, які закінчили стрільбу раніше встановленого часу, забороняється до
подання загальної команди про закінчення стрільби з цього положення (серії)
готуватися до наступного, заважати іншим учасникам.
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Рис. 3. Рукавиця для стрільби з автомата або гвинтівки.

11.15. Поблизу лінії вогню заборонений голосний шум. Офіційні особи
організаційного комітету, члени суддівської колегії, офіційні особи команд та учасники
повинні обмежити свої розмови лише офіційними питаннями.

11.16. Дозволено використовувати тільки апаратуру для зниження шуму.
Використання стрільцями звукозаписуючої чи звуковідтворюю чої апаратури під час
змагань заборонено. Стрільцям, тренерам та офіційним особам команд заборонено
користування мобільними телефонами, радіостанціями або іншими радіотехнічними
пристроями коли вони знаходяться на місцях проведення змагань (за виключенням
виконання вправ СГ-5 та МГС-1).

11.17. Куріння в зоні лінії вогню та в зоні для представників, тренерів команд і
глядачів заборонено.

11.18. Заборонено використання фотоспалахів упродовж виконання стрілецької
вправи.

12. Порядок виконання стрілецьких впра в з автомата.
12.1. Вправи з автомата виконуються з модифікацій автомата Калашникова, які

прийняті на озброєння в Україні (конкретно визначаються положенням про змагання).
12.2. Перед виконанням вправи, серії (окремого положення) суддя лінії вогню

подає команду “До стрільби лежачи (з коліна, стоячи), Приготуватись!” . Час на
приготування відповідно п. 11.5.

12.3. Пробні постріли виконуються з положення „лежачи” перед першою заліковою
серією та відповідно її умовам (крім вправи АК -2).

12.4. У вправах АК-1 і АК-3 після виклику зміни на лінію вогню учасникам
надається час для підготовки до вправи (п. 12.2.). Після завершення часу на підготовку
перед пробними пострілами і заліковими серіями пострілів старший суддя лінії вогню
подає команди: “Пробна (1-а / 2-а / 3-я залікова) серія, Заряджай!”  і через 2-3 секунди –
“Вогонь!”. Положення для стрільби, порядок і час її виконання та кількість пострілів
визначена умовами виконання вправ (п. 1.2., п. 2.).

12.5. У вправі АК-2 учасники в присутності контролера споряджають  3 магазини
по 10 патронів кожен. За командою судді “Зміна, на лінію вогню, Руш!”  зміна виходить
на вказаний рубіж і за командою судді (п. 12.2.) готується до стрільби. Після завершення
часу на підготовку суддя командує: “Заряджай!” та проводить показ розташування
мішеней (додаток 7) на протязі 30 с. Після чого мішені прибираються і через 30 с
з’являються на 15 с для виконання стрільби із положення “лежачи”, стрільба ведеться
чергами (по 2-3 постріли). Одиночний постріл дозволяється лише останнім патроном.
Якщо учасник виконав одиночний постріл на початку або в середині серії, то він
штрафується кількістю пробоїн, рівною кількості одиночних пострілів.
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Перед виконанням стрільби з положень “з коліна” і “стоячи” дається одна хвилина
на підготовку без попередньо го показу мішеней. Час для виконання стрільби з коліна –
20 с, стоячи – 25 с.

12.6. У вправі АК-4 , після виклику зміни на лінію вогню учасникам надається час
для підготовки до вправи (п. 12.2.). Після завершення часу на підготовку старший суддя
лінії вогню подає команду “Заряджай!” і мішені (додаток 2) прибираються в положення
“на ребро” (якщо для цього є технічні можливості). Через 20 секунд після цієї команди він
оголошує: “Залишилося 10 секунд!” . Після закінчення цього часу мішені повертаються в
положення “на лице”, що є сигналом для початку стрільби. Після закінчення часу
відведеного на стрільбу мішень повертається в положення “на ребро” (подається команда
“Відбій!”) проводиться розряджання та огляд зброї, оцінка та оголошення результату
серії.

Перед виконанням чергової серії суддя подає команду “До стрільби з коліна
(стоячи), приготуватись!” . На підготовку дається 1 хв. Далі подається команда
“Заряджай!”. Подальші дії суддів та учасників такі ж, як для першої серії стрільби.

Якщо дана вправа виконуєтьс я по нерухомій мішені, сигналом для початку
виконання вправи є команда “Вогонь!”, а для закінчення – “Відбій!”.

12.7. Після виконання пробних пострілів, а також закінчення кожної залікової серії
(або її частини) подаються команди “Відбій!”, “Розряджай!”, “Зброю до огляду!” .

13. Порядок виконання стрілецьких вправ з пістолета.
13.1. Вправи з пістолета виконуються з 9 мм пістолетів ПМ, "Форт -12" та

аналогічних їм, які прийняті на озброєння в Україні (конкретно визначаються положенням
про змагання), з положення стоячи.

13.2. Пістолет утримується і постріли виконуються лише однією рукою (крім
виконання вправи ПМ-7 та у випадку проведення змагань зі службових багатоборств –
вправи ПМ-4).

13.3. Чергова зміна за командою старшого судді лінії вогню шикується на
вихідному рубежі згідно зі списком змін. За командами “Зміна, на лінію вогню (старту),
Руш!”, “Приготуватися!”  стрільці займають вогневі (стартові) позиції, споряджають
магазини відповідною кількістю патронів (у нешвидкісних вправах дозволяється
споряджати зброю по одному патрона), готуються до стрільби (відповідно п.п. 11.4.-11.6.).
Після закінчення часу на підготовку старший суддя лінії вогню оголошує, яка вправа
виконується і приступає до проведення стрільби.

13.4. Пробні постріли виконуються перед першою заліковою серією та відповідно її
умовам (у вправі ПМ-6 - без попереднього подолання смуги перешкод).

13.5. У вправах ПМ–1, ПМ–1(а), ПМ–2, ПМ–2(а), ПМ–3, ПМ–3(а) перед пробними
пострілами і заліковими серіями пострілів старший суддя лінії вогню подає коман ди:
“Пробна (1-а / 2-а / 3-я залікова) серія, Заряджай!”  і через 2-3 секунди – “Вогонь!”.

13.6. У вправі ПМ–4 перша та друга серії виконуються після подолання учасником
дистанції 25 м до лінії вогню, розміщеного на відстані 25 метрів від лінії мішеней
відповідно у верхні та нижні частини комбінованих фігурних мішеней. Час на подолання
дистанції та стрільбу в кожній серії - 20 секунд. На рубежі старту стрілець під наглядом
судді споряджає магазин п’ятьма патронами, вставляє його в поставлений на запобіжник
пістолет, не виймаючи повністю пістолет з кобури, яка знаходиться на поясному ремені.
Вкладає пістолет в кобуру закритого типу (при цьому пістолет повністю закритий
кобурою), застібає її та доповідає судді про готовність до виконання вправи. Після
розвороту мішеней з положення “на ребро” в положення “на лице” (якщо для цього
відсутні технічні можливості – мішені відразу встановлюються в положення для стрільби)
або команд судді “Увага!”, “Старт!”  стрілець висувається на лінію вогню. Лише
досягнувши відмітки (лінія, прапорець і т.п.), розміщеної у двох метрах до лінії вогню,
учасник розстібає кобуру, з дотриманням заходів безпеки виймає пістолет, досягнувши
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лінії вогню досилає патрон в патронник та виконує стрільбу (по одному пострілу в кожну
мішень). Сигналом для закінчення стрільби є розворот мішеней в положення “на ребро”
або команди “Відбій!”. Далі слідує команда “Розряджай!”, “Зброю до огляду!” . Після
огляду пістолет вкладається в кобуру. Проводиться оцінка та оголошення результату серії.

13.7. У вправі ПМ–5 умови та порядок виконання усіх серій стрільби однакові. Час
на виконання кожної серії – 8 секунд. Учасник на лінії вогню під наглядом судді
споряджає магазин трьома патронами, вставляє його в поставлений на запобіжник
пістолет, не виймаючи повністю піст олет з кобури, яка знаходиться на поясному ремені.
Вкладає пістолет в кобуру закритого типу (при цьому пістолет повністю закритий
кобурою), застібає її, займає положення “стоячи спиною до мішені”, не торкаючись
кобури і доповідає судді про готовність до ви конання вправи. Через 2-3 секунди за
командою судді “Вогонь!” мішені повертаються з положення “на ребро” в положення “на
лице” (якщо для цього відсутні технічні можливості – мішені відразу встановлюються в
положення для стрільби), учасник розвертається до них обличчям, розстібаючи кобуру, з
дотриманням заходів безпеки дістає пістолет, досилає патрон в патронник і виконує
стрільбу (по одному пострілу в кожну мішень). Сигналом для закінчення стрільби є
розворот мішеней в положення “на ребро” або команда судді “Відбій!”. Потім слідує
команда “Розряджай!”, “Зброю до огляду!” . Після огляду пістолет вкладається в кобуру.
Проводиться оцінка та оголошення результату серії.

13.8. У вправі ПМ–6 стрільба виконується на дистанції 50 метрів після подолання
100 метрової смуги перешкод (додаток 10). При стрільбі використовуються 2 магазина,
споряджені шістьма патронами кожен. Час на подолання смуги перешкод та стрільбу –
100 секунд.

Учасник на місці старту за командою судді вставляє магазин з патронами в
поставлений на запобіжник пістолет, не виймаючи повністю пістолет з кобури, яка
знаходиться на поясному ремені. Вкладає пістолет та другий магазин в кобуру закритого
типу (при цьому пістолет повністю закритий кобурою), застібає її і доповідає судді про
готовність до виконання вправи. За командами „Увага!”, “Старт!”  або іншим сигналом,
узгодженим на нараді представників команд, мішені розвертаються з положення “на
ребро” в положення “на лице” (якщо для цього відсутні технічні можливості – мішень
відразу встановлюються в полож ення для стрільби), учасник долає перешкоди: “Паркан”,
“Колода”, ”Рів з водою” у вказаній послідовності. Перешкода “Паркан” долається будь -
яким способом, крім оббігання.

Перешкода “Колода” вважається подоланою, якщо спортсмен почав рух по ній з
ближнього краю, пробіг по всій її довжині та зіскочив з її дальнього краю.

Перешкода “Рів з водою” вважається подоланою, якщо учасник, перескочивши
через нього, при приземленні наступить хоча б однією ногою на лінію, що позначає його
дальній край, або за неї.

Спортсмену дозволяється робити повторні спроби подолання перешкод.
Лише досягнувши відмітки (лінія, прапорець і т.п.), розміщеної у двох метрах до

лінії вогню, учасник розстібає кобуру, з дотриманням заходів безпеки виймає пістолет,
досягнувши лінії вогню досилає  патрон в патронник та виконує стрільбу (по одному
пострілу в кожну мішень).. Закінчивши перші шість пострілів, стрілець міняє магазин і
продовжує виконувати вправу. Сигналом для закінчення стрільби є розворот мішеней в
положення “на ребро” або команда суд ді “Відбій!”. Потім слідує команда “Розряджай!”,
“Зброю до огляду!” . Після огляду пістолет вкладається в кобуру.

13.9. Вправа ПМ-7 виконується на дистанції 15 м по трьом нерухомим мішеням №4
грудна фігура з колами, 3 пробних постріли та серія 12 пострілів.  В серії ведеться вогонь
по трьом мішеням, із заміною магазина після шести пострілів, подвоєними пострілами в
кожну мішень до і після зміни магазину. Час на виконання серії – 25 секунд.

Учасник на лінії вогню під наглядом судді споряджає 2 магазини з шіст ьма
патронами кожен, вставляє один в поставлений на запобіжник пістолет. Потім вкладає
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пістолет в кобуру закритого типу, застібає її, займає положення “обличчям до мішені, не
торкаючись кобури” і доповідає судді про готовність до виконання вправи. За коман дою
судді “Вогонь!”, учасник дістає пістолет з кобури, досилає патрон в патронник і
розпочинає стрільбу. Напрямок переносу вогню – вільний. Сигналом для закінчення
стрільби є команда судді “Відбій!”. Потім слідує команда “Розряджай!”, “Зброю до
огляду!”. Після огляду пістолет вкладається в кобуру. Проводиться оцінка та оголошення
результату серії.

13.10. Вправа ПМ-8 – стрільба з пістолета на дистанції 25 м по мішені № 5, що
з’являється на 3 секунди.

Після виклику зміни на лінію вогню учасникам надається 3 хв. для підготовки до
вправи. Після завершення часу на підготовку старший суддя лінії вогню подає команду
“Заряджай, мішені на “ребро”!” . Учасники на лінії вогню упродовж однієї хвилини
споряджають магазини п’ятьма патронами, вставляють його в пістолет і д осилають патрон
в патронник, приймають вихідне положення. У вихідному положенні перед кожним
пострілом рука з пістолетом опущена під кутом не більше 45 0 до вертикалі та залишається
нерухомою в цьому положенні до появи мішені (команди „Вогонь!”). Мішень
повертається в положення “на лице”, що є сигналом для виконання пострілу. Стрільцю
дозволяється підіймати руку з пістолетом в момент початку розвороту мішеней. Після
закінчення часу 3 секунди, відведеного на постріл, мішень повертається в положення “на
ребро” ( подається команда “Відбій!”) на 7 секунд, рука зі зброєю опускається у вихідне
положення. При кожній появі мішені виконується тільки один постріл. Після кожних
п’яти пострілів проводиться розряджання та огляд зброї, оцінка та оголошення результату
стрільби, зміна (заклеювання) мішені.

13.11. Після виконання пробних пострілів, а також закінчення кожної залікової
серії (або її частини) подаються команди “ Відбій!”, “Розряджай!”, “Зброю до огляду!” ,
після чого пістолет оглядається та кладеться на столик чи в кладається в кобуру.

14. Порядок виконання стрілецьких вправ зі снайперської
гвинтівки.

14.1. Вправи зі снайперської гвинтівки виконуються з довільної гвинтівки калібру
7,62 мм з оптичним прицілом довільної кратності збільшення (за винятком вправи СГ -1,
яка виконується з гвинтівки СГД без оптичного прицілу).

14.2. Вправи СГ-1, СГ-2 і СГ-3 за командами судді виконується аналогічно вправам
стрільби з автомата відповідно АК -3 та АК-1 (п.п.12.2, 12.3., 12.4 і 12.7). Умови та зміст
виконання цих вправ викладені в п.1.2. та п.2. Правил.

14.3. Вправа СГ-5. Дистанція 200 м, положення для стрільби - лежачи з упору,
виконується по спеціальній мішені № 5 -а головна фігура (додаток 3), яка з’являється для
кожного пострілу на 3 секунди з паузою між показами 7 секунд. П робна серія виконується
упродовж 5 хв. на дистанції 100 м по мішені №4 грудна фігура з колами (додаток 1). За
командою судді “Зміна, на лінію вогню, Руш!”  учасники змагань виходять на лінію
вогню і за командою “Приготуватись!”  готуються до стрільби лежачи.  По завершенню
часу на підготовку (п.11.5) суддя командує: “Заряджай!”, учасники заряджають зброю і
доповідають про готовність. Суддя, перевіривши готовність до стрільби, подає команду
“Вогонь!” для появи мішені.

У випадку, якщо мішені встановлені на стац іонарних щитах, які не рухаються, час на
виконання вправи встановлюється загальний – 40 секунд.

14.4. Після виконання пробних пострілів, а також закінчення кожної залікової серії
(або її частини) подаються команди “Відбій!”, “Розряджай!”, “Зброю до огляду! ”,
оглядається зброя.
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15. Порядок виконання стрілецьких вправ з малокаліберної
гвинтівки.

15.1. Вправа МГС-1 виконуються лежачи з руки з 5,6 мм малокаліберної гвинтівки
довільного зразка з оптичним прицілом, кратність збільшення якого не менше 2,
використовуючи патрон з капсулем кільцевого спалахування на дистанції 50 метрів по
спеціальній мішені № 2-б „силует руки з пістолетом”, яка з’являється 10 разів по 5 секунд
з перервами по 10 секунд (виконуються дві серії по 5 пострілів).

За командою судді “Зміна, на лінію вогню, Руш!”  учасники змагань виходять на
лінію вогню і за командою “Приготуватись!”  готуються до стрільби лежачи. По
завершенню часу на підготовку суддя командує: “Заряджай!”, учасники заряджають
зброю і доповідають про готовність. Суддя, переві ривши готовність до стрільби, подає
команду “Вогонь!” для появи мішені.

У випадку, якщо мішені встановлені на стаціонарних щитах, які не рухаються, час на
виконання серії встановлюється загальний – 50 секунд.

15.2. Після виконання пробних пострілів, а так ож закінчення кожної залікової серії
подаються команди “Відбій!”, “Розряджай!”, “Зброю до огляду!” , оглядається зброя.

15.3. Дуельна стрільба виконується з малокаліберної гвинтівки калібру 5,6 мм під
патрон з капсулем кільцевого спалахування з будь -яким прицілом.

Боєприпаси викладаються на лінії вогню. Кількість боєприпасів на кожного
учасника – на один патрон більше від кількості тих, що стартують в команді. Дозволяється
використовувати підставки під патрони. На старті суддя перевіряє зброю учасників
(затвор закритий; контрольний спуск курка виконаний).

За командою “На старт!” учасники зі зброєю в руках стають біля лінії старту, не
наступаючи на неї. Після приготування спортсменів суддя на старті подає команду
“Старт!” (удар у гонг, постріл або помах прапо рцем). Після цієї команди стрільці, вже
не маючи права мінятись місцями, пробігають 50 м до лінії вогню, заряджають гвинтівку і
стріляють по мішенях суперника. Положення для стрільби: лежачи без упору. Вогонь
ведеться перехресно, тобто мішені в які необхід но стріляти знаходяться навпроти сектору
суперника.

При стрільбі дозволяється використовувати гвинтівочний ремінь зброї. Одягати на
руку гвинтівочний ремінь можна лише після подолання лінії старту. Заборонено
відкривати затвор зброї до потрапляння в двоме трову зону лінії вогню.

Спортсмен вважається вибулим, як тільки буде вражена його мішень (номер мішені
відповідає номеру доріжки). У цьому випадку суддя кладе руку на ствол гвинтівки
вибулого спортсмена і йому забороняється продовжувати стрільбу. В командн ому
стрілецькому поєдинку вибулий має право передати (тільки в положенні лежачи) патрони,
які залишились, товаришу по команді. Учасник, який влучив в одну мішень суперника має
право патронами, які залишилися, вести вогонь по інших мішенях суперника.

Після закінчення стрільби (влучення у всі мішені одного із суперників, або
відстрілу всіх патронів) за командою “Відбій!” учасники змагань повинні розрядити
зброю, зробити контрольний спуск курка і після команди “Встати!” – залишити лінію
вогню.

Система формування забігів, визначення командного результату та зайнятого місця
вказується у положенні про змагання.

16. Перерви в стрільбі .
16.1. В тирі без бліндажа перерви в стрільбі не повинні перевищувати: 10 хв. – при

переході від одного положення для стрільби до і ншого та 5 хв. – для заміни мішеней.
16.2. Перерви під час виконання вправи з метою забезпечення заходів безпеки, з

технічних причин (несправність обладнання і т.п.), через погодні умови (густий туман,
сильний дощ, снігопад, ураган), є вимушеними і фіксуют ься старшим або секторним
суддею лінії вогню.
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16.3. Якщо час вимушеної перерви перевищує 15 хв., стрілець отримує (крім
вправи АК-2 та дуельної стрільби) право на виконання пробної серії відповідно до умов
виконання вправи.

16.4. Якщо під час виконання шв идкісних вправ серія пострілів вимушено
переривається (п.16.2.), то перервана серія анулюється і повторюється. Стрільцю
зараховується результат повторної серії. Для всіх інших вправ серія дострілюється і
стрільцю зараховується результат повної серії. При ц ьому, час дострілювання рівний часу
що залишався на виконання серії пострілів у момент вимушеної зупинки.

16.5. Вправа, яка була припинена з технічних причин або через погодні умови,
повинна бути продовжена і закінчена в той самий день. У виняткових випадк ах за
розпорядженням головного судді закінчення вправи може бути перенесено на наступний
день. При цьому всі залікові постріли, виконані стрільцями до перерви, зараховуються і
дотримуються п.п. 16.3.,16.4..

17. Несправності при стрільбі.
17.1. Несправністю (затримкою) в стрільбі вважається порушення дій механізмів

зброї, в результаті чого стрільба не починалась, порушився її нормальний хід або
передчасно зупинилася.

17.2. Якщо стрілець вважає, що несправність сталась не з його вини, він повинен
негайно, не продовжуючи виконання вправи і не торкаючись механізмів зброї, підняти її
стволом вгору під кутом 45 градусів, піднявши вільну руку, запросити секторного суддю
лінії вогню, старшого суддю лінії вогню для виявлення причини затримки, заявивши
“Несправність (Затримка)”, не роблячи спроби усунути несправність до приходу судді.
Крім того, він не повинен турбувати інших стрільців.

17.3 До дозволених несправностей (не з вини учасників) відносять наступні:
 куля не залишила канал ствола;
 при повному натисканні на спусковий гачок не спрацював спусковий механізм;
 постріл не відбувся і в патроннику залишився патрон, хоча спуск курка

відбувся (осічка);
 заклинило патрон, гільзу, магазин, затвор або яку -небудь іншу частину зброї;
 зламаний бойок ударника або зламалась чи деформувалась яка-небудь інша

частина зброї так, що зброя перестала діяти або стала діяти неправильно;
 в режимі одиночного вогню відбувається наступний постріл без повторного

натискання на спусковий гачок („автоматична стрільба”);
 після пострілу черговий патрон не поданий в патронник при правильному

положенні магазину;
 повторення того, що не подано патрон з магазина в патронник або прихоплено

гільзу затвором через забруднення патронника чи рухомих частин зброї, якщо
зброя надана учасникові організацією, яка  проводить змагання.

17.4. Стрільцю не дозволяється при несправності „автоматична стрільба”
продовжувати змагання, поки він не полагодить або не замінить зброю. Якщо при цій
несправності зафіксовано, що ще одна куля (кулі) влучила в мішень, то найбільш вис око
розташована пробоїна (пробоїни) в мішені анулюється.

17.4. Несправності в стрільбі, не вказані в пункті 17.3., вважаються такими, що
стались з вини учасника. Зокрема, несправність (затримку) вважають недопустимою,
якщо:

 при виникненні несправності стрі лець торкнувся до затвору, спускового
механізму чи до запобіжника, або до зброї торкнувся хто -небудь ще, до того як
зброю перевірив суддя лінії вогню;

 запобіжник не був вимкнений (знятий);
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 стрілець не зарядив свою зброю;
 стрілець спорядив зброю (магазин) м еншою кількістю патронів, ніж це потрібно

або не тими патронами, якими слід було;
 стрілець недостатньо відпустив спусковий гачок для повернення у вихідне

положення після попереднього пострілу;
 магазин був недостатньо вставлений або випав під час стрільби, за

виключенням випадків поломки механізму фіксатора;
 несправність сталась з причин, яким стрілець міг запобігти.
17.5. Визначення причин несправності покладається виключно на суддів лінії

вогню. Якщо це необхідно, вони можуть залучати для цього заступника головного судді
змагань по виду або суддю по зброї.

17.6. У разі необхідності ремонту або заміни несправної зброї, стрільцю надається
додатковий час рівний витраченому на це, але не більше 15 хв., щоб він міг продовжити
виконання вправи. Стрілець отримує п раво на виконання додаткової пробної серії
відповідно до умов виконання вправи. Він повинен закінчити виконання вправи в час і на
місці, встановленому старшим суддею лінії вогню (бажано в ту саму зміну або
переведений в наступну, тоді час визначається відп овідно п.16.4.). Несправність, яка
сталась з вини стрільця, не вважається вимушеною і права на додатковий час для
виконання вправи та пробні постріли не дає.

17.7. Якщо секторний суддя лінії вогню встановив, що несправність в стрільбі
виникла під час виконання швидкісної вправи не з вини учасника, стрільцю дозволяється
перестріляти перервану серію.

17.8. Якщо секторний суддя лінії вогню встановив, що несправність в стрільбі
виникла під час виконання швидкісної вправи з вини учасника, всі не виконані в серії
постріли вважаються промахами, відстріляти постріли або завершити серію не
дозволяється. Стрільцю зараховуються лише постріли, які відбулись до несправності
(затримки). За умови усунення несправності він може продовжувати виконання серій
вправи, що залишились.

17.9. Повторення в серії несправності в стрільбі, вказаної в пункті 17.3.,
розглядається як несправність з вини учасника (недопустима).

17.10. Якщо стрілець при несправності в стрільбі встигає усунути її та продовжити
змагання, всі постріли, виконані  ним у відведений для виконання серії час, зараховуються.

17.11. Якщо стрілець при несправності в стрільбі намагається усунути її та
продовжити виконання вправи, він втрачає можливість заявити про дозволену
несправність, за виключенням випадків поломки бой ка або однієї з частин зброї, яка не
дає можливості їй працювати (виконувати постріли).

17.12. Якщо несправність (дозволена чи ні) сталась під час виконання пробної серії,
вона не реєструється. Стрілець може закінчити пробну серію, в тому числі по нерухоми м
мішеням у швидкісних вправах, для чого йому надається час максимум 2 хв.

17.13. При остаточному визначенні результатів серій швидкісних вправ,
перестріляних через несправність, що виникла не з вини стрільця, в кожній мішені
зараховуються відповідна кільк ість гірших пробоїн із загального числа виконаних в цю
мішень пострілів перерваної та повторної серії.

18. Порушення правил, помилки та покарання.
18.1. В разі порушення Правил, невиконання вказівок і команд суддів,

неспортивної поведінки, стрілець в зал ежності від характеру і ступеня порушення може
бути підданий таким видам покарання:

 попередження;
 вираховування з результату штрафних очок;
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 анулювання результатів серії або всієї вправи;
 зняття з участі у змаганнях.
18.2. Порушення правил кваліфікуються як :
 явні, які легко встановити. Ці порушення стосуються зброї, спорядження, одягу,

приготування до стрільби, умов виконання вправи;
 приховані, які стрілець здійснює спеціально з метою отримати перевагу над

іншими учасниками.
18.3. В разі явного порушення стр ільцю оголошується попередження і йому

надається можливість виправити помилку. За повторне порушення на стрільця
накладається штраф в розмірі 2 очок. Якщо стрілець після цього не виправив помилку, він
не допускається до виконання чи продовження вправи.

18.4. Якщо стрілець, допускаючи неспортивну поведінку, заважає виконувати
вправу іншому стрільцю або надає судді неправдиву інформацію його штрафують на 2
очка без попередження, а при повторному порушенні, не допускають до виконання чи
продовження вправи.

Вирахування штрафних очок виконується з результату серії, під час виконання якої
воно відбулось (у випадку приготування або пробних пострілів – з результату першої
залікової серії).

18.5. Стрільця без попередження відсторонюють від виконання вправи, якщо він :
 грубо порушив заходи безпеки;
 виконав постріл до команди “Заряджай!” або після команди “Розряджай!”;
 допустив приховане порушення (зменшив натяжіння спуску курка нижче

встановленої норми, вніс зміни у зброю або спорядження після їх перевірки
суддями по зброї, так, що вони перестали відповідати вимогам Правил і т.п.).

18.6. Якщо постріл виконано після команди “Заряджай!” до команди “Вогонь!”
(появи мішені) – на стрільця накладається штраф в розмірі 2 очок. Результат пострілу
анулюється. Стрілець не повинен  продовжувати стрільбу, повідомляє суддю лінії вогню і
йому надається можливість виконати серію. Якщо ж стрілець самостійно продовжує
виконання серії, крім штрафу, постріл до команди вогонь йому зараховується як промах
(анулюється краща пробоїна в мішені).

18.7. Якщо стрілець не допускається до виконання чи продовження виконання
вправи, він повинен залишити лінію вогню негайно; результати всіх зроблених ним у
вправі пострілів анулюються.

18.8. Стрілець без попередження відсторонюється від змагань, якщо він:
 виконав постріл поза вогневою позицією;
 виконує навмисно постріли по рамах щитів, тросах, елементам конструкції

стрільбища і т.п.
18.9. Про випадки грубого порушення учасником заходів безпеки, норм поведінки

або Правил оргкомітет зобов’язаний повідомити в  організацію, яку спортсмен
представляє.

18.10. В разі відсторонення учасника від виконання вправи або від змагань заміна
його в команді іншим спортсменом забороняється. Якщо командний залік підраховується
за сумою особистих місць, то в особистому заліку в  кожній невиконаній вправі йому
зараховується місце, яке відповідає кількості учасників, які виконують вправу збільшеній
на 2.

18.11. Якщо стрілець користується зброєю, яка відповідає вимогам Правил, але не
пройшла перевірку у судді по зброї, він штрафуєть ся 2 очками в першій заліковій серії і
після перевірки зброї продовжує стрільбу на загальних підставах. Якщо дана зброя
виявилася такою, що не відповідає вимогам правил, стрілець відсторонюється від
виконання вправи.
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18.12. Постріл, виконаний після команди “Відбій!” (“Стоп!”)  у вправах, що
виконуються по нерухомим мішеням, зараховується як промах, якщо ж неможливо
встановити його вартість - у стрільця виключається із даної серії краща пробоїна.

18.13. Якщо учасник допустив помилку, вказану в пункті 18.12. п ри виконанні
пробної серії пострілів, на нього накладається штраф в розмірі 2 очок. Штраф
вираховується з результату, показаного спортсменом в першій заліковій серії.

18.14. За виконання зайвого пострілу в заліковій серії (мішені) у стрільця
знімається краща пробоїна із даної серії (мішені). Крім того, за кожне таке допущене
порушення спортсмен штрафується на 2 очки.

18.15. Якщо при перевірці виявиться, що стрілець зарядив зброю більшою
кількістю патронів, ніж потрібно на виконання серії, він штрафується 2  очками за кожен
зайвий патрон.

18.16. Якщо стрілець при виконанні пробних пострілів попадає в пробну мішень
іншого учасника, йому не надається право на додатковий постріл, але за допущену
помилку не карається.

18.17. За кожне неподолання перешкоди при вик онанні вправи ПМ-6 у стрільця
анулюється найкраща пробоїна.

18.18. Якщо стрілець виконує заліковий постріл в залікову мішень іншого
учасника, йому забороняється повторний постріл, а результат влучення від помилкового
пострілу зараховується йому як промах. За намагання приховати допущену помилку цей
постріл зараховується як промах з додатковим штрафом 2 очки.

18.19. Якщо після виконання серії стрільби в мішені (мішенях) стрільця виявляться
зайві пробоїни і неможливо визначити, що це пробоїни іншого стрільця або попередньої
серії стрільби (якщо виконується заклеювання пробоїн), відповідна кількість пробоїн
вищого ґатунку анулюється.

18.20. Якщо після виконання серії стрільби в мішені (мішенях) стрільця виявляться
явно чужі пробоїни або пробоїни попередньої сер ії стрільби (якщо виконується
заклеювання пробоїн) і неможливо з’ясувати які з них зроблені іншим спортсменом
(спортсменами) чи попередньо, у стрільця анулюється відповідна кількість пробоїн
вищого ґатунку. Якщо спортсмен не згідний з даним рішенням і конт ролер підтверджує
відсутність зайвих пострілів, йому надають право на повторне виконання цієї серії в
додатковий час (у швидкісних вправах до початку виконання наступної серії). Спортсмену
зараховується новий результат, але не вище суми кращих пробоїн і не  нижче суми гірших
пробоїн із серії (мішені), яка перестрілюється.

18.21. Якщо доведено, що час показу мішеней при виконанні серії стрільби
(вправи) виявився меншим ніж встановлено правилами, спортсмену надається право
вибору: дати згоду на оголошення дося гнутого результату, або повторити серію (вправу).

18.22. Стрілець має право відмовитися від виконання серії (пострілу) стрільби:
 у випадку запізнення з показом мішені;
 у випадку неправильних дій або команд судді лінії вогню, які впливають на

виконання вправи;
 при неповній появі мішені (повороті з положення “на ребро” в положення “на

лице”).
18.23. Якщо відмова визнана обґрунтованою, стрільцю дозволяється повторити

спробу виконання серії чи пострілу. Це право втрачається, якщо стрілець заявив про
відмову (п.18.22.) після виконання пострілів. При безпідставній відмові від стрільби всі
невиконані постріли зараховуються, як промахи.

18.24. Всі порушення, покарання, промахи, несправності, надання додаткового
часу, повторні або анульовані постріли і т.п. повинні б ути чітко відмічені та записані
старшим суддею лінії вогню в довідці з лінії вогню, карточці результатів та на мішені,
щоб звернути увагу КВР.
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19. Визначення технічних результатів учасників і зайнятих ними
місць у змаганнях.

19.1. Технічний результат спор тсмена-стрільця виражається сумою очок,
нарахованих йому за пробоїни в мішені (мішенях) від виконаних ним у вправі пострілів з
вирахуванням штрафних очок.

19.2. До визначення вартості пробоїн суддями комісії визначення результатів
заборонено будь-кому торкатись до пробоїн в мішені. Старший суддя лінії мішеней
повинен забезпечити збереження відстріляних мішеней та негайне їх отримання комісією
визначення результатів.

19.3. Наявність та вартість пробоїн в мішенях, що з’являються, судді комісії
визначення результатів визначають не знімаючи їх зі щита (крім випадків стрільби по
змінних мішенях). У вправах АК -4, ПМ-4,5,6,7,8 вони здійснюють показ положення і
вартості пробоїни для стрільця та глядачів за допомогою вказівки з ручкою довжиною
біля 300 мм і невеликим диском діаметром 30-50 мм, пофарбованим з одного боку в білий
колір, з іншого – в червоний. Влучення в десятку показуються червоним боком диску, всі
інші – білим. Поряд з цим, оголошуються результати влучень і серії вцілому.

19.4. Пробоїна на мішені зарах овується в більшу сторону якщо калібр кулі накрив
або торкнувся зовнішньої сторони габаритної лінії вищої за оцінкою зони.

19.5. Влучення у фігурну мішень зараховується, якщо пробоїна знаходиться у
площині фігури або принаймні торкається хоча б частини кон туру цієї фігури. Влучення у
білу смугу, яка обмежує фігуру чи в інші місця поза оціночними зонами мішені
вважається промахом.

19.6. Наявність сумісної (здвоєної) пробоїни (влучення кулі в пробоїну від
попереднього пострілу) в мішені визначається, не зніма ючи мішень зі щита, і
зараховується лише в тому випадку, коли видно слід іншої кулі на мішені чи щиті, на
якому кріпиться мішень або на екрані за мішенню.

19.7. Якщо при склеюванні складових частин мішені лінії габаритів повністю не
співпадають, пробоїна на стику не суміщених ліній відноситься до тієї частини мішені, в
котрій розташована більша частина цієї пробоїни.

19.8. Оцінка спірної пробоїни визначається за допомогою калібру з фланцем, що
вставляється в пробоїну, або за допомогою шаблону з прозорого ма теріалу з нанесеними в
його центрі колами (додаток 11). Одне з кіл шаблону контрольне, а інше (зовнішнє)
повинно мати діаметр, рівний калібру кулі. Діаметр фланця і зовнішнього кола на шаблоні
повинен бути: для пробоїни від пострілу з 7,62 мм снайперської гвинтівки чи автомата –
8 мм, 5,6 мм малокаліберної гвинтівки чи 5,45 мм автомата – 5,6 мм, з 9 мм пістолета –
9,65 мм. Калібр вставляється в пробоїну при горизонтальному розташуванні мішені та
лише один раз. Про це судді комісії визначення результатів роб лять на мішені відмітку,
завірену своїми підписами. У випадку розбіжності в оцінці вартості пробоїни рішення
приймається голосуванням трьох суддів більшістю.

19.9. Визначення результатів стрільби з автомата проводиться таким чином:
 при виконанні стрілецьких вправ учасниками з автоматів 7,62 мм та 5,45 мм –

результат пробоїн всіх учасників вимірюється фланцем чи шаблоном 8 мм;
 при виконанні вправ тільки з 5,45 мм автомата – результат пробоїн визначається

фланцем чи шаблоном 5,6 мм.
19.10. Овальна пробоїна від кулі, що влучила в мішень у момент її повороту,

зараховується як промах (нуль очок), якщо довжина кульового отвору на мішені
перевищує 7 мм для куль калібром 5,45 мм, 5,6 мм та 11 мм для куль калібром 7,62 мм,
9 мм.

19.11. Якщо межі однієї пробоїни розір вані іншою пробоїною, визначення їх
вартості проводиться лише шаблоном.

19.12. Рішення комісії визначення результатів щодо оцінки результату пробоїни,
завірене підписами двох суддів є остаточним і оскарженню не підлягає.
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19.13. Комісія визначення результат у повинна перевірити 10 кращих особистих
результатів до остаточного їх оголошення.

19.14. Місця спортсменів у змаганнях в окремих вправах визначається за
найбільшою сумою набраних очок. При рівності суми очок у двох і більше стрільців
перевага визначається (крім випадків, передбачених п.19.15.):

 за кращим результатом показаним в останній (передостанній і т.д.) серії
стрільби;

 за найбільшою кількістю пробоїн з результатом 10, 9, 8 і т.д. очок у всіх серіях
вправи;

 за найбільшою кількістю “внутрішніх” (тих, я кі повністю розташовані в цій
оціночній зоні) десяток.

У випадку рівності вказаних показників, учасникам зараховуються однакові місця і
в протоколі вони розташовуються в алфавітному порядку.

19.15. При рівності суми очок у спортсменів, які претендують на п ризові місця у
вправах ПМ-4, ПМ-5, ПМ-6, ПМ-8 місця, які вони посіли визначаються за результатами
додаткового виконання (перестрілки) всієї вправи (ПМ -6) або її частини:

у вправі ПМ-5, ПМ-8 – однієї серії стрільби;
у вправі ПМ-4 – останньої серії стрільби.
Перестрілка проводиться якнайскоріше після закінчення часу відведеного на

подання протестів та їх вирішення. Для визначення черговості проводиться додаткове
жеребкування її учасників. Вона виконується у повній відповідності до Правил і триває до
визначення всіх місць. Стрільцю який не прибув на перестрілку присуджується в ній
останнє місце, якщо таких стрільців декілька, їх місця визначаються у відповідності до
п.19.14.

19.16. Командна першість в окремих вправах визначається за найбільшою сумою
очок, набраних учасниками команди в даній вправі. При рівності суми очок у двох і
більше команд перевага надається команді, яка має кращі сумарні показники визначені у
відповідності п.19.14., а якщо вони рівні – команді, яка має вище особисте місце.

19.17. Загальнокомандна першість визначається за найменшою сумою командних
місць в окремих вправах. При рівності суми у двох і більше команд перевага надається
команді, яка має більшу кількість перших, других і наступних командних місць в окремих
вправах, а якщо вони рівні – команді, яка має більшу кількість перших, других і наступних
особистих місць в окремих вправах.

В положеннях про змагання можуть передбачатись інші способи визначення
переможців у загальнокомандній першості (зокрема, при кількості учасників менше трьох
від команди у кожній вправі – за сумою особистих місць кожного учасника).

20. Протести.
20.1. Якщо стрілець або представник команди вважають, що надмірно

ускладнюються умови виконання вправи, порушується встановлений порядок стрільби
або мають місце інші порушення Правил чи положення про змагання, вони можуть
негайно заявити усний або письмовий протест секторному судді лінії вогню, старшому
судді лінії вогню, старшому судді КВР або заступнику головного судді з виду зброї.

20.2. Заступники головного судді  з виду зброї, судді лінії вогню, судді КВР повинні
негайно розглянути протест та у випадку необхідності вжити негайні заходи, спрямовані
на виправлення допущених помилок, дотримання вимог діючих Правил, положення про
змагання або передати протест на розгл яд головної суддівської колегії.

20.3. Будь-який стрілець чи офіційна особа команди, у випадку, коли вони не згідні
з рішенням, яке прийняте щодо усного протесту, або, без попереднього усного протесту,
можуть подати в головну суддівську колегію письмовий п ротест. Всі письмові протести
повинні бути подані не пізніше ніж через 30 хвилин після випадку, який опротестовується
(закінчення зміни, на протязі якої стався цей випадок).

20.4. Якщо протест, що подано на лінії вогню і стосується одного зі стрільців
зміни, може бути розглянутим лише після закінчення вправи - старший суддя лінії вогню
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допускає цього спортсмена до виконання (продовження виконання) вправи умовно (“під
протестом”).

20.5. Протест щодо технічних результатів змагань (арифметична помилка,
неточний запис в демонстраційній таблиці і т.п.) повинен подаватись до головної
суддівської колегії упродовж 30 хвилин після видачі суддею -інформатором наочної
інформації про результати змагань. Остаточне вирішення питання по такому протесту
приймається упродовж однієї години ще до затвердження результатів вправи в день її
виконання.

20.6. У всіх випадках в протесті, що представляється у письмовому вигляді,
повинен вказуватись пункт Правил або положення про змагання, який, на думку
протестуючого, був порушений.

20.7. Протест, поданий в головну суддівську колегію, повинен розглядатися в
присутності протестуючого. Рішення по ньому приймається більшістю головної
суддівської колегії, заноситься в протокол її засідання і доводиться до відома
представників команд.

20.8. Якщо письмовий протест щодо оцінки влучення (крім нуля) відхилений – на
стрільця накладається штраф у два очки, який вираховується з результату першої
залікової серії.

20.9. Протест щодо невірних дій суддівської колегії подається в апеляційну комісію
або організацію, що проводить ці змагання.
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Додаток 1
до Правил

Мішень № 4
грудна фігура з колами

(розміри подані в міліметрах)
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Додаток 2
до Правил

Мішень № 1
фігурна мішень

(розміри подані в міліметрах)

Мішень № 1-в
силует ніг

(розміри подані в міліметрах)

Розміри зон
зона ширина висота допуск зона ширина висота допуск
“10” 100 150 ± 0,5 “7” 400 600 ±1,0

“9” 200 300 ±1,0 “6”-”2”
По

ширині
мішені

Збільшення по
75 мм вверх і

вниз
±1,0

“8” 300 450 ±1,0 “1” Частина мішені, що залишилась

В мішені № 1-в розміри зон такі ж самі, як і в фігурній мішені № 1, зони “5” і “6” зверху
та зона “5” знизу обмежуються горизонтальними лініями, які проведені на відстані
відповідно 350 і 420 мм від центру мішені.
Товщина габаритних ліній 0,2 -0,5. Розміри цифр: висота- 30, ширина- 15, товщина ліній- 2
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Додаток 3
до Правил

Мішень № 5-а

головна фігура з колами
(розміри подані в міліметрах)

„10” - Ø 70;
„9” - Ø 100;
„8” - Ø 130;
„7” - Ø 160.
Зона „5” - чорного кольору
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Додаток 4
до Правил

Мішень № 4
з чорним колом

(розміри подані в міліметрах)
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Додаток 5
до Правил

Комбінована фігурна мішень
(розміри подані в міліметрах)

Верхня частина мішені – мішень № 4 грудна фігура з колами (додаток 1).
Нижня частина мішені – мішень № 1-в (додаток 2), зони “5” і “6” зверху та зона “5” знизу
обмежуються горизонтальними лініями, які проведе ні на відстані відповідно 350 і 420 мм
від центру мішені.
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Додаток 6
до Правил

Мішень № 5
з чорним колом

(розміри подані в міліметрах)

„10” - Ø 100;
„9” - Ø 180;
„8” - Ø 260;
„7” - Ø 340;
„6” - Ø 420;
„5” - Ø 500
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Додаток 7
до Правил

Мішень № 7
поясна фігура

(розміри подані в міліметрах)
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Додаток 8
до Правил

Мішень № 2-б
“силует руки з пістолетом”
(розміри дані в міліметрах)

Д
одаток 8

до П
равил

„10” – Ø 10
 „9” – Ø 26
 „8” – Ø 42
 „7” – Ø 58

„10” – Ø 10
 „9” – Ø 26
 „8” – Ø 42
 „7” – Ø 58
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Додаток 9
до Правил

Мішень
для проведення дуельної стрільби

(розміри дані в міліметрах)

Лінія мішеней обладнується установками з мішенями, які падають аб о руйнуються.

Дозволяється використовувати стандартні біатлонні мішені, які падають.

Д
одаток 9

до П
равил
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Додаток 10
до Правил

Схема 100-метрової смуги перешкод, яка долається учасниками змагань
під час виконання швидкісної стрільби із пістолета вправи ПМ -6

(розміри подано в метрах)
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Додаток 11
до Правил

ПРИЛАДИ
для визначення результату пробоїн

(розміри подані в міліметрах)

1. Калібр з фланцем (зразок, виготовляється з будь -якого твердого матеріалу)

2. Шаблон (зразок, виготовляється з будь -якого прозорого твердого матеріалу)
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Додаток 12
 до Правил

   (зразок)

ЗАТВЕРДЖУЮ
(керівник установи)

ЗАЯВКА

на участь команди __________________________________________________________
(найменування організації)

у  ____________________________________________________ ____________________
(найменування змагань)

№
з/п

Прізвище, ім’я та
по батькові Посада Дата

народження
Спортивний

розряд
Індекс
вправи

Допуск
лікаря

До змагань допущено ______ чол.

Лікар _____________ ______________

Представник _____________ ______________

Тренер _____________ ______________

«___» _____________ 20____ р.
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Додаток 13
 до Правил

До головної суддівської колегії
___________________________

(найменування змагань)

_________________________ __

РАПОРТ

Члени збірної команди ________________________________________________________
(найменування організації)

яка прибула для участі в ________________________________________________________
(найменування змагань)

______________, із заходами без пеки при користуванні вогнепальною зброєю та
патронами та під час проведення стрільб ознайомлені. Інструктаж проведено
_____________________________________________________________________________.

(дата проведення, звання, ПІБ особи, яка проводила)

Прізвище та ініціали члена команди Особистий підпис

Представник команди ________________ _________________

“____” ___________ 20____ р.
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Додаток 14
 до Правил

   (зразок)

СПИСОК
учасників зміни № _____
у вправі ______________

тир № ____ “___”___________ 20___ р.

№
з/п

Прізвище та ініціали
учасника Організація Номер щита

(установки)
Система і

номер зброї

Головний секретар змагань:
суддя _______________ категорії ____________________ _____________________

(підпис)       (ініціали та  прізвище)
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Додаток 15
 до Правил

   (зразок)

ПРОТОКОЛ
результатів особистої першості  _________________________

(найменування змагань)

у виконанні ___________________________________________
(коротке і повне найменування вправи)

“____”____________ 20____ р. Місто _____________   _______________________________
(найменування стрільбища, тиру)

Метеорологічні умови* _________________________________________________________
(температура повітря, сила і напрямок вітру, опади)

Результат стрільби
По серіям

(положенням)
Зайняте місце

Прізвище та
ініціали

учасника К
ом

ан
да

(о
рг

ан
із

ац
ія

)
Д

ат
а

на
ро

дж
ен

ня
С

по
рт

ив
на

кв
ал

іф
ік

ац
ія

С
ум

а 
оч

ок

В
ик

он
ан

ня
но

рм
ат

ив
у

Головний секретар:
суддя _______________ категорії ____________________ _____________________

(підпис)       (ініціали та  прізвище)

Старший суддя КВР:
суддя _______________ категорії ____________________ _____________________

(підпис)       (ініціали та  прізвище)

Старший суддя лінії вогню:
суддя _______________ категорії ____________________ _____________________

(підпис)       (ініціали та  прізвище)

Головний суддя:
суддя _______________ категорії ____________________ _____________________

(підпис)       (ініціали та  прізвище)

__________________________
*- заповнюється під час виконання вправи на стрільбищі або у відкритому тирі.
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Додаток 16
 до Правил

   (зразок)

ПРОТОКОЛ
результатів командної першості   _________________________

(найменування змагань)

у виконанні ___________________________________________
(коротке і повне найменування вправи)

“___” ____________ 20____ р. Місто _____________   _______________________________
(найменування стрільбища,  тиру)

Зайняте
місце Команда (організація) Сума очок

Головний секретар:
суддя _______________ категорії ____________________ _____________________

(підпис)       (ініціали та  прізвище)

Головний суддя:
суддя _______________ категор ії ____________________ _____________________

(підпис)       (ініціали та  прізвище)
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Додаток 17
 до Правил

   (зразок)

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ
результатів командної першості  _________________________

(найменування змагань)

 “___” ____________ 20____ р. Місто _____________   _______________________________
(найменування стрільбища, тиру)

Місце команди (учасників) в
окремих вправах стрільби

Індекс вправи
Зайняте

місце
Команда

(організація)
Сума командних

(особистих) місць

Головний секретар:
суддя _______________ категорії ____________________ _____________________

(підпис)       (ініціали та  прізвище)

Головний суддя:
суддя _______________ категорії ____________________ _____________________

(підпис)        (ініціали та  прізвище)
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Додаток 18
 до Правил

   (зразок)
ОСОБИСТА  КАРТКА  СТРІЛЬЦЯ

         у виконанні вправи ______________________________
(коротке найменування вправи)

учасник ___________________________________________ ________________________
(фамілія, ім’я та по батькові)

_________________________________           ___________________           ______________
(спортивна команда)                 (спортивний розряд, звання)            (рік  народ ження)

Результат стрільби

По серіям (положенням)серія
(положення)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума очок

Виконання
нормативу

ЗАГАЛОМ У ВИКОНАНІЙ ВПРАВІ

ЗАЙНЯТЕ МІСЦЕ

Головний секретар:
суддя _______________ категорії ____________________ _____________________

(підпис)       (ініціали та  прізвище)

Старший суддя КВР:
суддя _______________ категорії ____________________ _____________________

(підпис)       (ініціали та  прізвище)

Старший суддя лінії вогню:
суддя _______________ категорії ____________________ _____________________

(підпис)       (ініціали та  прізвище)
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Додаток 19
до Правил

ЄДИНА СПОРТИВНА КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ
(наказ Мінсім’ямолодьспорту України від 06.09.07р. № 3186)

ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНІ БАГАТОБОРСТВА
Службово–спортивні багатоборства:

 · прикладна стрільба ;
 · багатоборство снайперів;

Майстер спорту України міжнародного класу
Посісти місця на одному з перерахованих міжнародних змагань:

1-2 – на чемпіонаті світу в особистому виді програми;
1 – на Всесвітніх іграх військовослужбовців в особистому виді програми;
1 - на чемпіонаті Європи в особистому виді програми.

Майстер спорту України
2-3 - на Всесвітніх іграх військовослужбовців в особистому виді програми;
1-2 - на Чемпіонаті України в особистому заліку за умови виконання класифікаційних
вимог;
1 - на чемпіонаті Збройних Сил України, ФСТ „Динамо” України, чемпіонаті МВС
України, МНС України, Прикордонних військ Державної прикордонної служби України,
СБ України в особистому заліку за умови виконання класифікаційних вимог.

Кандидат у майстри спорту України
3-5 – на чемпіонатах України у військових категоріях в особистому заліку та виконання
класифікаційних вимог;
2-3 - на чемпіонаті Збройних Сил України, ФСТ „Динамо” України, чемпіонаті МВС
України,  МНС України ,Прикордонних військ Державної прикордонної служби України ,
СБ України та інших правоохоронних органів в особистому заліку за умови виконання
класифікаційних вимог.
1-2 – на чемпіонатах областей, АР Крим, міст  Києва та Севастополя;
1 – на чемпіонаті територіальних організацій ФСТ „Динамо” України та чемпіонаті виду
ЗС України та правоохор. органів.

І розряд
3-4 - на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя;
1-3 - на міських змаганнях, змаганнях  навчального закладу правоохоронних органів та
військових частин;
2-3 - на змаганнях територіальних організацій ФСТ „Динамо” України та виду ЗС
України, правоохоронних органів.
II розряд - виконати кваліфікаційні вимоги на міських, районних змаганнях, змаг аннях
територіальних організацій ФСТ „Динамо” України та виду ЗС України, правоох. органів.
III розряд - виконати класифікаційні вимоги на змаганнях будь -якого рівня.

Умови виконання розрядних вимог з багатоборства снайперів:
Майстер спорту України

Присвоюється, якщо у змаганнях брали участь не менше ніж 10 команд у командному та
10 спортсменів в особистому заліках, з класифікацією не нижче КМС України.
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови,
якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.

Кандидат у майстри спорту України
Присвоюється, якщо у змаганнях брали участь не менше ніж 8 команд у командному та 8
спортсменів в особистому заліках з кваліфікацією не нижче І розряду.
І розряд - присвоюється, якщо у змаганнях брали участь не менше ніж 7 команд у
командному та 10 спортсменів в особистому заліках з кваліфікацією не нижче ІІ розряду.
II, III розряди - присвоюється, якщо у змаганнях брали участь не менше ніж 6 команд.
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ПРИКЛАДНА   СТРІЛЬБА

Звання Розряд
Вправи

МСУ КМСУ I II III

АК-1 (мішень № 4 грудна) - - 95 90 85

АК-2 (мішень поясна) - - 18 15 13

АК-3 (мішень № 4 грудна) 285 275 265 255 245

АК-4 (мішень фігурна) 283 272 260 250 240

ПМ-1 (мішень № 4 грудна) - - 97 93 88

ПМ-1 (мішень № 4 спортивна) - - 85 80 75

ПМ-2 а (жінки, мішень № 4 грудна) 192 188 182 175 166

ПМ-2  (жінки, мішень № 4 спортивна) 175 168 160 150 140

ПМ-3 (мішень № 4 спортивна) 272 264 255 240 225

ПМ-3 а (мішень № 4 грудна) 290 285 275 265 255

ПМ-4 (мішень фігурна комбінована) 96 93 90 85 78

ПМ-5 (жінки, мішень № 1-в) 86 82 76 70 60

ПМ-6 (мішень № 1 фігурна) - 100 90 80 70

ПМ-7 (мішень № 4 грудна) - 108 100 90 80

ПМ-8 (мішень № 5 спортивна) 275 267 258 245 230

СГ-1 (мішень № 4 грудна) 265 255 245 235 230

СГ-2 (мішень № 4 грудна) 178 175 170 160 150

СГ-3 (мішень № 4 грудна) - 280 265 255 245

СГ-5 (мішень № 5-а головна
фігура з колами) - - 70 60 50

ПРГ -1 (пістолет, револьвер, гвинтівка ) - - 270 240 210
ПРГ-2 (пістолет, револьвер, гвинтівка) 540 510 480 450 420

Примітка. У змаганнях, ранг яких дозволяє присвоювати спортивні звання МСУ,
КМСУ, присвоюється за участю в кожній вправі не менше 12 спортсменів, з них не
менше МСУ-2 і КМСУ-4.

Примітка:
– нормативи у вправах СГ-1, СГ-2, СГ-3, СГ-5 зараховуються при виконанні стрільби

з 7,62 мм снайперської гвинтівки Драгунова;
– норматив у вправі ПМ-4 на змаганнях зі службових багатоборств, коли

дозволяється стрільба з двох рук, не зараховується.
Федерация стрельбы Украины http://www.shooting-ua.com/


