
ZMIANY W REGULAMINACH ISSF - 2017 

10m i 50m pojedyncze postawy. Dwie 3-strzałowe serie na początku każdego Finału zostały 

zwiększone do serii 5-strzałowych w czasie 250 sekund (150 sekund dla karabinu 50m leżąc). Te finały 

będą teraz składać się w sumie z 24 strzałów. 

Pistolet sportowy 25m. Finał jest zmieniony system stopniowej eliminacji, który jest bardzo podobny 

do bardzo udanego finału 25m Pistoletu szybkostrzelnego mężczyzn. W nowym formacie, osiem 

finalistek będzie strzelać cztery serie 5-strzałowe. Po czwartej serii, zawodniczka na 8. miejscu 

zostanie wyeliminowana. Eliminacje będą trwały aż do rozstrzygnięcia o złotym i srebrnym medalu, 

co nastąpi po dziesiątej serii. 

Rezultaty, Czasy, Ocena (ang. RTS). Termin "klasyfikacja" został zmieniony na "rezultaty, czasy i 

ocena" tak, by przybliżyć terminologię do określeń używanych do opisania tych procedur w innych 

sportach olimpijskich. 

Rekordy Świata/Rekordy Kwalifikacji. "Rekordy Świata" w konkurencjach z finałami będą wynikami 

uzyskanymi podczas finałów. Najlepsze wyniki w kwalifikacjach konkurencji olimpijskich będą 

uznawane za "Rekordy Kwalifikacji". 

Przepisy dotyczące tarcz papierowych. Wszystkie zasady odnoszące się w szczególności do tarcz 

papierowych zostały usunięte z głównej części przepisów technicznych i zostały zebrane w odrębnym 

załączniku zatytułowanym "Przepisy oceny tarcz papierowych". Pozwoli to wyeliminować 

zamieszanie powstające, gdy sędziowie próbowali zastosować nieodpowiednie przepisy. 

Zawody z oszczędnością papieru. Komitety organizacyjne będą miały możliwość korzystania z  

elektronicznych systemów dystrybucji list startowych, wyników i biuletynów informacyjnych, o ile 

bezprzewodowe połączenia internetowe są ogólnie dostępne na miejscu zawodów, tak by osoby 

funkcyjne, trenerzy i sportowcy mogli przeglądać te dokumenty na swoich przenośnych urządzeniach. 

Dyskwalifikacja. Jeśli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany w którejkolwiek fazie konkurencji 

(kwalifikacje lub finał), wyniki dla wszystkich faz konkurencji muszą być usunięte. 

Definicja załadowania broni. Nowe przepisy wyjaśniają, że "pistolet lub karabin uważa się za 

załadowane, gdy nabój lub śrut lub magazynek z nabojami ma kontakt z bronią." Ładowanie może 

być wykonywane tylko po komendzie "Ładuj". 

Muzyka podczas finałów. Wprowadza się obowiązek odtwarzania muzyki i prowadzenia komentarza 

podczas finałów. Muzyka powinna być również wykorzystywana podczas eliminacji i kwalifikacji, jeśli 

to możliwe. 

Wzmacniające dźwięk ochronniki słuchu. Sportowcy mogą, oczywiście, używać tłumiące dźwięk 

ochronniki słuchu, ale nie mogą używać na linii ognia ochronników z wzmacniaczami dźwięku. Osoby 

funkcyjne mogą używać ochronniki słuchu z wzmacniaczami dźwięku. 

Telefony komórkowe. Sportowcy nie mogą korzystać na stanowisku z telefonów komórkowych lub 

innych urządzeń komunikacyjnych, także na nadgarstku. 

Kontakt z trenerem. W 2013 przepisy zezwoliły na niewerbalne kontaktowanie się trenera z 

zawodnikiem w konkurencjach strzelania do rzutków. Nowe przepisy zezwalają na niewerbalne 

kontaktowanie się trenera z zawodnikiem we wszystkich konkurencjach. 

Przesłony. W konkurencjach karabinu, pistoletu, strzelby sportowcy mogą korzystać z jednej 

przesłonki przedniej (o maksymalnej szerokości 30 mm). Tylko zawodnicy strzelań do rzutków będą 



mogli stosować przesłonki boczne (o głębokości maksymalnie 60 mm). Strzelcy karabinu i pistoletu 

nie mogą już stosować klapek bocznych. 

Soczewki korekcyjne w przyrządach celowniczych karabinu. Zawodnicy konkurencji karabinowych 

będą mogli umieszczać pojedyncze soczewki korekcyjne w lub na tylnych przyrządach celowniczych. 

Karabiny pneumatyczne. Ograniczenie jak nisko stopka może być przesunięta zostało usunięte (było 

220 mm poniżej osi lufy). Żadna część kolby pomiędzy stopką i uchwytem pistoletowym nie może 

znajdować się niżej niż 140 mm poniżej osi lufy. Maksymalne obniżenie łoża zostało zwiększone z 90 

mm do 120 mm. 

Stopka karabinu pneumatycznego. Wraz z pojawieniem się wieloczęściowych stopek, sposób 

pomiaru przesunięcia stopki musiał zostać zmieniony. Pomiary będą teraz wykonane od zewnętrznej 

krawędzi któregokolwiek z elementów stopki. Żadna część stopki nie może znajdować się dalej niż 30 

mm od środka kolby. 

Karabin 50m. Żadna część kolby pomiędzy stopką i uchwytem pistoletowym nie może znajdować się 

niżej niż 140 mm poniżej osi lufy. Jakiekolwiek urządzenia wystające w dół i na zewnątrz z kolby są 

zabronione. 

Obciążniki karabinu. Obciążniki dołączone do jakiejkolwiek części karabinu poza lufą "muszą być w 

podstawowym kształcie łoża karabinu" (Obciążniki nie mogą wystawać z łoża). Taśma nie może być 

używana do mocowania ciężarków. 

Strój karabiniera. Zasady dotyczące odzieży stosowanej przez zawodników karabinu pozostają 

niezmienione, a zasada ścisłej interpretacji (bez tolerancji) testów kontroli po konkurencji na 

sztywność i grubość będzie kontynuowana. 

Podpórki karabinu (ang. bipods). Dwójnogi do karabinu nie mogą pozostać na karabinach podczas 

strzelania konkurencji. 

Przyrządy celownicze w pistoletach. Przyrządy wykonane na bazie światłowodów lub odbijających 

światło elementów kolorowych są zabronione. 

Podpórki pistoletu. Strzelcy pistoletu będą mogli korzystać z regulowanych "statywów 

pistoletowych" na blatach stanowisk podczas treningu i zawodów (kwalifikacji i finałów) pod 

warunkiem, że całkowita wysokość stołu i statywu nie przekracza 1,00 m. 
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