
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

спортивних змагань з практичної стрільби 

 

I. Загальні положення 

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення 

спортивних змагань з практичної стрільби, що проводяться на території України.  

2. Ці Правила розроблено з урахуванням Правил та Положень 

Міжнародної Конфедерації Практичної Стрільби. 

Ці Правила не поширюються на організацію та проведення міжнародних 

спортивних змагань з практичної стрільби.  

3. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться 

змагання з практичної стрільби.  

4. У цих Правилах терміни та скорочення вживаються у таких значеннях: 

майданчик для проведення змагань з практичної стрільби – стрільбище, 

тир, галерея тощо;  

організація – організація фізкультурно-спортивного спрямування, на яку 

покладено організацію всеукраїнських, обласних, міських та клубних змагань з 

практичної стрільби; 

офіційні особи – персонал, офіційно призначений організаторами матчу 

для забезпечення належного проведення змагань; 

реєстраційна комісія – орган, сформований організаторами змагань для 

контролю документів, допуску учасників до участі у змаганнях, організації 

контролю зброї, складається з головного судді, директора матчу та інших осіб, 

визначених організаторами змагань; 
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технічний регламент змагань з практичної стрільби – норми з побудови 

вправ, розміщення мішеней, перевірки їх функціонування, а також іншого 

обладнання матчу, вимог до спорядження і зброї, затверджених Федерацією 

практичної стрільби України відповідно до вимог Правил Міжнародної 

Конфедерації Практичної Стрільби. 

фактор потужності – характеристика зброї та боєприпасів у практичній 

стрільбі, пропорційна добутку маси снаряду на його виміряну швидкість. 

Визначається відповідно до формул, визначених міжнародними правилами 

проведення змагань з практичної стрільби. Відповідно до правил визначають такі 

значення фактору потужності: "мінор" та "мажор";  

МКПС – Міжнародна Конфедерація Практичної Стрільби; 

Федерація – Всеукраїнська громадська спілка "Федерація Практичної 

Стрільби України"; 

ФСТ – фізкультурно-спортивне товариство. 

Інші терміни вживаються у значеннях, що наведені у Законі України                      

"Про фізичну культуру і спорт" та зазначені у Правилах МПКС. 

 

ІІ. Загальні умови та учасники змагань 

1. Положення (Регламент) про проведення змагань з практичної 

стрільби 

1. Підставою для організації та проведення змагань з практичної стрільби 

є Положення (Регламент) (далі – Положення).  

2. Положення має відповідати цим Правилам та містити такі розділи: 

1) цілі і завдання; 

2) строки і місце проведення; 

3) організація та керівництво; 

4) учасники змагань; 

5) характер (вид) змагань (особисті, командні, особисто-командні); 

6) програма проведення змагань; 

7) безпека та підготовка місць проведення змагань; 



3 

 

8) умови визначення першості та нагородження переможців і призерів; 

9) умови фінансування змагання та матеріального забезпечення                            

учасників; 

10) порядок і строки подання заявок на участь у змаганнях; 

11) інші умови, що забезпечують якісне проведення конкретного заходу. 

3. Положення не має суперечити цим Правилам. Забороняється змінювати 

Положення менше ніж за три дні до початку змагань. 

4. Зареєстровані для участі у змаганнях учасники дотримуються цих 

Правил та Положення. 

5. Порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань 

визначено вимогами Положення про порядок організації і проведення офіційних 

спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріально 

забезпечення їх учасників, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту 

України від 09 лютого 2018 року № 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 03 березня 2018 року за № 264/317116. 

6. Змагання з практичної стрільби проводять з метою: 

1) розвитку і популяризації практичної стрільби в Україні; 

2) обрання кращих спортсменів, команд клубів, адміністративно-

територіальних одиниць, що культивують практичну стрільбу; 

3) підвищення рівня спортивної майстерності; 

4) виконання нормативів, зазначених у Положенні про Єдину спортивну 

класифікацію України, затвердженому наказом Міністерства молоді та спорту 

України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393; 

5) визначення кандидатів для формування збірних команд клубів, 

адміністративно-територіальних одиниць, ФСТ, національних збірних команд 

України; 

6) покращення методів та практики суддівства змагань з практичної 

стрільби; 

7) обміну досвідом, знаннями та інформацією. 
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2. Види та учасники змагань 

1. У змаганнях з практичної стрільби виділяють такі види програм: 

стрільба з пістолета (особисті, особисто-командні, командні); 

стрільба з рушниці (особисті,  особисто-командні, командні ); 

стрільба з карабіна (особисті, особисто-командні, командні ); 

стрільба з карабіна під пістолетний патрон (особисті, особисто-командні, 

командні); 

стрільба з міні-карабіна (особисті, особисто-командні, командні ); 

стрільба з пневматичного пістолета (особисті, особисто-командні, 

командні ); 

стрілецьке багатоборство (особисті, особисто-командні, командні ); 

прикладна практична стрільба (особисті, особисто-командні, командні); 

швидкісна практична стрільба (особисті, особисто-командні, командні); 

динамічне стрілецьке багатоборство (особисті, особисто-командні, 

командні ). 

2. Для участі у змаганнях з практичної стрільби встановлюються такі вікові  

категорії: 

1) міні-кадети, міні-кадетки - 10-12 років (тільки для змагань з 

пневматичним пістолетом); 

2) кадети, кадетки - 13-15 років; 

3) юніори, юніорки - 16-18 років; 

4) молодь (чоловіки, жінки) - 19-21 рік; 

5) дорослі (чоловіки, жінки) - 22–60 років. 

6) ветерани (чоловіки та жінки) - 60 років та старші. 

Вік спортсменів визначається кількістю повних років на перший день 

змагань. 

Також змагання можуть проводитись у зведеній віковій категорії без 

обмеження віку. 
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3. Судді змагань 

1. До суддівської колегії змагань входять: 

головний суддя; 

старший суддя; 

судді; 

статс-суддя. 

2. Головний суддя змагань: 

очолює суддівську колегію і комплектує склад суддівської бригади; 

організовує контроль за дотриманням вимог безпеки при плануванні, 

побудові вправ; 

приймає рішення щодо допуску учасників до змагань під час їх реєстрації 

відповідно до наданих іменних заявок за формою згідно з додатком 1 до цих 

Правил; 

здійснює розподіл суддів між вправами; 

забезпечує правильне застосування цих Правил під час проведення 

змагань;  

виносить остаточні рішення у спірних питаннях  у  випадках,  визначених  

цими Правилами;  

виконує інші функції, визначені цими Правилами, Положенням та 

технічним регламентом змагань з практичної стрільби, розробленим Федерацією 

(далі – технічний регламент).  

Повноваження головного судді поширюється на територію (частину)  

стрільбища, де розміщені вправи та об’єкти, призначені для забезпечення 

функціонування та проведення змагань, що визначені технічним регламентом. 

Головний суддя призначається організатором змагань. 

3.Старший суддя: 

підпорядковується головному судді; 

виконує функції судді;  

здійснює контроль роботи суддів на вправах, визначених головним 

суддею; 
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забезпечує правильне застосування цих Правил на вправах, визначених 

головним суддею;  

виносить рішення у спірних питаннях у випадках, визначених цими 

Правилами; 

за вказівкою головного судді забезпечує контроль та відповідність до цих 

Правил зброї та спорядження спортсменів; 

за необхідності виконує функції судді; 

виконує інші функції, визначені цими Правилами, Положенням та 

технічним регламентом.  

4. Суддя: 

підпорядковується старшому судді та головному судді; 

забезпечує правильне застосування цих Правил на вправах, визначених 

головним суддею; 

забезпечує однакове доведення до відома спортсменів умов актуального 

брифінгу; 

забезпечує правильну подачу команд під час виконання вправи 

спортсменом та виконання процедур, визначених цими Правилами, Положенням 

та технічним регламентом; 

контролює безпечність виконання вправи спортсменами; 

оголошує час, кількість очок та штрафів, призначених кожному 

спортсмену, та перевіряє правильність запису даних у залікових листках 

спортсмена; 

приймає рішення про застосування штрафних санкцій до учасників та 

глядачів у випадках, визначених цими Правилами; 

перевіряє зброю та спорядження спортсменів на відповідність до цих 

Правил; 

виконує інші функції, визначені цими Правилами, технічним регламентом.  

5. Статс-суддя: 

підпорядковується головному судді і забезпечує роботу статс-офісу; 

забезпечує правильне застосування цих Правил при підрахунку 
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результатів; 

організовує та здійснює збір, сортування, звірку та зберігання  залікових 

листів; 

організовує та забезпечує введення та обробку результатів спортсменів;  

забезпечує підготовку проміжних та остаточних результатів; 

виконує інші функції, визначені цими Правилами, технічним регламентом 

проведення змагань.  

 

4. Інші офіційні особи 

1. Директор матчу: 

здійснює загальне керівництво змагань, крім питань, віднесених до 

компетенції головного судді; 

організовує побудову вправ та об’єктів змагань;   

забезпечує розподіл спортсменів по групах; 

забезпечує складання розкладу змагань; 

координує роботу обслуговуючого персоналу та усіх інших служб, не 

пов’язаних з безпосереднім виконанням функцій судді; 

виконує інші функції, визначені цими Правилами, технічним регламентом 

проведення змагань.  

Директор матчу призначається організаторами змагань та співпрацює і 

координує свою діяльність з головним суддею. 

2. Керівник господарського забезпечення:  

розподіляє, ремонтує та підтримує у працездатному стані все обладнання 

на стрільбищі;  

забезпечує інші потреби на стрільбищі;  

забезпечує суддів напоями та їжею; 

виконує інші функції, визначені технічним регламентом.  

Керівник господарського забезпечення підпорядковується безпосередньо 

головному судді та координує свою діяльність з директором змагань. 
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5. Дисципліна офіційних осіб змагань 

1. Головний суддя має повноваження здійснювати керівництво офіційними 

особами змагань, крім директора матчу (за винятком часу, коли директор матчу 

бере участь у матчі як спортсмен), та відповідальний за рішення з питань, що 

стосуються поведінки та дисципліни. 

2. Офіційна особа змагань, яка дискваліфікована з матчу за порушення 

правил безпеки як спортсмен, продовжить працювати як офіційна особа на 

змаганні. Головний суддя приймає усі рішення стосовно участі офіційних осіб. 

 

6. Призначення офіційних осіб 

1. Організатори змагань, не менше як за двадцять днів до початку змагань, 

призначають директора матчу та головного суддю для виконання ними своїх 

обов’язків. 

2. На змаганнях V та VІ рангу директором матчу та головним суддею може 

бути призначена одна й та ж особа. 

3. Спортсмени, які призначені офіційними особами змагань, не мають 

статусу або повноважень офіційної особи змагань на час своєї участі як 

спортсмена. Такі особи не можуть брати участь у змаганні у формі та зі знаками 

розрізнення офіційних осіб змагань. 

4. Офіційним особам змагань заборонено тримати карабін, рушницю, міні-

карабін, карабін під пістолетний патрон при собі або мати пістолет у кобурі під 

час безпосереднього супроводження спортсмена або фіксації його часу під час 

виконання стрілецької вправи.  

 

7. Загальні вимоги безпеки при користуванні зброєю під час змагань з 

практичної стрільби 

1. Ці Правила встановлюють загальні вимоги безпеки при користуванні 

зброєю під час змагань з практичної стрільби. Усі спортсмени, судді та офіційні 

особи змагань забезпечують дотримання вимог цих Правил.  
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Перевезення і використання спортивної зброї поза межами проведення 

змагань здійснюється відповідного до вимог чинного законодавства України, 

зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1207 

"Про затвердження Порядку придбання, зберігання, перевезення і використання 

спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та 

стендів".   

2. Головний суддя змагань або організатори, за погодженням з головним 

суддею, можуть встановити додаткові вимоги безпеки, з урахуванням умов місця 

проведення змагань. Суддів, офіційних осіб команд і спортсменів слід своєчасно 

сповіщати про будь-які особливості вимог безпеки у змагальній програмі. 

3. Контроль за дотриманням загальних вимог безпеки при користуванні 

зброєю під час змагань з практичної стрільби забезпечується суддями. До 

обов’язків спортсменів і офіційних осіб команд належить неухильне виконання 

загальних вимог безпеки при користуванні зброєю під час змагань з практичної 

стрільби. 

4. З будь-якою зброєю необхідно поводитись, як із зарядженою. 

5. Зброя не може бути направлена на ціль, без наміру виконання пострілу. 

6. На спусковому гачку не може бути розміщений палець до моменту 

прицілювання або наведення ствола на мішень. При діставанні зброї з чохла, 

кобури чи сейфа, при перезарядці, при переміщеннях, при зміні стрілецької 

позиції вказівний палець має міститися поза межами скоби спускового гачка.  

7. Перед виконанням пострілу спортсмен повинен повністю розпізнати 

ціль і знати, що міститься перед нею, за нею та поруч. 

8. Перенесення зброї на території, де проводяться змагання, здійснюється 

в кобурі або спеціальному боксі, кофри чи іншому спеціальному спорядженні 

для транспортування зброї.  

9. Забороняється в будь-який спосіб закривати сторонніми предметами 

канал ствола, що при пострілі може призвести до його роздуття чи розриву. 

Виключенням з даного правила є розміщення прапорців безпеки у патроннику. 

10. Під час змагань забороняється проводити чищення, розбирання чи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-2018-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-2018-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-2018-%D0%BF#n8
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обслуговування зброї (за виключенням заміни дульних звужень розрядженої 

гладкоствольної зброї) поза визначеними зонами безпеки або іншими спеціально 

визначеними організаторами місцями. 

 

ІII. Проектування вправ 

1. Основні принципи 

1. Змагання з практичної стрільби мають бути спроектовані, побудовані та 

проведені відповідно до загальних вимог безпеки при користуванні зброєю під 

час змагань з практичної стрільби та інших вимог безпеки, визначених цими 

Правилами. 

2. Стрілецькі вправи мають бути спроектовані таким чином, щоб передусім 

перевірити стрілецьку майстерність спортсменів, а не їхні фізичні здібності. 

3. "Точність", "Потужність" та "Швидкість" є рівноцінними елементами 

практичної стрільби і мають рівноцінно поєднуватися в дизайні вправ та при 

проведенні змагань з практичної стрільби. 

 Змагання з міні-карабіну та пневматичного пістолета звільняються від 

вимог мінімального фактору потужності. 

4. Стрілецькі завдання практичної стрільби різноманітні. Жодна вправа не 

має повторюватися часто, щоб не стати критерієм стрілецької майстерності 

практичної стрільби. 

5. Змагання з практичної стрільби – це вільний стиль. Спортсменам 

дозволяється вирішувати представлені стрілецькі завдання на свій розсуд, а в 

матчах із пістолетом та рушницею уражати мішені за принципом "побачив – 

вистрілив". Після стартового сигналу умови вправ не можуть зобов'язувати 

спортсмена робити обов'язкові перезарядження, приймати певні положення, 

стійки або стрілецькі позиції, за винятком зазначеного нижче. Також можуть 

бути створені умови та побудовані бар'єри та інші фізичні обмеження, з метою 

примусити спортсмена прийняти певне положення, стійку або вибрати 

стрілецьку позицію. 

На змаганнях VI та V рангів не обов'язкове дотримання вимог вільного 
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стилю або обмежування кількості пострілів. 

6.Змагання з практичної стрільби різні за складністю. Жодне стрілецьке 

випробування не може бути оскаржене як непомірно складне. Це не відноситься 

до нестрілецьких випробувань, якщо можуть в розумних межах враховувати 

різницю в зрості та комплекції спортсменів. 

7. Змагання з пістолетом, рушницею, карабіном, карабіном під пістолетний 

патрон відрізняються випробуваннями при використанні потужної вогнепальної 

зброї у практичній стрільбі. Для цих змагань завжди встановлюється 

мінімальний фактор потужності патронів, що використовуються у змаганні для 

врахування результату. 

8. З використанням цих Правил для пістолета можуть проводитися 

змагання з використанням пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами не смертельної дії (травматичних пістолетів).   

Змагання з травматичним пістолетом звільняються від вимог мінімального 

фактору потужності. 

Змагання з травматичним пістолетом не можуть включатися до змагань з 

пістолетом та пневматичним пістолетом. 

 

2. Види вправ 

1. Змагання з практичної стрільби мають включати основні та спеціальні 

вправи. 

Основні вправи:  

короткі;  

середні;  

довгі. 

Спеціальні вправи: 

класифікаційні; 

дуельна стрільба; 

швидкісні; 
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прикладні; 

змішані. 

2. Короткі вправи: 

 для пістолета, пневматичного пістолета не вимагається більше ніж 12 

залікових пострілів для завершення вправи. Дизайн вправи та її побудова не дає 

змоги зробити більше ніж 9 залікових пострілів з однієї стрілецької позиції або 

напряму; 

 для карабіна не вимагається більше ніж 5 залікових пострілів для 

завершення вправи для класів ручного перезаряджання та 10 залікових пострілів 

для напівавтоматичних класів. Дизайн вправи та її побудова не вимагає ураження 

більше ніж 5 залікових мішеней з однієї стрілецької позиції або напрямку та не 

надається спортсмену можливість уразити всі мішені з однієї стрілецької позиції 

або напрямку;  

 для рушниці не вимагається більше ніж 8 залікових пострілів для 

завершення вправи та обмежені максимум 12 заліковими влученнями; 

для міні-карабіна не вимагається більше ніж 10 залікових пострілів для 

завершення вправи; 

 для карабіна під пістолетний патрон не вимагається більше ніж 12 

залікових пострілів для завершення вправи. Дизайн вправи та її побудова не дає 

змогу зробити більше ніж 10 залікових пострілів з однієї стрілецької позиції або 

напряму. 

 3. Середні вправи: 

 для пістолета, пневматичного пістолета не вимагається більше ніж 24 

залікових пострілів для завершення вправи. Дизайн вправи та її побудова не 

вимагає більше ніж 9 залікових пострілів  з однієї стрілецької позиції або 

напрямку та не надається спортсмену можливість уразити всі мішені з однієї 

стрілецької позиції або напрямку; 

 для карабіна не вимагається більше ніж 10 залікових пострілів для 

завершення вправи для класів ручного перезаряджання та 20 залікових пострілів 

для напівавтоматичних класів. Дизайн вправи та її побудова не вимагає ураження 
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більше ніж 5 залікових мішеней з однієї стрілецької позиції або напрямку та не 

надається спортсмену можливість уразити всі мішені з однієї стрілецької позиції 

або напрямку; 

 для рушниці не вимагається більше ніж 16 залікових пострілів для 

завершення вправи та обмежені максимум 24 заліковими влученнями. Дизайн 

вправи та її побудова не надає можливості робити більше ніж 8 пострілів з однієї 

стрілецької позиції або напрямку; 

 для міні-карабіна не вимагається більше ніж 20 залікових пострілів для 

завершення вправи. Дизайн вправи та її побудова не вимагає ураження більше 

ніж 5 залікових мішеней з однієї стрілецької позиції або напрямку та не надає 

спортсмену можливість уразити всі мішені з однієї стрілецької позиції або 

напрямку; 

 для карабіна під пістолетний патрон не вимагається більше ніж 24 

залікових пострілів для завершення вправи. Дизайн вправи та її побудова не 

вимагає більше ніж 10 залікових пострілів з однієї стрілецької позиції або 

напрямку та не надає спортсмену можливість уразити всі мішені з однієї 

стрілецької позиції або напрямку. 

 4. Довгі вправи: 

 для пістолета, пневматичного пістолета не вимагається більше ніж 32 

залікових пострілів для завершення вправи. Дизайн вправи та її побудова не 

вимагає більше ніж 9 залікових пострілів з однієї стрілецької позиції або 

напрямку та не надає спортсмену можливість уразити всі мішені з однієї 

стрілецької позиції або напрямку; 

 для карабіна не вимагається більше ніж 20 залікових пострілів для 

завершення вправи для класів ручного перезаряджання та 40 залікових пострілів 

для напівавтоматичних класів. Дизайн вправи та її побудова не вимагає ураження 

більше ніж 5 залікових мішеней з однієї стрілецької позиції або напрямку та не 

надає спортсмену можливість уразити всі мішені з однієї стрілецької позиції або 

напрямку;  

 для рушниці не вимагається більше ніж 28 залікових пострілів для 
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завершення вправи та обмежені максимум 32 заліковими влученнями. Дизайн 

вправи та її побудова не надає можливості робити понад 8 пострілів з однієї 

стрілецької позиції або напрямку;  

 для міні-карабіна не вимагається більше ніж 40 залікових пострілів для 

завершення вправи. Дизайн вправи та її побудова не вимагає ураження більше 

ніж 5 залікових мішеней з однієї стрілецької позиції або напрямку та не надає 

спортсмену можливість уразити всі мішені з однієї стрілецької позиції або 

напрямку; 

 для карабіна під пістолетний патрон не вимагається більше ніж 24 

залікових пострілів для завершення вправи. Дизайн вправи та її побудова не 

вимагає більше ніж 10 залікових пострілів з однієї стрілецької позиції або 

напрямку та не надає спортсмену можливість уразити всі мішені з однієї 

стрілецької позиції або напрямку. 

 5. Особливості застосування мішеней в окремих випадках визначається 

технічним регламентом.  

6. Рекомендований баланс для змагань, матчу – співвідношення  

3 коротких вправ, 2 середніх вправ та 1 довгої вправи.  

 7. Класифікаційні вправи – стрілецькі вправи для проходження 

спортсменами національної класифікації. Класифікаційні вправи мають бути 

побудовані відповідно до цих Правил та проводитися в суворій відповідності до 

опису та їх креслень.  

 8. Дуельна стрільба – змагання, що проходять окремо від основного матчу. 

Два спортсмени одночасно уражають ідентичні та суміжні групи мішеней у 

процесі одного або кількох відбіркових поєдинків. 

 Рекомендується використання металевих мішеней, а також розташування 

фінальної мішені для кожного спортсмена у такій спосіб, щоб вона накрила 

мішень іншого спортсмена, коли вона впаде, з визначенням переможцем того, 

чия мішень опиниться нижче: 

 для пістолета, пневматичного пістолету, карабіна під пістолетний патрон 

та міні-карабіна кожна група мішеней не вимагає більше ніж 12 пострілів; 
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 для карабіна кожна група мішеней не вимагає більше ніж 6 пострілів для 

класів ручного перезарядження та 12 пострілів для напівавтоматичних класів; 

 для рушниці кожна група мішеней не вимагає більше ніж 8 пострілів; 

 кожен спортсмен має здійснити обов'язкове перезарядження після 

ураження своєї першої мішені та перед ураженням своєї останньої 

мішені. Порушення цієї вимоги призводить до автоматичної поразки в поєдинку. 

 9. Швидкісні вправи: 

 використовуються у змаганнях зі швидкісної практичної стрільби;   

 застосовуються тільки металеві або паперові мішені для швидкісних вправ.  

Схеми їхнього розташування визначаються організатором змагань. 

Спортсмен, який витратив найменше часу (з урахуванням штрафних секунд) на 

виконання усіх вправ, стає переможцем. 

 10. Прикладні вправи: 

 використовуються у змаганнях з прикладної практичної стрільби;   

 застосовуються тільки падаючі металеві або паперові метрична чи мішень 

для прикладних вправ;  

використовуються типи підрахунку очок "Вікерс" та "Обмежений Вікерс". 

Отримані результати перераховуються в підсумкові відсотки. 

 11. Змішані вправи: 

 використовуються у змаганнях динамічного стрілецького багатоборства;   

 складаються із завдань, що призначенні для виконання з різних видів зброї 

(пістолет, рушниця, карабін); 

 

застосовуються падаючі металеві або мішені для змішаних вправ. 

 12. У одному змаганні не можуть бути поєднані "швидкісні",  "прикладні" 

або "змішані" вправи. 

Короткі, класифікаційні, швидкісні та прикладні вправи можуть включати 

обов'язкові перезарядження та можуть визначати стійку, стрілецьку позицію 

та/або стартове положення. Коли необхідно провести обов'язкове 

перезарядження, це має бути завершено після того, як спортсмен вистрілив у 
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першу мішень, та до того, як він вистрілить в останню мішень. Порушення цього 

правила карається одним процедурним штрафом. 

Умови основних та класифікаційних вправ для змагань з пістолету можуть 

вимагати ведення стрільби тільки сильною або тільки слабкою рукою без 

використання фізичних засобів підтримки (застібка-липучка тощо). Стрільба 

зазначеною рукою має проводитися виключно з певного моменту та до 

закінчення вправи. 

Умови основних та класифікаційних вправ для карабіна, карабіна під 

пістолетний патрон, міні-карабіна не можуть вимагати стрільбу тільки зі 

слабкого плеча. 

Умови коротких та класифікаційних вправ для рушниці можуть вимагати 

ведення стрільби тільки зі слабкого плеча. 

Дизайнери вправ можуть дозволити спортсмену очікувати стартовий 

сигнал де завгодно в межах обмеженої і добре позначеної стрілецької зони. 

 13. Організатори змагань зобов’язані дотримуватися основних принципів 

проектування та побудови вправ. Стрілецькі вправи, що не відповідають 

вимогам, не будуть санкціоновані та не публікуються або не оголошуються як 

санкціоновані змагання з практичної стрільби. 

 14. Розташування мішеней та їхні схеми або реквізит, що використовується 

у стрілецьких вправах, які були визнані нелогічними або непрактичними, не 

затверджуються.  

 

 

IV. Загальні вимоги щодо дизайну вправ, безпечного розташування 

мішеней та організації спеціальних зон на змаганнях 

 

1. Загальні правила 

 1. Безпечний дизайн, побудова та вимоги до будь-якої вправи є обов'язками 

організаторів змагань та предметом затвердження головним суддею. При 

побудові вправ необхідно вживати достатніх заходів для запобігання 
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травматизму спортсменів, офіційних осіб та глядачів під час змагань. Дизайн 

вправ, за можливістю, повинен запобігти ненавмисним небезпечним діям 

спортсменів, забезпечувати зручний доступ офіційних осіб для спостереження за 

спортсменами під час змагань. 

 2. Кути безпеки. Стрілецькі вправи завжди мають бути побудовані з 

урахуванням безпечних кутів ведення стрільби. Необхідно приділяти увагу 

безпечному влаштуванню мішеней та стійок для них, кутам будь-якого 

ймовірного рикошету. При побудові вправ мають враховуватися розміри та 

розташування кулевловлювачів та бічних кулезахисних валах. Якщо інше не 

встановлено, максимальний кут безпеки складає за замовчуванням 90 ° у всіх 

напрямках, що визначаються уперед від спортсмена, розташовується виключно 

фронтально у напрямку до центра мішеневої обстановки.  

 Організатор змагань може встановити або затвердити особливі кути 

безпеки (збільшені або зменшені) для визначених вправ або стрільбищ. Усі 

подробиці використання кутів безпеки та інших умов, що застосовуються (таких 

як зменшений вертикальний кут безпеки, що використовується тільки якщо 

палець міститься у межах спускової скоби), мають бути опубліковані до початку 

змагань і включені до письмових брифінгів до вправ. 

 3. У разі використання на стрілецьких вправах для пістолета, карабіна під 

пістолетний патрон металевих мішеней або металевих твердих покриттів, 

спортсмени та офіційні особи змагань повинні перебувати від них на відстані не 

менше ніж 7 м. За можливості, це обмеження забезпечується механічним 

бар’єром (дерев’яними чи пластиковими щитами, попереджувальними 

стрічками, колесами тощо).  

У разі використання штрафних ліній, спортсмени та офіційні особи 

розташовуються на відстані не менше ніж 8 м від металевих мішеней чи 

покриттів (для безпечної відстані –  не менше ніж 7 м у разі заступу за штрафну 

лінію).  

 У разі використання на стрілецьких вправах для карабіна металевих 

мішеней або металевих твердих покриттів, спортсмени та офіційні особи змагань 



18 

 

перебувають від них на відстані не менше ніж 50 м (42 м для динамічного 

багатоборства) під час стрільби. За можливості, це обмеження забезпечується 

механічним бар’єром. У разі використання штрафних ліній, вони 

розташовуються на відстані не менше ніж 51 м (43 м для динамічного 

багатоборства) від мішеней (для забезпечення безпечної відстані у випадку 

заступу за штрафну лінію).  

 У разі використання на стрілецьких вправах для рушниці металевих 

мішеней або металевих твердих покриттів, визначаються мінімальні дистанції до 

них під час ведення вогню по них. За можливості, це обмеження забезпечується 

механічним бар’єром. У разі використання штрафних ліній для обмеження 

доступу до металевих мішеней, то вони мають розташовуватися на більшій 

відстані, для забезпечення безпечної відстані, у випадку заступу за штрафну 

лінію.  

 У разі стрільбі дробом та картеччю – мінімальна дистанція становить 5 м 

Штрафні лінії розташовуються на відстані щонайменше 6 м від мішеней або 

металевих покриттів. 

 У разі стрільбі кулею з рушниці – мінімальна дистанція становить 40 м 

Штрафні лінії розташовуються на відстані не менше ніж 41 м від металевих 

мішеней або металевих покриттів. 

 У разі використання на стрілецьких вправах для пневматичного пістолета 

твердих мішеней або твердих покриттів, спортсмени та офіційні особи змагань 

зобов’язані перебувати від них на безпечній відстані під час ведення вогню. За 

можливості, це обмеження має бути забезпечене механічним бар’єром. Увага 

звертається на наявність металевих елементів стрільбища на лінії вогню. 

 У всіх випадках використання на стрілецьких вправах для міні-карабіна 

металевих мішеней або металевих твердих покриттів, спортсмени та офіційні 

особи змагань перебувають від них на відстані не менше ніж 5 м під час ведення 

вогню по ним. За можливості, це обмеження має бути забезпечено механічним 

бар’єром (для безпечної відстані не менше ніж 6 м у разі заступу за штрафну 

лінію).  
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 За наявності металевих елементів стрільбища на лінії вогню до них 

визначається безпечна відстань як до металевих мішеней або металевих твердих 

покриттів у залежності від виду зброї. 

 4. Якщо вправа включає в себе мішені, розташовані не тільки попереду, 

організатори та офіційні особи мають заборонити або перекрити доступ 

спортсменів, офіційних осіб чи глядачів у прилеглі до цих мішеней зони. 

Кожному спортсмену дозволяється вирішувати стрілецьке завдання будь-яким 

зручним для нього способом, він не має бути обтяжений примусом діяти з 

можливим порушенням правил безпеки. Мішені розташовуються на вправі так, 

щоб стріляючи по них, спортсмен не міг порушити межі дозволених кутів 

безпеки. 

 5. Поверхня стрілецького майданчика підготовлюється і вирівнюється до 

початку змагань та утримується у порядку під час проведення змагань для 

забезпечення достатньої безпеки спортсменів та офіційних осіб. Необхідно 

слідкувати за змінами поверхні на вправі під впливом погодних умов та діями 

спортсменів. Офіційні особи змагань можуть присипати пошкодженні поверхні 

гравієм, піском або іншими матеріалами у будь-який час, а спортсмени не 

можуть суперечити цьому. 

 6. Природні або штучні перешкоди на вправі мають цілком дозволяти 

виконати вправу спортсменам різного зросту та комплекції, а також конструкція 

цих перешкод забезпечує достатню безпеку спортсменів, офіційних осіб матчу 

та глядачів. 

 7. На стрілецьких вправах, що потребують одночасної стрільби кількох 

спортсменів із суміжної лінії стрільби (наприклад, дуельна стрільба), має бути 

відстань не менше ніж 3 м між кожним спортсменом. 

 8. До початку матчу всі типи мішеней позначаються на мішеневих основах 

або стійках. Вимоги до розміщення мішеней викладені у технічному регламенті 

змагань.  

 9. Усі кулезахисні споруди (елементи) є забороненими для перебування  

зонами для всіх та у будь-який час, крім випадків, коли доступ туди окремо 
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дозволений суддею. 

 10. Деякі типи кульових патронів для рушниці мають відокремлювані 

пижі, а в картечних патронах є відокремлювані контейнери. У зв’язку з цим 

паперові мішені посилюються фанерою або іншим відповідним за товщиною 

матеріалом або розташовуватися на більшій відстані. Для картечі 

рекомендується дистанція 10 м для запобігання пробиття паперових мішеней 

такими пижами. 

 Від спортсмена не можна вимагати стріляти по паперовій мішені дробом з 

рушниці. 

 Стрілецькі вправи для рушниці вимагають використання лише одного типу 

патрона в межах однієї вправи: дробового, картечі або кульового (за винятком 

"змішаної" та "прикладної" вправ, а також вправ динамічного багатоборства). 

 11. Для "змішаних" вправ передбачаються надійні за стабільністю 

утримання і безпечні за напрямком ствола місця для стартового і фінішного 

місця розташування зброї.  

 

2. Критерії побудови вправ 

 1. У разі побудові стрілецької вправи використовуються різноманітні 

механічні бар’єри для обмеження пересування спортсменів та ускладнення 

стрілецького завдання. 

 2. Пересування спортсмена на вправі доцільно обмежувати за допомогою 

механічних  бар’єрів. Дозволено використання з цією метою штрафні лінії для: 

 запобігання небезпечному та/або неправильному наближенню до мішені 

або віддалення від неї; 

 імітування застосування бар’єрів та/або укриття; 

 позначення  межі стрілецької зони або її частини. 

 3. Штрафні лінії жорстко фіксуються на місці і підіймаються щонайменше 

на 2 см вище від поверхні землі, виготовлені з дерева або з інших твердих 

матеріалів, пофарбовані в насичені кольори (бажано червоний) на кожній 

стрілецькій вправі змагань. Якщо штрафні лінії не використовуються на усій 
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довжині огородження стрілецької зони для визначення її меж, то вони мають 

бути не менше ніж 1,5 м завдовжки та все одно вважаються нескінченними. 

 4. Якщо стрілецька вправа має проходи, візуально означені штрафними 

лініями, та/або чітко визначену стрілецьку зону, спортсмен, який використовує 

найкоротший шлях, торкаючись землі поза цими проходами та/або стрілецькою 

зоною, отримає один процедурний штраф за кожен постріл, зроблений після 

початку використання такого найкоротшого шляху. 

 5. Стрілецькі вправи для пістолета, пневматичного пістолета можуть 

включати великі перешкоди, що долають спортсмени. Такі перешкоди не мають 

перевищувати 2 м заввишки. Перешкоди вище ніж 1 м обладнуються 

допоміжними засобами підйому та для забезпечення безпеки спортсменів 

будуються таким чином: 

 перешкоди на вправах для пістолета, пневматичного пістолета 

закріпляються, щоб забезпечити опору при використанні. Для зменшення 

травматизму спортсменів та/або офіційних осіб змагань гострі кути та нерівні 

поверхні видаляються; 

 спуск з будь-якої перешкоди на вправах для пістолета, пневматичного 

пістолета прибирається від завалів та результатів дії стихійних лих; 

 спортсменам дозволяється перевірити такі перешкоди перед спробою 

виконати вправу; 

 на вправах для пістолета, пневматичного пістолета заборонено вимагати 

від спортсменів класти пістолет до кобури перед тим, як піднятися на подібні 

перешкоди. 

 6. Бар’єри будуються таким чином: 

 вони повинні бути достатньо високими та міцними, щоб виконувати свою 

функцію. Бар’єри заввишки не менше ніж 1,8 м вважаються високими, якщо не 

доповнюються платформою для стрільби або подібним пристосуванням; 

 мати штрафні лінії, що розміщені на рівні землі назад від бічних меж. 

 7. У вправах для пістолета, пневматичного пістолета тунель, який 

спортсмен проходить, має бути побудований з відповідного матеріалу і може 
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бути будь-якої довжини. Тунель має достатню кількість портів, щоб забезпечити 

офіційним особам змагань безпечне спостереження за діями спортсменів у 

ньому. Краї входу та виходу з тунелю мають бути підготовлені для уникнення 

можливого травматизму спортсменів та офіційних осіб матчу. Вхід та вихід з 

тунелю, а також умови стрільби по будь-яких мішенях з тунелю, чітко 

позначаються. 

 8. Тунелі "Купера" – споруди, що складаються з бічних конструкцій, що 

підтримують незакріплене верхнє накриття (наприклад дерев’яні рейки), що 

може впасти, якщо їх випадково зсуне спортсмен. Тунелі можуть мати будь-яку 

висоту, але верхнє покриття має бути достатньо легким, для того, щоб при 

падінні не травмувало спортсмена. 

 9.У разі коли конструкції на вправі призначені для допомоги спортсменам 

під час руху або як опора для стрільби по мішенях, пріоритетом в їхній побудові 

має бути безпека спортсменів та офіційних осіб змагань. Реквізит має бути 

встановлений таким чином, щоб офіційні особи змагань могли безпечно 

спостерігати та контролювати дії спортсмена у будь-який час. Реквізит має бути 

достатньо міцними, щоб витримати наплив усіх спортсменів. 

 10. Вікна та порти розташовуються на висоті, що досяжна більшості 

спортсменів, і мають додаткову міцну платформу для використання за 

необхідності іншими спортсменами без призначення їм штрафів. 

 

3. Внесення змін у конструкцію вправи 

 1. Офіційні особи змагань можуть вносити зміни в конструкцію вправи або 

процедуру його виконання, якщо такі зміни попередньо схвалені головним 

суддею. Такі перебудови або доповнення до опублікованої вправи слід 

завершити до початку виконання цієї вправи. 

 2. Усі спортсмени сповіщаються про такі зміни невідкладно. У будь-якому 

разі спортсменам повідомляється про такі зміни під час брифінгу перед початком 

вправи. 

 3. Якщо головний суддя приймає рішення про внесення подібних змін 
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після початку змагань, він здійснює таке: 

 дозволяє виконання вже зміненої стрілецької вправи тільки тим 

спортсменам, які ще не проходили цю вправу; 

 коли є можливість, вимагає перестріляти змінену вправу всім 

спортсменам, хто виконав її до зміни, вилучивши попередні результати. 

 Спортсмен, який відмовився перестрілювати стрілецьку вправу за 

вказівкою судді, отримає нуль очок за цю вправу, незалежно від попередніх 

результатів. 

 4. Якщо головний суддя (за погодженням з директором матчу) вирішить, 

що фізичні або процедурні зміни призводять до втрати рівних умов для усіх 

спортсменів і немає можливості усім перестріляти змінену вправу, або якщо 

вправу визнано невідповідною або непридатною з будь-якої причини, то вправа 

і нараховані на неї очки усіх спортсменів видаляються з результатів змагань. 

 5. Спортсмен, дискваліфікований на вправі, яку в подальшому було 

видалено зі змагань, може отримати право на поновлення, якщо подану 

спортсменом апеляцію розглянуть на вищому рівні (тобто головний суддя або 

арбітражний комітет, у залежності від обставин) та визнають, що ця 

дискваліфікація є прямим наслідком тих причин, з яких вправу було виключено 

зі змагань. 

 6. За несприятливих погодних умов (дощ, сніг тощо) головний суддя може 

дати вказівку прилаштувати до паперових мішеней захисне покриття та/або 

накриття. Це рішення не може оскаржуватися спортсменами. Такі пристосування 

мають бути встановлені та залишатися на всіх зазначених мішенях однаковий 

період часу, поки головний суддя не скасує дану вказівку. 

 7. Якщо головний суддя (за погодженням з директором матчу) вважає, що 

кліматичні або інші умови впливають (або – ймовірно можуть  вплинути) на 

безпеку та/або перебіг змагань, він може прийняти рішення зупинити будь-яку 

стрілецьку діяльність до тих пір, поки він не дасть розпорядження про 

відновлення змагань. 
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4. Зони безпеки 

 1. Спорудження та розташування достатньої кількості зон безпеки на 

змаганнях забезпечують організатори змагань. Зони безпеки повинні 

розташуватися зручно для учасників, мати чітко визначені межі, визначений 

безпечний напрямок для маніпуляцій з розрядженою зброєю та мають бути 

позначені візуальні покажчики. 

 2. У зонах безпеки розташовується стіл з явно позначеним безпечним 

напрямом та межами. Якщо у зоні безпеки є стіни та/або вали, то їх конструкція 

повинна бути з матеріалу, здатного поглинути постріл. Під час змагань з 

довгоствольної зброї поблизу зони безпеки, але не в середині, обладнується  

достатня кількість стійок та пірамід для безпечного утримання карабінів та 

рушниць стволом вгору. 

 3. Спортсменам дозволяється використовувати зони безпеки без 

нагляду для вчинення нижче перерахованих дій за умови направлення 

вогнепальної зброї у безпечному напрямку і тільки у визначених межах зони 

безпеки. Порушники можуть бути покарані дискваліфікацією: 

 зачохляти, розчохляти та поміщати до кобури незаряджену зброю; 

 прицілюватися, вихоплювати з кобури та поміщати до кобури незаряджену 

в зброю, виконувати розминку з незарядженою зброєю; 

 тренуватися у вставлянні та витягуванні неспоряджених магазинів та/або 

пересмикувати затвор; 

 проводити перевірку, розбирання, чищення, ремонт та обслуговування 

вогнепальної зброї запчастинами та іншим супутнім спорядженням. 

 4. На змаганнях у зоні безпеки учбові та бойові патрони (патрони 

розсипом, упаковані або споряджені у магазини або прискорювачі спорядження) 

забороняється брати до рук за жодних обставин. 

 На змаганнях із пневматичного пістолета в зоні безпеки кульки без 

упакування або споряджені у магазини або прискорювачі заряджання, або 

ємності, що містить газ, забороняється брати до рук за жодних обставин. 
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5. Зони пристрілювання/перевірки прицільних пристроїв 

 1. Для перевірки роботи зброї та патронів спортсменів на змаганнях 

організатори можуть визначити зони пристрілювання/перевірки прицільних 

пристроїв. Маніпуляції зі зброєю та пристрілювання у вказаній зоні здійснюється 

під наглядом та контролем судді. 

 2. Спортсмени можуть перевірити роботу своєї зброї та патронів з 

дотриманням загальних вимог безпеки при користуванні зброєю під час змагань 

з практичної стрільби, часових та інших обмежень, встановлених цими 

Правилами та Положенням змагань. 

 3. На змаганнях ІІІ-ІV рангу з довгоствольної зброї мають бути доступні 

затверджені паперові та металеві мішені (якщо можливо – самовідтворювані або 

з електронною індикацією) для використання спортсменами, щоб допомогти їм 

пристріляти їхню зброю. 

 

6. Інші зони 

 За необхідності організатори облаштовують та визначають інші зони в 

місці проведення змагань (зони торгівлі, розрядки зброї, гігієни тощо). 

  

V. Інформація про вправи 

1. Загальні правила 

1. Спортсмен має дотримуватись безпечного виконання умов вправи після 

того, як йому оголошено або було надано письмовий брифінг, у якому роз’яснені 

вимоги до спортсмена. Інформацію про стрілецькі вправи поділяють на 

опубліковані та неопубліковані. 

2. Опубліковані стрілецькі вправи – зареєстровані спортсмени отримують 

однакові відомості про вправи під час одного й того ж періоду до початку 

змагань. Інформація надається поштою або електронними засобами зв’язку, або 

посиланнями на сайт в Інтернеті. 

3. Неопубліковані стрілецькі вправи – зареєстровані спортсмени 

отримують однакові відомості про вправи під час одного й того ж періоду до 
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початку змагань. Детальні описи вправ не публікуються наперед. Вказівки до 

виконання вправи надаються у письмовому брифінгу на вправі. 

 

2. Письмові брифінги до вправ 

1. Письмові брифінги до вправ, складені  відповідно до цих Правил і 

затверджені головним суддею, надаються для ознайомлення безпосередньо на 

рубежі, де побудована вправа до початку змагань. Письмовий брифінг, що 

міститься на вправі, є пріоритетним над будь-якою іншою інформацією про 

вправу, яка опублікована або іншим чином розповсюджена серед спортсменів до 

початку змагань та має містити наступну інформацію: 

види та кількість мішеней; 

для пістолета та пневматичного пістолета– кількість залікових пострілів; 

для карабіна, карабіна під пістолетний патрон, рушниці та міні карабіна– 

мінімальна кількість пострілів (для рушниці – кількість боєприпасів 

визначається довідково); 

для рушниці – кількість залікових влучань на паперовій мішені; 

для рушниці – тип боєприпасу; 

положення готовності зброї; 

стартова позиція; 

стартовий сигнал (звуковий або візуальний); 

метод підрахунку очок (для "швидкісних" та "прикладних" вправ); 

типи зброї (для "змішаних" вправ); 

для пневматичного пістолета– спосіб фіксації часу виконання вправи 

(останній постріл та/або фінішна тарілка);  

порядок виконання. 

 2. Суддя на кожній вправі вголос зачитує письмовий брифінг кожній групі 

спортсменів, демонструє стартову позицію (за допомогою зображення або 

особисто) на змаганнях усіх рангів. 

3. У разі потреби головний суддя може вносити зміни у письмовий брифінг 

під час змагань з міркувань ясності викладення, послідовності або безпеки. 
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4. Після оголошення на вправі брифінгу та відповідей на усі питання, що 

виникають у спортсменів, їм надається можливість ознайомитися із вправою. Час 

для ознайомлення встановлюється суддею на вправі та є однаковим для усіх 

спортсменів на змаганні. Якщо вправа має мішені, що рухаються, або подібне 

обладнання, їх необхідно демонструвати для усіх спортсменів однакову кількість 

часу та разів. 

5. Змагання з практичної стрільби проводяться за правилами, що 

застосовуються до даної дисципліни. Будь-які добровільно прийняті правила, що 

не відповідають цим Правилам, не допускаються до використання на змаганнях. 

 

VI. Обладнання стрільбища 

 1. Мішені – основні принципи 

1. На змаганнях з практичної стрільби використовуються мішені з 

урахуванням вимог МКПС. Типи та види мішеней, що використовуються при 

проведенні змагань з практичної стрільби, зазначені у додатку 2 до цих Правил. 

Розміри мішеней та умови їх розміщення визначаються технічним регламентом 

змагань. 

2. Використовуються такі мішені на змаганнях з практичної стрільби: 

з пістолета – мішень, міні-мішень, поппери, металеві тарілки, метрична 

мішень, мішень для прикладних вправ, мішень для швидкісних вправ, мішень 

для змішаних вправ;  

 з карабіна – мішень, міні-мішень, універсальна мішень, поппери, металеві 

тарілки, метрична мішень, мішень для прикладних вправ, мішень для змішаних 

вправ та крихкі мішені; 

 з рушниці – мішень, міні-мішень, універсальна мішень, мішень А4/А, 

мішень А3/В, поппери, металеві тарілки, метрична мішень, мішень для 

прикладних вправ, мішень для змішаних вправ та крихкі мішені; 

 з міні-карабіном – мішень, міні-мішень, мікро-мішень, універсальна 

мішень, поппери, міні-карабінні металеві тарілки, метрична мішень, мішень для 

прикладних вправ та крихкі мішені; 
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 з пневматичним пістолетом – міні-мішень, поппери для пневматичного 

пістолета, падаючі тарілки для пневматичного пістолета, фінішна тарілка для 

пневматичного пістолета; 

 з карабіном під пістолетний патрон – мішень, міні-мішень, універсальна 

мішень, поппери, металеві тарілки, метрична мішень, мішень для прикладних 

вправ та крихкі мішені. 

 3. Якщо одна або кілька мішеней не відповідають точно встановленим 

описам, і заміна на мішені встановленого виду неможлива, головний суддя має 

вирішити, чи є прийнятним використання цих мішеней на даному змаганні, та 

які умови застосовуються. Рішення головного судді стосуються лише цього 

змагання і не буде прецедентом для майбутніх змагань на цьому стрільбищі, або 

для аналогічного використання подібних мішеней в іншому змаганні. 

4. У змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний патрон 

та рушницею за виключенням змагань з використанням прикладних, швидкісних 

та змішаних вправ, використовуються мішень, міні-мішень, універсальна 

мішень, мішень А4/А, мішень А3/В, поппери, металеві тарілки.  

Міні-мішені та міні-поппер використовується для імітації мішеней та 

попперів, розташованих на далекій відстані. Нижченаведені наступні типи 

мішеней можуть бути поєднані в одну групу мішеней: 

мішень та поппер;  

міні-мішень та міні поппер;  

мішень та міні-поппер;  

міні-мішень та поппер. 

Зазначені типи мішеней не можуть бути поєднані в одну групу мішеней: 

мішень та міні мішень;  

поппер та міні поппер. 

5. У змаганнях з міні-карабіном, за винятком матчів з використанням 

прикладних, швидкісних та змішаних вправ,  використовуються мішень, міні-

мішень, мікро-мішень, універсальна мішень, поппери, металеві тарілки. Міні-

мішені, мікро-мішень та міні-поппер використовується для імітації мішеней та 
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попперів, розташованих на далекій відстані. Зазначені типи мішеней можуть 

бути поєднані в одну групу мішеней: 

мішень та поппер;  

міні-мішень та міні-поппер;  

мікро-мішень та міні-поппер;  

мішень та міні-поппер;  

міні-мішень та поппер; 

мікро-мішень та поппер. 

Нижченаведені такі типи мішеней не можуть бути поєднані в одну групу 

мішеней: 

мішень та міні мішень;  

мішень та мікро-мішень;  

міні-мішень та мікро-мішень;  

поппер та міні-поппер. 

6. У змаганнях з пневматичним пістолетом, за виключенням змагань з 

використанням прикладних, швидкісних та змішаних вправ, використовуються 

міні-мішень, поппери для пневматичного пістолета, падаючі тарілки для 

пневматичного  пістолета, фінішна тарілка для пневматичного пістолета. Міні-

поппер для пневматичного пістолета використовується для імітації попперу, 

розташованого на далекій відстані. Нижченаведені такі типи мішеней можуть 

бути поєднані в одну групу мішеней: 

мішень для пневматичного пістолету та поппер для пневматичного 

пістолета;  

мішень для пневматичного пістолета та міні-попер для пневматичного 

пістолета. 

Не можуть бути поєднані в одну групу мішеней поппер для пневматичного 

пістолета та міні-поппер для пневматичного пістолета. 

 7. Залікові мішені, що використовуються на усіх змаганнях з практичної 

стрільби, мають бути одноколірними. 

 8. На змаганнях з пістолетом, карабіном, рушницею, карабіном під 
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пістолетний патрон, міні-карабіном штрафні мішені чітко маркуються яскравим 

знаком "Х" або фарбуються в єдиний колір, який відрізняється від залікових 

мішеней, що використовуються упродовж всього змагання або турніру. Паперові 

та металеві штрафні мішені на одному змаганні або турнірі можуть бути 

пофарбовані в різні кольори за умови, що всі штрафні мішені з одного матеріалу 

мають однаковий колір упродовж всього змагання (якщо металеві штрафні 

мішені жовті, то вони залишаються жовтими впродовж всього змагання або 

турніру, якщо картонні штрафні мішені білі – залишаються білими до кінця 

змагання або турніру). 

На змаганнях з пневматичним пістолетом штрафні мішені маркуються  

яскравим знаком "Х" або фарбуються в єдиний колір, який відрізнятиметься від 

залікових мішеней, що використовуються упродовж всього змагань. Паперові та 

тверді штрафні мішені на одному змаганні  можуть бути пофарбовані в різні 

кольори за умови, що всі штрафні мішені з одного матеріалу будуть мати 

однаковий колір упродовж всього змагань (якщо тверді штрафні мішені жовті, 

то вони залишаються жовтими впродовж усього змагання, якщо картонні 

штрафні мішені білі – залишаються білими до кінця змагань). 

9. На змаганнях з пістолетом, карабіном, рушницею, пневматичним 

пістолетом, карабіном під пістолетний патрон, міні-карабіном мішені на 

стрілецькій вправі можуть бути частково або повністю приховані шляхом 

використання твердого  покриття. 

 Тверде покриття використовується, щоб приховати усю або частину 

мішені. Якщо можливо, тверде покриття слід не імітувати, а конструювати з 

використанням непробивних матеріалів. Цілі паперові мішені не 

використовуються для імітації твердого покриття. 

10.  На змаганнях з пістолетом, карабіном, пневматичним пістолетом, 

карабіном під пістолетний патрон, міні-карабіном мішені на стрілецькій вправі 

можуть бути частково або повністю приховані шляхом використання м’якого   

покриття. 

 М'яке покриття – покриття, призначене тільки для ускладнення огляду 
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мішеней. Постріли, що пройшли через м’яке покриття і уразили залікову мішень, 

будуть зараховані. За постріли, що пройшли через м’яке покриття і уразили 

штрафну мішень, будуть накладені штрафи. Усі залікові зони мішеней, 

приховані м’яким покриттям, залишаються повністю цілими. При використанні 

м’якого покриття мішень може бути повністю закрита, але видимі її контури. У 

разі, коли м’яке покриття непрозоре, необхідно залишати частину мішені 

незакритою. 

 11. Використання однієї цілої мішені, розділені за допомогою стрічки, 

фарби або інших засобів у якості двох і більше мішеней та/або розміщення міні-

мішені на мішені повного розміру, заборонено. 

 На змаганнях з міні-карабіном, крім того, заборонено використання мікро-

мішені на мішені повного розміру. 

11. Лише затверджені мішені, з механічним або електричним приводом 

можуть бути використані для активації рухомих мішеней. 

 

 

2. Паперові мішені 

 1. Шість видів паперових мішеней використовуються у змаганнях з 

пістолетом – мішень, міні-мішень, метрична мішень, мішень для прикладних 

вправ, мішень для швидкісних вправ, мішень для змішаних вправ.  

Міні-мішень призначена для імітації повнорозмірних мішеней, 

розташованих на довших дистанціях.  

Паперова метрична мішень та мішень для прикладних вправ 

використовуються лише для "прикладних" вправ. На їхній лицевій стороні 

можуть наноситися різноманітні ідентифікаційні символи.  

Паперова мішень для швидкісних вправ використовується лише для 

"швидкісних" вправ.  

Паперова мішень для змішаних вправ використовується лише для 

"змішаних" вправ та класифікаційних вправ динамічного багатоборства. 
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 2. У змаганнях з пневматичного пістолета використовується лише міні-

мішень.  

3. Шість видів паперових мішеней використовуються у змаганнях з 

карабіном та карабіном під пістолетний патрон – мішень, міні-мішень, 

універсальна мішень, метрична мішень, мішень для прикладних вправ, мішень 

для змішаних вправ. 

 Метрична мішень та мішень для прикладних вправ використовуються 

лише для "прикладних" вправ. На їхній лицевій стороні можуть наноситися 

різноманітні ідентифікаційні символи.  

Паперова мішень для змішаних вправ використовується лише для 

"змішаних" вправ та класифікаційних вправ динамічного багатоборства. 

4. Шість видів паперових мішеней використовуються у змаганнях з міні-

карабіном – мішень, міні-мішень, мікро-мішень, універсальна мішень, метрична 

мішень, мішень для прикладних вправ. 

Міні-мішень призначена для імітації повнорозмірних мішеней МКПС, 

розташованих на довгих дистанціях. 

Метрична мішень та мішень для прикладних вправ використовуються 

лише для "прикладних" вправ. На їх лицевій стороні наносяться різноманітні 

ідентифікаційні символи.  

5. Для рушниці використовуються вісім видів паперових мішеней – 

мішень, міні-мішень, універсальна мішень, мішень А4/А, мішень А3/В, метрична 

мішень, мішень для прикладних вправ, мішень для змішаних вправ.  

Міні-мішень призначена для імітації повнорозмірних мішеней, 

розташованих на довших дистанціях.  

Метрична мішень та мішень для прикладних вправ використовуються 

лише для "прикладних" вправ. На їхній лицевій стороні наносяться різноманітні 

ідентифікаційні символи.  

Паперова мішень для змішаних вправ використовується лише для 

"змішаних" вправ та класифікаційних вправ динамічного багатоборства. 

 6. Універсальні мішені, мішені А4/А та А3/В використовуються разом з 
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іншими видами паперових мішеней в одній стрілецькій вправі у змаганнях з 

карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-карабіном та рушницею. 

 7. У разі якщо залікова зона паперової мішені має бути частково 

прихована, дизайнери вправи можуть імітувати тверде покриття одним з таких 

способів: 

 1) закрити частину мішені;  

 2) обрізати та видалити частину мішені, яка вважається такою, що 

прихована твердим покриттям;  

 3) заклеїти або замалювати в єдиний контрастний колір частину мішені, 

яка вважається такою, що прихована твердим покриттям. 

 Якщо паперові мішені частково приховані, обрізані, замальовані та/або 

заклеєні, то частина усіх залікових зон має залишатися видимою. 

Тверде покриття (та перекриваючі штрафні мішені) не мають повністю 

перекривати зону "А" на частково прихованій паперовій мішені. 

 

 

 

3. Металеві та тверді мішені 

 1. У змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний патрон, 

міні-карабіном, рушницею металеві мішені та штрафні мішені, що можуть 

випадково розвернутися на бік або впасти на ребро при влучанні, заборонені. 

Їхнє використання може призвести до відкликання санкціонування змагань як 

змагань з практичної стрільби. 

 Для пневматичного пістолету тверді мішені та штрафні мішені, що можуть 

випадково розвернутися на бік або впасти на ребро при влучанні, заборонені. 

Їхнє використання може призвести до відкликання санкціонування змагань як 

змагань з практичної стрільби. 

 2. У змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний патрон, 

міні-карабіном, рушницею металеві мішені та штрафні мішені, які на погляд 

судді, впали або були повернуті через влучання у пристрій, що фіксує мішень 
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або з іншої випадкової причини (порив вітру, рикошет або влучання рушничним 

пижом), визнаються як несправність обладнання. 

 Для пневматичного пістолета тверді мішені та штрафні мішені, які на 

погляд судді, впали або були повернуті через влучання у пристрій, що фіксує 

мішень або з іншої випадкової причини (порив вітру, рикошет або влучання 

рушничним пижом), визнаються як несправність обладнання. 

 3. У змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний патрон, 

міні-карабіном, рушницею металеві мішені та штрафні мішені не мають 

незалікової межі. 

 У змаганнях з пневматичним пістолетом тверді мішені та штрафні мішені 

не мають незалікової межі. 

 4. У змаганнях з пістолетом, з карабіном, карабіном під пістолетний 

патрон, міні-карабіном, рушницею залікові металеві мішені при влучанні мають 

впасти або перекинутися для того, щоб бути зарахованими. 

 У змагання з пневматичним пістолетом залікові або штрафні тверді мішені 

при влучанні мають впасти або перекинутися, щоб бути зарахованими. Також у 

змаганнях можуть використовуватися мішені з індикатором ураження. 

 У змагання з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-карабіном, 

рушницею можуть використовуватися мішені з індикатором ураження. 

 5. У змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний патрон, 

міні-карабіном, рушницею поппери та міні-поппери є металевими мішенями, 

створеними для визначення потужності пострілу, що мають бути відкалібровані. 

У змаганнях з пневматичного пістолета поппери та міні-поппери є 

затвердженими тверді мішені, створеними для визначення потужності пострілу, 

що мають бути відкалібровані відповідно до технічного регламенту змагань. 

 6. У змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом, карабіном, міні-

карабіном, рушницею та карабіном під пістолетний патрон можуть бути 

використані металеві тарілки різних розмірів.  

 Для "швидкісних" вправ можуть використовуватися металеві мішені, щоза 

формою та розмірами ідентичні паперовим мішеням.  
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 У змаганнях з пневматичним пістолетом для одноманітної фіксації часу 

виконання вправи рекомендується використання твердих фінішних тарілок. 

Фінішні тарілки мають чітко відрізнятися від звичайних тарілок, та їхня 

чутливість відкалібровується. Фінішні тарілки не враховуються при підрахунку 

очок.   

 У змаганнях з карабіном рекомендовано, щоб на дистанції до 100 м 

розміщувалися круглі металеві тарілки діаметром 15 см – прямокутні  

15 х 15 см, на дистанціях від 100 до 200 м – круглі діаметром 20 см – прямокутні 

20 х 20 см, на дистанціях понад 200 м – діаметром 30 см –прямокутні 30 х 30 см.  

 У змаганнях з карабіном, міні-карабіном, рушницею можуть бути 

використані металеві мішені, що за формою та розмірами ідентичні 

затвердженим паперовим мішеням. 

 У змаганнях з використанням травматичних пістолетів максимальна 

достанція до мішеней становить 12 м.  

 7. У змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом, карабіном, 

карабіном під пістолетний патрон, міні-карабіном металеві тарілки не 

використовуються для визначення потужності пострілу і не калібруються, 

протести щодо калібрування не приймаються. Якщо металева тарілка була 

уражена повним діаметром кулі, але не впала або не перекинулась, у цьому разі 

суддя може оголосити несправність обладнання та призначити учаснику 

перестріл стрілецької вправи, після того як несправна тарілка буде налагоджена. 

 У змаганнях з пневматичним пістолетом тверді фінішні тарілки не 

використовуються для визначення потужності пострілу і не калібруються, за 

виключенням калібрування чутливості, протести по калібруванню не 

приймаються. Якщо фінішна тарілка була уражена повним діаметром кулі, але 

не впала або не перекинулась, у цьому разі суддя може проголосити несправність 

обладнання та призначити учаснику перестріл стрілецької вправи, після того як 

несправна тарілка буде налагоджена. 

 8.  У стрілецькій вправі на змаганнях з пістолетом, пневматичним 

пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний патрон (за виключенням 
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"швидкісних" вправ) не використовуються тільки одні металеві тарілки. Мінімум 

одна залікова паперова мішень або заліковий поппер (у доповнення до будь-яких 

паперових або металевих штрафних мішеней) мають бути включені до кожної 

стрілецької вправи. 

 9. У стрілецькій вправі на змаганні з пневматичним пістолетом тверда 

фінішна тарілки, що не впала або не перекинулася після попереднього влучання, 

але була уражена наступним пострілом, не є приводом для перестрілу. 

 10. У змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-

карабіном, рушницею металеві тарілки, що не впали або не перекинулися після 

попереднього влучання, але були уражені наступним пострілом, не є приводом 

для перестрілу. 

 11. У змаганнях з пістолетом металеві штрафні поппери та тарілки можуть 

бути виготовлені так, щоб падали або перекидалися при влучанні в них, або 

залишалися у вертикальному положенні. У будь-якому разі вони заново 

фарбуються після влучання під час процесу підрахунку. Якщо це не зроблено, 

наступні учасники не отримують штрафи за влучання, які видно на поверхні 

штрафної мішені. 

 У змаганнях з пневматичним пістолетом штрафні тверді поппери мають 

при ураженні впасти або мати відмітку про кожне влучання  у них.  

 У змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-

карабіном, рушницею металеві штрафні поппери та тарілки мають бути уражені 

та впасти, перекинутися або іншим способом явно вказати на залікове влучання. 

Якщо вони були уражені, мішені заново фарбуються під час процесу підрахунку. 

 12. У змаганнях з пістолетом (пневматичним пістолетом), карабіном, 

карабіном під пістолетний патрон, міні-карабіном, рушницею металеві (тверді) 

штрафні мішені можуть використовуватися тієї ж форми та розмірів, що й 

паперові мішені. 

 13. У змаганнях з пістолетом, карабіном металеві мішені "швидкісних" 

вправ не падаючі. Вони не мають незалікових зони та заново фарбуються у 

початковий колір після кожного спортсмена, який завершив виконання вправи.  
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4. Крихкі та синтетичні мішені 

 1. Крихкі мішені, такі як керамічні тарілочки або плитки, не 

використовуються на змаганнях з пістолетом і не можуть бути використані у 

якості штрафних ліній або інших предметів пов’язаних з накладанням штрафів. 

 2. Крихкі мішені, такі як керамічні тарілочки або плитки, можуть 

використовуватися на змаганнях з рушницею як залікові, але не  штрафні. 

 3. Крихкі мішені, такі як керамічні плитки, можуть використовуватися на 

змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-карабіном як 

залікові, але не штрафні. Крихкі мішені, типу тарілочок для спортинга, не є 

допустимими мішенями у змаганнях з карабіну, міні-карабіну.  

 4. Для пневматичного пістолета крихкі мішені, такі як керамічні тарілочки 

або плитки, не використовуються на змаганнях з практичної стрільби. 

 5. Для пістолета, карабіна під пістолетний патрон, рушниці синтетичні 

мішені ("самовідновлювані"), які іноді використовуються у закритих тирах, не 

використовуються на змаганнях ІІІ рангу. 

 

 

5. Внесення змін в обладнання або поверхню вправи 

 1. Спортсмен не може нічого змінювати на поверхні стрілецького 

майданчику, де побудована вправа, у конструкції, декорації або іншому 

обладнанні вправи (включаючи мішені, підставки для мішеней та активатори 

мішеней). Порушення цього може призвести до одного процедурного штрафу за 

кожну спробу за рішенням судді. 

 У змаганнях з пневматичним пістолетом предмети, призначенні для 

пом'якшення падіння магазинів, можуть бути розташовані самим спортсменом 

до початку виконання вправи під контролем судді. 

 2. Спортсмен може вимагати в офіційних осіб матчу, щоб вони провели дії 

відновлення первинного стану поверхні на вправі, мішеней та/або будь-якого 

іншого об’єкту. Головний суддя приймає остаточне рішення щодо усіх подібних 
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вимог. 

 

6. Несправність обладнання вправи та інші питання 

 1. Обладнання вправи має функціонувати безперервно й однаково для всіх 

спортсменів. Несправність обладнання вправи включає, але не обмежується 

такими діями:  

зсув паперових мішеней; 

передчасна активація металевих або рухомих мішеней; 

не спрацювання механічного або електронного обладнання; 

несправність декорацій, таких як отвори, порти та бар’єри. 

 2. Для пневматичного пістолета обладнання вправи має функціонувати 

безперервно й однаково для всіх учасників. Несправність обладнання вправи 

включає, але не обмежується такими діями: 

зсув паперових мішеней; 

передчасна активація твердих або рухомих мішеней; 

не спрацювання механічного або електронного обладнання; 

несправність декорацій, таких як отвори, порти та бар’єри. 

 3. Оголошення та/або використання будь-якої вогнепальної зброї як 

"обладнання вправи" заборонено. 

 4. Спортсмен, який не зміг закінчити стрілецьку вправу через несправність 

обладнання або через те, що металева або рухома мішень не була встановлена 

перед його стрільбою, перестрілює вправу після усунення несправностей. 

 Для пневматичного пістолета спортсмен, який не зміг закінчити стрілецьку 

вправу через несправність обладнання або через те, що тверда або рухома мішень 

не була встановлена перед його стрільбою, перестрілює вправу після усунення 

несправностей. 

 5. Невідновлені паперові мішені не відносяться до несправності 

обладнання вправи. 

 6. У разі якщо головний суддя вважає, що одна або більше мішеней у 

процесі виконання стрілецької вправи були несправні та/або були у стані, який 
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значно відрізняється від раніше продемонстрованого, він може запропонувати 

спортсмену перестріляти вправу. 

 7. Систематичні несправності обладнання на вправі можуть призвести до 

зняття даної вправи зі змагань та видалення очок за цю вправу з результатів 

змагань. 

 

 

 

VII. Зброя та спорядження спортсмена 

1. Зброя 

1. Відповідність зброї в кожній дисципліні (виду програми) визначається 

вимогами до класів зброї, викладеними у додатку 3до цих Правил. Однак вправи 

повинні бути однакові для усіх класів. 

2. Розміри та види набоїв, що використовується у змаганнях з практичної 

стрільби, такі: 

для пістолета та карабіна під пістолетний патрон мінімальні розміри гільзи 

патрона, що використовується у змаганнях з практичної стрільби з пістолета – 9 

х 19 мм з мінімальним діаметром кулі – 9 мм (0.354 дюйми).  

До змагань з практичної стрільби з пістолетом та карабіном під 

пістолетний патрон допускаються такі види патронів: 9 х 19 мм, 9 х 21 мм, .357 

Magnum, .38 S&W Special, .38АСР, .380AUTO, .40 S&W, 41 Magnum,  10 мм, 44 

Magnum.44 S&W Special, 45 ACP, .45 G.A.P.  

Для змагань з використанням "прикладних", "швидкісних" та "змішаних" 

вправ допускається використання патронів 9 х 18 мм; 

для карабіна немає обмежень щодо мінімального калібру у змаганнях з 

практичної стрільби. До змагань з практичної стрільби допускаються такі 

патрони: 5,45х39 мм, .223, .222, 6,5х57R, 7х57 мм, 7,62х39 мм, .300 AA Blk, .303, 

.308 Win, .308, .30-06, 7,62х54R, 7,92х57 мм, 9,3х62 мм, 9,3х74R, .444 Marlin;   

для рушниці мінімальний калібр, що використовуються у змаганнях з 

практичної стрільби, – 20 калібр; 
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для міні-карабіну обов'язковий калібр 5,6 мм (.22 LR); 

для пневматичного пістолета боєприпасом є пластикова кулька діаметром 

6 мм. Самозарядні пістолети мають магазин, що містить кульки та пропілент в 

одному з’ємному блоці,  рухомий затвор, що працює під дією віддачі. 

3. До змагань з практичної стрільби можуть бути допущені спортсмени – 

представники Збройних сил України, інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України та  правоохоронних органів зі штатною чи 

службовою зброєю, що відповідає вимогам класів зброї, визначених цими 

Правилами. 

4. Відкриті прицільні пристрої – пристрої для прицілювання, що 

встановлені на зброї, в яких не застосовуються електронні компоненти та/або 

лінзи. Оптиковолоконні вставки не вважаються лінзами. 

5. Оптичні/електронні прицільні пристрої – пристрої для прицілювання, 

що встановлені на зброї (включаючи тактичні ліхтарі), в яких використовуються 

електронні компоненти та/або лінзи. 

6. Головний суддя приймає остаточне рішення по класифікації будь-якого 

прицілу, що використовується в матчах з практичної стрільби, та/або його 

відповідність з цими Правилами, включаючи віднесення за класами зброї. 

7.  Крім визначених вимог до класів зброї, не існує обмежень щодосили 

натиску на спусковий гачок для зброї, але спусковий механізм завжди має 

працювати безпечно. 

8. Спускові гачки пістолета, пневматичного пістолета, карабіна, карабіна 

під пістолетний патрон, рушниці, міні-карабіна та/або накладки на спускові 

гачки ширші за обмежувальну скобу спускового гачка заборонені. 

Карабіни, карабіни під пістолетний патрон, міні-карабіни, рушниці, що 

обладнані "зимовими" спусковими гачками/скобами, можуть використовуватися 

за умови, що така модифікація була розроблена, сконструйована та виготовлена 

як складова частина зброї, та тільки якщо кліматичні або погодні умови 

диктують необхідність використання таких   пристроїв. 
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9. Зброя має бути справна та безпечна. Судді мають право провести огляд 

зброї спортсмена або супутнього спорядження в будь-який час для перевірки їх 

безпечного функціонування. Якщо щось із зазначеного визнано несправним або 

небезпечним, зброя або супутнє спорядження повинно бути зняте з участі у 

змаганні до усунення дефектів, у чому має впевнитися головний суддя. 

10. На всіх вправах змагання з пістолетом, карабіном під пістолетний 

патрон, пневматичним пістолетом, карабіном, міні-карабіном спортсмен 

користується однією і тією ж зброєю та типом прицілу упродовж всього 

змагання. Протягом усього змагання з рушницею на всіх вправах спортсмен 

користується однією зброєю (з однаковою довжиною ствола і типом прицілу та 

підствольним трубчатим магазином, що неможливо замінити, якщо тільки він не 

є змінним при звичайній процедурі перезарядки на вправі). У разі, якщо під час 

змагань зброя та/або прицільні пристрої, з якими спортсмен почав змагань, 

виходять з ладу або стають небезпечними, спортсмен перед тим як почати 

використовувати зброю та/або прицільні пристрої, що замінені, звертається за 

дозволом до головного судді та може отримати дозвіл на заміну при умові, що: 

1) замінена зброя відповідає вимогам заявленого класу зброї (для 

пістолета, пневматичного пістолета);  

2) зброя відповідає вимогам заявленого класу зброї, належить до того ж 

виду, має той же тип дії і калібр та обладнаний тим же типом прицільного 

пристрою (для карабіна, карабіна під пістолетний патрон, міні-карабіна та 

рушниці);  

3) патрони спортсмена, при перевірці з іншої зброї, досягають 

мінімального фактору потужності (для пістолета, карабіна під пістолетний 

патрон, карабіна, рушниці); 

4) використання спортсменом іншої зброї не надає йому переваги у 

змаганні. 

11. Дії спортсмена, який під час змагань замінює зброю або вносить в неї 

суттєві зміни без попереднього погодження з головним суддею, розцінюються як 

неспортивна поведінка. 
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12. Встановлення та зняття горловини шахти магазину, упору або 

переднього вертикального руків’я не є значною зміною зброї. 

13. Спортсмену заборонено використовувати або носити більше однієї 

одиниці зброї під час виконання вправи. 

14. Заборонено використання прикладів та/або будь-яких видів передніх 

руків’їв для пістолета та пневматичного пістолета. 

Карабін, карабін під пістолетний патрон, міні-карабін, рушниця мають 

бути обладнані прикладом, що дозволяє вести стрільбу з плеча. 

15. Пістолети, карабіни під пістолетний патрон, пневматичні пістолети, 

рушниці з режимом автоматичного вогню "з відсічкою" та/або повністю 

автоматичної дії (тобто коли більше однієї кулі вистрелюється при разовому 

натисканні або активації спускового гачка), заборонені. 

Заборонено використовувати карабін, карабін під пістолетний патрон або 

міні-карабін з режимом автоматичного вогню та/або повністю автоматичної дії, 

(тобто коли більше однієї кулі вистрілюється при разовому натисканні або 

активації спускового гачка). 

16. Пістолети з більш ніж одним стволом заборонені. 

Заборонено використання комбінованої зброї з додатковим стволом, що не 

є конструктивними особливостями зброї (наприклад, комбінація нарізної та 

гладкоствольної зброї). 

 

2. Перенесення та зберігання зброї на змаганнях, 

 спорядження учасника 

1. Пістолети, пневматичні пістолети переносяться розрядженими, у чохлі 

або сумці, спеціально виготовленій або придатній для безпечного переміщення 

вогнепальної зброї, або у кобурі, що надійно закріплена на одягнутому на 

спортсмена поясі. Порушення розглядається як небезпечне поводження зі 

зброєю. 

Крім тих випадків, коли зброя (карабін, карабін під пістолетний патрон, 

міні-карабін, рушниця) перебуває у межах кордонів зони безпеки, або коли вона 
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перебуває під наглядом і безпосереднім керівництвом судді, зброя (карабін, 

карабін під пістолетний патрон, міні-карабін, рушниця) має бути розряджена і 

переноситися в руках або на ремені (або переміщена в піраміду для зброї), зі 

стволом, направленим вгору. Зброя (карабін, карабін під пістолетний патрон, 

міні-карабін, рушниця), що поміщена у чохол або кейс, не вимагає перенесення 

стволом вгору. Порушення розглядається як небезпечне поводження зі зброєю.  

Затвор може бути відкритий або закритий, але прапорець безпеки має бути 

встановлений завжди, коли зброя не використовується. Від’ємні магазини мають 

бути від’єднанні від зброї. Порушення цих вимог призведе до  попередження за 

перший такий випадок, при повторних на цьому ж змаганні – розглядаються як 

небезпечне поводження зі зброєю.  

2. Спортсмен, який прибув на матч із зарядженою зброєю, має негайно 

повідомити про це суддю, який простежить за безпечним розряджанням. Дії 

спортсмена, який не виконує цю вимогу, розглядаються як небезпечне 

поводження зі зброєю. 

3. У разі носіння пістолета та пневматичного пістолета у кобурі, магазин 

від’єднується, курок або ударник деактивовується. Порушення призведе до 

попередження за перший випадок, кожне наступне порушення на змаганні буде 

розглядатися як неспортивна поведінка.  

При перенесенні та зберіганні карабіна, карабіна під пістолетний патрон, 

міні-карабіна, рушниці під час змагання у межах стрільбища будь-які типи 

боєприпасів не дозволяється закріплювати на зброї або у затискачах чи петлях, 

що закріплені на вказаній зброї, крім як під безпосереднім контролем судді та у 

відповідь на його команди. 

4. Маніпулювання зброєю (пістолетом, пневматичним пістолетом), крім 

випадків перебування у межах зони безпеки або під наглядом судді і за його 

безпосередньою вказівкою, заборонено. Вираз "маніпуляції зі зброєю" включає 

в себе розміщення та виймання зброю з кобури, навіть коли це відбувається 

приховано під захисним чохлом, а також, забирання зброї особисто у спортсмена 

або повернення зброї йому особисто, незалежно від того, повністю або частково 
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зброю поміщено до кобури. Порушення розглядається як небезпечне 

поводження зі зброєю. 

5. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом при відсутності 

інших вказівок у брифінгу, пояс із закріпленою кобурою з усім супутнім 

обладнанням розміщуються на рівні талії. Пояс або внутрішній пояс, або обидва 

постійно підшиті на талії або фіксуються мінімум трьома петлями, що закріплені 

до шортів чи штанів. 

6. На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-

карабіном використання підставки для стрільби (shooting sticks), мішків 

(sandbags), треног (tripods) або будь-яких стабілізуючих пристроїв (any stability 

improving device), приєднаних до зброї за допомогою стропи або 

стрічки,заборонено. 

7. На змаганнях з рушницею під час виконання вправи, якщо інше не 

зазначено у брифінгу, пояс з патронами (у стриперах, петлях, кліпсах, сумках або 

мішках) та/або від’ємними магазинами та/або пристроями для прискореного 

заряджання слід носити на талії. Використання нагрудних платформ, бандольер 

або аналогів заборонено. Додаткові носії патронів, встановлені на передпліччі, 

дозволяються, при умові, що патрони закріплюються  індивідуально у петлях або 

кліпсах. 

8. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом вимоги до 

спортсменів-жінок в усіх класах мають відповідати тим же умовам,  також їм 

дозволено розміщати пояс з кобурою і відповідним спорядженням, на рівні 

стегон. Якщо на рівні талії носиться інший пояс, кобура і супутнє спорядження 

мають розміщатися тільки на нижньому поясі. 

9. На змаганнях з рушницею допустимим є застосування тільки одного 

поясу для розміщення патронів. Загальна висота патронів, що розміщуються у 

петлях або кліпсах на поясі, не може перевищувати 170 мм. Патрони, що 

розміщенні у стриперах, обмежені 6 патронами у висоту. 

Головний суддя може відхилитися від вимог пункту 7 цієї глави виходячи 

з анатомічних даних спортсмена. Рішення головного судді є остаточним. 
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10. Патрони (кульки- для пневматичного пістолета), магазини та пристрої 

для прискореного заряджання на змаганнях з пістолетом, пневматичним 

пістолетом зберігаються у спеціально сконструйованих для цієї мети 

пристосуваннях (підсумках). Дозволено розміщення додаткових магазинів і 

пристроїв для заряджання у задніх кишенях шортів або брюк. 

11. Під час виконання вправи на змаганнях з карабіном, карабіном під 

пістолетний патрон, міні-карабіном боєприпаси та пристрої для швидкого 

перезаряджання переносяться у безпечно сконструйованих підсумках, кишенях 

або інших відповідних пристроях, що утримують кріплення на одязі спортсмена 

або на зброї, якщо інше не зазначено у брифінгу до вправи. 

12. На змаганнях з рушницею патрони та пристрої для прискореного 

заряджання містяться на спортсменові або зброї у спеціально розроблених 

безпечних підсумках, кишенях або інших відповідних пристроях кріплення, 

якщо інше не зазначено в письмовому брифінгу до вправи. Дозволяються петлі, 

кліпси або інші пристрої кріплення, що встановленні на зброї або на ремені 

рушниці, при умові індивідуального закріплення патронів або пристроїв 

прискореного заряджання. 

13. Якщо стартове розташування спортсмена на змаганнях з пістолетом та 

пневматичним пістолетом вимагає, щоб магазини або пристрої для прискореного 

заряджання розташовувалися на столі або іншому місці, спортсмен  після 

стартового сигналу може переносити їх у будь-якому місці на своєму тілі і це не 

вважається порушенням. 

14. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом розташування 

кобури та супутнього спорядження не може змінюватися від вправи до вправи, 

якщо інше не вказане у письмовому брифінгу або цього не вимагає суддя. Схема 

розташування кобури та супутнього спорядження викладені у технічному 

регламенті змагання. 

Якщо у класі зазначається максимально допустима відстань від зброї та 

спорядження до тіла спортсмена, то суддя може перевірити відповідність 
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параметрів, вимірявши найменшу відстань між торсом спортсмена й серединою 

довжини руків’я зброї та/або будь-якого пристрою для перезаряджання.  

15. На змаганнях з рушницею патрони закріплені в петлях, кліпсах або 

контейнерах, не можуть розміщуються більше, ніж на 75 мм від тіла спортсмена. 

Рішення головного судді з цього питання буде остаточним. Дана вимога не 

застосовується до спортсменів відкритого класу. 

16. На змаганнях з пістолетом та пневматичним пістолетом вимірювання 

спорядження проводяться, коли спортсмен стоїть розслаблено. 

На змаганнях з рушницею вимірювання спорядження проводяться, коли 

спортсмен стоїть, природно випрямлений. 

17. Спортсмен на змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом, який 

не пройшов вищезазначений тест до стартового сигналу, має відрегулювати свою 

кобуру або спорядження відповідно до вимог класу. Головний суддя може 

допустити відхилення відповідно до анатомічних особливостей спортсменів, 

окремі з яких не мають можливості виконати вказані вимоги. 

Спортсмен на змаганнях з рушницею, який не пройшов вищезазначений 

тест до стартового сигналу, повинен негайно відрегулювати свій пояс, 

спорядження або патрони для досягнення відповідності. Головний суддя може 

допустити відхилення відповідно до анатомічних особливостей спортсменів, 

окремі з яких не мають можливості виконати вказані вимоги. 

18. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом не вимагається 

використання конкретного типу або марки кобури чи супутнього спорядження. 

Головний суддя може визнати кобуру спортсмена небезпечною і розпорядитися 

внести в неї необхідні зміни. Якщо вони не будуть внесені, кобура має бути знята 

з матчу. Якщо кобура має страхувальний ремінь або клапан та/або інший схожий 

пристрій, він повинен бути використаний до подачі команди "Увага!".          

19.  На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом спортсмен не 

може бути допущений до початку виконання вправи, якщо він носить більш ніж 

одну кобуру або: 
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1) кобуру плечову або з пристроями для додаткової фіксації (яку видно або 

ні); 

2) кобуру, в якій задній край руків’я пістолета нижче верхнього краю 

ременя; 

3) кобуру, що дозволяє дульному зрізу вкладеного в неї пістолета, вказати 

в землю на відстані більше ніж 1 м від ступенів спортсмена в той час, коли він 

стоїть розслаблено; 

4) кобуру, яка не повністю закриває доступ до спускового гачка або не 

перешкоджає його активації, коли зброя міститься в кобурі або кобуру, що 

потребує використання пальця для розблокування механізму або виймання 

пістолета  рухом.  

Головний суддя надає остаточне погодження щодо використанню кобури 

на матчі. 

20. Спорядження, що використовується тільки прикріпленим до рушниці 

(крім чоків, патронів, пристроїв прискореного заряджання та тримачів патронів) 

і що буде використане в будь-який момент на матчі, закріплюється на рушниці 

до початку змагань і залишається у такому вигляді під час всього матчу. 

21. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом тільки головний 

суддя приймає остаточне рішення щодо придатності та безпечності 

використання на змаганнях з практичної стрільби спеціальних кобур і 

супутнього спорядження і на їхнє особливе розташування.  

22. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом, у деяких класах, 

ні пістолет чи його частини, кобура, ні інше супутнє обладнання не може 

порушувати вимоги, наведені у технічному регламенті до стартового сигналу. 

Будь-які подібні прояви, які суддя визнає такими, що не відповідають нормам, 

мають бути безпечно і оперативно виправлені. 

23. У разі виконання "прикладних" вправ з пістолетом кобура, призначена 

для постійного тривалого носіння (не бути спеціальними моделями для 

спортивних змагань), та утримує зброю достатньо міцно, щоб спортсмен міг 

здійснити нормальні рухи, не втрачаючи зброю. Кобура має бути зі звичайних 
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матеріалів нормальної товщини і утримувати зброю стволом у вертикальному 

положенні,  направленому назад вниз.  

24. У разі виконання "прикладних" вправ з пістолетом зброя 

розташовується так, щоб патронник пістолета або задня частина барабана 

револьвера були нижче середини несучого ременя (пришивати шлейки нижче 

пояса брюк та використовувати їх не дозволяється). Спортсменам-жінкам 

дозволяється розташовувати. 

Пістолет таким чином, щоб патронник пістолета або задня частина револьвера 

були нижче середини ременя на 3,8 см (1,5 дюйма). Спусковий гачок і передній 

край підсумка мають міститися позаду бокової осьової лінії тіла. Підсумок 

закриває не менше 5,1 см (2 дюйма) магазина, вимірюючи від верхньої частини 

патрона до верхньої частини підсумка і утримує магазин під кутом не менше ніж 

80 – 100 ° відносно землі. 

25. У разі виконання "прикладних" вправ з карабіном, рушницею підсумки 

призначені для постійного тривалого носіння (не бути спеціальними моделями 

для спортивних змагань), та утримують магазини і патрони достатньо міцно, щоб 

спортсмен міг здійснити нормальні рухи, не втрачаючи їх. Використання 

нагрудних платформ, бандольєр або аналогів дозволено. 

26. Положенням змагань з виконанням "прикладних" вправ  можуть бути 

встановлені додаткові вимоги до зброї та спорядження спортсменів, зокрема 

дозволяється використання штатного або службового екіпірування (крім  

спеціальних моделей для спортивних змагань).    

 

3. Одяг спортсменів 

1. Спортсмени, тренери та офіційні особи повинні пернебувати в місцях 

проведення змагань в одязі, що відповідає загальноприйнятним нормам 

пристойності,та відображає позитивний образ спортсменів. 

2. Не рекомендується використання камуфляжу або інших видів 

військового або поліцейського обмундирування, крім випадків приналежності 
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спортсменів до збройних сил та правоохоронних органів. Директор матчу 

приймає остаточне рішення з приводу одягу спортсмена під час змагань.  

3. Заборонено використовувати одяг з будь-якими образливими, 

провокаційними  або непристойними емблемами, висловлюваннями чи 

зображеннями. 

4. Вимоги до одягу та екіпірування спортсменів, які виконують 

"прикладні"  вправи, визначаються Положенням.   

 

4. Захист для очей та вух 

1. На змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний 

патрон, рушницею, міні-карабіном усі присутні на стрільбищі попереджаються 

про те, що використання захисту для очей та вух необхідно для запобігання 

можливих травм органів зору та слуху. Усім присутнім на стрільбищі необхідно 

постійно носити захист для очей та вух. 

На змаганнях з пневматичним пістолетом усі присутні на стрільбищі 

попереджаються про те, що використання захисту для очей необхідно для 

запобігання можливих травм органів зору. Усім присутнім на стрільбищі 

необхідно постійно носити захист для очей. 

2. На змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний 

патрон, рушницею, міні-карабіном організатори змагань можуть вимагати від 

будь-якої особи, яка перебуває на стрільбищі, носити захист для очей та вух, як 

умову присутності на стрільбищі. Офіційні особи матчу контролюють наявність 

захисту очей та вух у осіб, які перебувають на стрільбищі. 

На змаганнях із пневматичним пістолетом організатори змагань можуть 

вимагати від будь-якої особи, яка перебуває на стрільбищі, носити захист для 

очей, як умову присутності на стрільбищі. Офіційні особи матчу контролюють 

наявність захисту очей в осіб, які знаходяться на стрільбищі. 

3. Якщо на змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний 

патрон, рушницею, міні-карабіном суддя помітив, що під час виконання вправи 

спортсмен випадково втратив або змістив захисні окуляри, або навушники, або 
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почав вправу без них, суддя негайно зупиняє спортсмена і після приведення у 

відповідність спорядження, спортсмен зобов’язаний перестріляти вправу. 

Якщо на змаганнях з пневматичним пістолетом суддя помітив, що під час 

виконання вправи спортсмен випадково втратив або змістив захисні окуляри, або 

почав вправу без них, суддя негайно зупиняє спортсмена і після приведення у 

відповідність спорядження, спортсмен зобов’язаний перестріляти вправу. 

4. Якщо спортсмен на змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під 

пістолетний патрон, рушницею, міні-карабіном під час виконання вправи 

випадково втратив захисні окуляри або навушники, або почав вправу без них, він 

може самостійно зупинити виконання вправи та, направивши зброю у 

безпечному напрямку, вказати на це судді. Після приведення спорядження у 

відповідність до вимог Правил спортсмен зобов’язаний перестріляти вправу. 

Якщо спортсмен на змаганнях з пневматичним пістолетом під час 

виконання вправи випадково втратив захисні окуляри або почав вправу без них, 

він може самостійно зупинити виконання вправи та, направивши зброю у 

безпечному напрямку, вказати на це судді. Після приведення спорядження у 

відповідність до вимог Правил спортсмен зобов’язаний перестріляти вправу 

5. Будь-які спроби отримати перестріл або перевагу шляхом навмисного 

зміщення захисників окулярів та/або навушників після початку вправи 

розглядаються як неспортивна поведінка. 

6. Суддя на вправі може визнати захисні окуляри та/або захист для вух 

спортсмена непридатними або небезпечними і наказати йому виправити недолік, 

перш ніж дозволити продовжити вправу. Остаточне рішення приймає головний 

суддя. 

 

5. Патрони (кульки для пневматичного пістолета) та супутнє 

спорядження 

1. Спортсмени на змаганнях з практичної стрільби забезпечують 

безпечність усіх патронів (кульок), з якими вони прибули на стрільбище.  
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2. Усі патрони (кульки) спортсмена  і супутні їм магазини та пристрої для 

прискореного заряджання мають відповідати вимогам відповідного класу зброї. 

3. Запасні магазини, пристрої для заряджання або патрони (кульки), що 

ненавмисно впали або загублені спортсменом після стартового сигналу, можуть 

бути підняті. Підняття має відповідати безпеці. 

 4. На змаганнях з пневматичним пістолетом спортсменам дозволяється 

розташовувати "бокси перезаряджання" для пом'якшення падіння випавших 

магазинів та пристроїв, для заряджання у ключових місцях вправи. Розмір, 

кількість і місце перезарядки для розміщення "боксів перезаряджання"  

затверджується офіційними особами змагань. 

5. Кулі зі сталевим осердям, запалювальні та/або трасувальні кулі 

заборонені на змаганнях з практичної стрільби. 

Для пневматичного пістолета кульки з будь-яких матеріалів крім 

пластичного полімеру або біорозкладних матеріалів, таких як крохмаль або 

біопластик заборонені на змаганнях з практичної стрільби із пневматичного 

пістолета. 

6. Для пістолета, карабіна під пістолетний патрон та карабіна патрони, що 

вистрілюють більше, ніж однією кулею або іншим способом, здатні уразити ціль, 

снарядом, що метається, з одного патрона, заборонені. 

7. Патрони, що вважаються суддею, небезпечними, знімаються зі змагань. 

8. Кулеві патрони для рушниці, в яких куля виступає за край гільзи, 

вважаються небезпечними. 

9. На змаганнях з рушницею дозволені патрони, що використовують 

звичайні пижі. Патрони, в яких використовуються спеціальні пижі для дальньої 

стрільби,  заборонені. 

10.  На змаганнях з рушницею патрони з фактором потужності понад 750 

заборонені. Фактор потужності патрона визначається за опублікованими даними 

виробника або з використанням хронографа. 



52 

 

11. На змаганнях з рушницею патрони зі сталевими чи вольфрамовими 

компонентами дробу або кулі вважаються небезпечними при стрільбі по 

металевих мішенях. 

12. На змаганнях з рушницею усі патрони, заряджені в рушницю до 

стартового сигналу, мають бути однаковими (мати однакові розміри, контейнер, 

гільзи, заряд тощо). Це порушення розглядається як неспортивна поведінка. 

13.  На змаганнях з рушницею дозволено використовувати тільки типи 

патронів, що визначені технічним регламентом.  

 

6.  Хронограф та фактор потужності 

1. На змаганнях з пістолетом, карабіном, рушницею, карабіном під 

пістолетний патрон фактори потужності для кожного класу зазначені у вимогах 

до класу зброї. Один або більше офіційних хронографів матчу використовуються 

для визначення фактору потужності патронів кожного спортсмена. У разі 

відсутності хронографа заявлений спортсменом фактор потужності не може 

оскаржуватися. 

У змаганнях з практичної стрільби з міні-карабіну не встановлюється 

мінімальний або максимальний фактор потужності. 

Для пневматичного пістолета максимальний фактор потужності 

встановлюється для всіх класів 2 Джоулі. Використання кульок з фактором 

потужності понад встановленого заборонено. Офіційні особи змагань з 

використанням хронографа можуть провести тести кульок спортсмена у будь-

який час у ході змагань з використанням його пістолета. 

2. На змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний патрон 

фактор потужності, що дозволяє включити очки спортсмена до результатів 

матчу, називається "мінор".  

На змаганнях з рушницею патрони, що тестуються, мають бути того ж типу 

або дробові, або картеч, або кулеві, та конфігурації і з метою тестування не 

змішуються. Усі патрони, що використовуються спортсменом на змаганні, 

мають відповідати вимогам мінімального фактору потужності. Офіційні особи 
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змагань можуть провести тести патронів спортсмена у будь-який момент 

упродовж змагань.  

3. На змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний патрон 

деякі класи передбачають більш високий фактор потужності, що називається 

"мажор" і дозволяє спортсменам набрати більшу кількість очок за ураження 

периферійних залікових зон на картонній мішені. Межа фактору потужності для 

"мажору", а також інші специфічні вимоги застосовується для кожного класу. 

  

На змаганнях з рушницею не обов’язково перевіряються патрони всіх 

спортсменів, але офіційними особами матчу можуть бути проведені вибіркові 

перевірки.  

4. На змаганнях з пістолетом, карабіном нараховується кількість очок, які 

назначаються за "мінорні" та "мажорні" залікові постріли, що відображаються на 

залікових зонах паперових мішеней.   

На змаганнях з рушницею спортсмен, якому наказано надати свою 

рушницю для тестування, має негайно пройти тест без внесення будь-яких змін 

у стан зброї до проведення тесту, включаючи заміну чоків та чистку. Виняток 

робиться у разі усунення несправностей. 

5. Розміщення хронографа та перевірка його роботи визначається 

технічним регламентом. 

6. На змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний патрон 

якщо в результаті тесту фактор потужності не задовольняє нижню межу 

мажорного фактору потужності для відповідного класу, усі очки спортсмена на 

змаганні будуть перераховані по мінорному фактору потужності, якщо він 

досягнутий.   

7. На змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний 

патрон, рушницею якщо за результатами тесту фактор потужності не 

задовольняє нижню межу фактору потужності для відповідного класу, 

спортсмен може продовжити змагання, але його очки не заносяться до 

результатів змагань і не враховуються при визначенні переможця.   
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8. На змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний 

патрон, якщо патрони спортсмена піддані повторному тесту або відбулася 

дозволена заміна патронів і при цьому процедура тестування патронів, що 

відповідають цим Правилам, встановлює інше значення фактора потужності, 

менше значення фактора потужності застосовується при підрахунку очок на всіх 

вправах, включаючи ті вправи, що спортсмен не завершив. 

9. На змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний 

патрон, рушниці, якщо спортсмен з будь-яких причин не зміг надати свою зброю 

для тестування у призначений час і визначене місце та/або не зміг надати 

патрони для тестування на вимогу офіційної особи матчу, його очки будуть 

вилучені з результатів змагань. 

 

 

7. Несправності спорядження спортсмена 

1. Якщо після стартового сигналу зі зброєю спортсмена виникла 

несправність, він може вжити безпечні спроби усунення несправності і 

продовжити виконання вправи. Під час таких дій спортсмен зобов’язаний завжди 

тримати зброю стволом у безпечному напрямку – у бік мішеней. Спортсмену 

заборонено користуватися шомполом або іншим інструментом для перевірки 

зброї або усунення несправностей. У разі порушення цих вимог  очки за 

виконання вправи спортсмену не нараховуються. 

2. Якщо спортсмен виявив поломку зброї після команди "Зарядити зброю, 

приготуватися!" або "Приготуватися!" до стартового сигналу, то суддя має  

дозволити спортсмену відремонтувати зброю без нарахування штрафів. Після 

усунення неполадок у зброї або її заміни спортсмен може продовжити виконання 

вправи згідно з графіком, визначеним для нього суддею на вправі.  

3. Якщо при усуненні затримки вимагається переміщення зброї з лінії 

прицілювання на мішень, пальці спортсмена завжди мають безсумнівно 

міститься поза обмежувальною скобою спускового гачка.       
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4. У разі якщо спортсмен не може впоратися з неполадкою понад  

2 хв, або сам зупинився з будь-якої іншої причини, він направляє ствол зброї в 

безпечному напрямку – у бік мішеней і звертається до судді. Суддя має провести 

процедуру закінчення вправи звичайним способом. Підрахунок очок 

проводиться як за виконану вправу, включаючи усі промахи та штрафи, які є. 

5. Заборонено залишати вправу із зарядженою зброєю. 

6. У разі несправності зброї, описаної вище, спортсмен не має права на 

перестріл вправи. Це стосується і випадків, коли зброя визнається несправною 

або небезпечною під час виконання вправи. 

7. У разі коли суддя зупиняє спортсмена при виконанні вправи, 

підозрюючи, що зброя або патрони небезпечні (наприклад петардний заряд), він 

приводить спортсмена і вправу в безпечний стан. У подальшому суддя оглядає 

зброю або патрони і робити таке: 

якщо суддя виявив докази, на підтвердження його підозр, час та очки 

заносяться до залікового листа на момент зупинки вправи з усіма промахами та 

штрафами. У цьому разі спортсмен не буде перестрілювати вправу, а буде 

відправлений для усунення недоліків; 

якщо підозри судді не виправдалися, спортсмену буде призначено 

перестріляти вправу. 

8. Спортсмен, який сам зупиняє виконання вправи через підозру на 

петардний заряд або у випадку реального петардного заряду, не має права на 

перестріл.       

 

 8. Офіційні патрони матчу та офіційний метальний газ змагань 

1. Коли організатори оголошують про наявність офіційних патронів на 

змаганні з пістолетом, карабіном, міні-карабіном, карабіном під пістолетний 

патрон, директор матчу вказує це в офіційних документах змагань та/або на 

офіційному вебсайті змагань. Усі типи офіційних патронів мають бути 

протестовані директором матчу на відповідність вимогам безпеки, точно 
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зазначений виробник, тип та параметри, перевірений відповідний фактор 

потужності мажору або мінору.  

2. Коли організатори оголошують про наявність офіційних патронів на 

змаганні з рушницею, директор матчу вказує це в офіційних документах змагань 

та/або на офіційному вебсайті змагань з чітким зазначенням виробника, марки, 

довжини гільзи, розміру дробу, ваги заряду, швидкості, порохової навіски (якщо 

є).  

3. Офіційні патрони матчу зазвичай можуть не тестуватися на хронографі, 

якщо відповідають таким вимогам: 

спортсмен отримав і зберігає упродовж всього змагання офіційне письмове 

підтвердження від організаторів змагань про кількість і тип отриманих патронів. 

Це підтвердження він пред’являє нае вимогу офіційних осіб; 

офіційні патрони змагань, отримані спортсменами, вважаються 

спорядженням спортсменів, відповідно, затримки при стрільбі не можуть бути 

підставою для перестрілу або заявки до арбітражу; 

офіційні патрони матчу схвалюються Федерацією; 

офіційні особи матчу залишають за собою право проводити хронографію 

та інші перевірки будь-яких патронів, у будь-який час, не зазначаючи приводів.      

4. У разі оголошення організаторами про наявність офіційного метального 

газу на змаганні з пневматичним пістолетом, директор матчу зазначає це в 

офіційних документах змагань та/або на офіційному вебсайті змагань з чіткою 

вказівкою про марку та тип метального газу. Повна інформація про марку та тип 

метального газу доводиться учасникам завчасно. 

Такий газ вважається спорядженням спортсмена, відповідно, несправності 

не можуть бути підставою для перестрілу або заявки до арбітражу. 

5. На змаганнях з пістолетом, карабіном, міні-карабіном, карабіном під 

пістолетний патрон та рушницею організатори змагань по можливості 

забезпечують пристрілочну стрілецьку зону під наглядом судді, у якій 

спортсмени тестують зі своєї зброї невелику кількість офіційних патронів. 
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VIII. Структура змагань 

1. Загальні принципи 

 1. Для ясності використовуються такі визначення: 

 стрілецька вправа – стрілецьке випробування у практичній стрільбі зі своїм 

окремим підрахунком часу та очок, задумане і побудоване відповідно до 

заявлених принципів побудови вправ, що містить мішені та перешкоди, які 

кожний спортсмен має безпечно подолати; 

 вправа – частина змагань з практичної стрільби, що включає одну 

стрілецьку вправу та пов’язане з ним допоміжне обладнання, засоби 

благоустрою, укриття та покажчики. Під час виконання вправи, крім 

прикладних, використовується лише один тип зброї; 

 змагання – захід, що складається щонайменше з 3 вправ, на яких 

використовується один і той же тип зброї (крім змагань з використанням 

прикладних вправ). Переможець визначається за загальною сумою результатів 

спортсмена за окремими вправами. 

 стрілецьке багатоборство – захід, що складається із змагань з різного типу 

визначених видів зброї (наприклад, змагань з пістолетом та змагань з рушниці 

або змагань з пістолетом, змагань з карабіна і змагань з рушниці). Складання 

індивідуальних результатів, отриманих спортсменом у кожному складовому 

змаганні, визначає переможця багатоборства у відповідно до правил зі 

стрілецького багатоборства. Такий принцип для міні-карабіна та пневматичного 

пістолета– не застосовується; 

 ліга – захід, що складається з двох та більше змагань з практичної стрільби 

з одного типу зброї, що проводяться в різних місцях та у різний час. Загальна 

сума результатів змагань, які набрані кожним спортсменом у змаганнях, 

зазначених організаторами ліги, визначає переможця ліги. 

 

2. Класи у змаганнях 

1. Класи у практичній стрільбі виділяють різні види зброї та спорядження. 

У кожному змаганні визначається як мінімум один клас. Якщо на змаганнях 
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відкрито кілька класів, то підрахунок очок ведеться окремо і незалежно з 

кожного класу зброї. Переможець визначається у кожному класі. У змаганнях з 

використанням швидкісних, прикладних вправ Положенням можуть бути 

встановлені інші класи. 

2. У санкціонованому змаганні з практичної стрільби для відкриття 

певного класу необхідно, щоб у ньому брали участь не менше ніж 5 учасників 

змагань V – VІ рангів та не менше ніж 10 учасників змагань  ІІІ – IV рангів.   

Якщо спортсменів у цій дисципліні менше мінімально встановленої 

кількості, директор матчу може залишити клас відкритим, але без офіційного 

визнання результатів.  

3. Кожен спортсмен до початку змагань заявляє клас зброї для заліку, а 

офіційні особи змагань перевіряють відповідність спорядження спортсмена 

заявленому класу. 

4. У разі якщо спортсмен не згоден з тим, як було класифіковано його 

спорядження, він надає офіційній особі, яка здійснює перевірку, відповідні 

докази до початку виконання першого стрілецького завдання. У разі відсутності 

або відмови від таких доказів, початкове рішення залишається у силі, та може 

бути змінене лише після звернення до головного судді, рішення  якого є 

остаточним.  

5. Патрони учасника і все супутнє обладнання, доступні йому при 

виконанні  стрілецького завдання, підлягають перевірці на відповідність, якщо 

того вимагає офіційна особа змагань. 

6. З попередньої згоди директора матчу спортсмен може змагатися у 

кількох класах. Такий спортсмен може боротися за результати лише в одному 

класі, в якому він виступає спочатку. Усі інші спроби в інших класах не 

враховуються до результатів змагань і нагородження. 

7. Якщо заявлений спортсменом клас відсутній, виключений іззмагань, або 

якщо спортсмен не зміг заявитися у певному класі до початку, то він буде 

віднесений до класу, який, на погляд головного судді, найбільш відповідає 

спорядженню спортсмена. Якщо відповідного класу не існує,  спортсмен буде 
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брати участь у змаганні без нарахування очок. 

8. Спортсмен на змаганні з пістолетом, пневматичним пістолетом, у якого 

відстань від пістолета і супутнього спорядження до його торсу або максимальної 

межі для пістолета, кобури і супутнього спорядження визначена відповідно до 

технічного регламенту не буде відповідати вимогам заявленого класу після 

стартового сигналу, отримає попередження за перший раз. Наступні випадки на 

цих змаганнях призведуть до переводу у відкритий клас, якщо такий є, в іншому 

разі очки спортсмена не будуть враховуватися у результатах змагань. Спортсмен, 

який вже зареєструвався у відкритому класі, але який не відповідає вимогам, 

викладеним вище, після стартового сигналу отримає попередження за перший 

раз, але його очки не будуть враховуватися у результатах матчу в разі повторення 

таких випадків на змаганні. Спортсмен, зброя або спорядження якого не 

відповідають вимогам заявленого класу після стартового сигналу, крім 

вищезазначеного,  буде переведений у відкритий клас, якщо такий є, якщо ж ні – 

очки спортсмена не будуть враховуватися у результатах змагань. Очки 

спортсмена, який вже зареєстрований у відкритому класі, але який не відповідає 

вимогам до відкритого класу після стартового сигналу, не будуть враховуватися 

у результатах змагань. Це правило не застосовується до вимірювань, що 

проводяться у відповідності з правилом, передбаченим пунктом 14 глави 2 

розділу VIІ цих Правил, або раніше, або після того, як спортсмен вже закінчив 

вправу. 

На змаганнях з рушницею спортсмен, у якого відстань від патронів до його 

торсу не буде відповідати вимогам заявленого класу після стартового сигналу, 

отримає попередження за перший раз. Наступні випадки на цих змаганнях 

призведуть до переводу у відкритий клас, якщо такий є, в іншому випадку, очки 

спортсмена не будуть враховуватися у результатах змагань. Спортсмен, який вже 

зареєструвався у відкритому класі, але який не відповідає вимогам викладеним 

вище, після стартового сигналу отримає попередження за перший раз, але його 

очки не будуть враховуватися у результатах матчу у разі повторення таких 

випадків на змаганнях. Спортсмен, зброя або спорядження якого не будуть 
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відповідати вимогам заявленого класу після стартового сигналу, крім 

перерахованого вище, буде переведений у відкритий клас, якщо такий є, якщо ж 

ні –  очки спортсмена не будуть враховуватися у результатах змагань. Очки 

спортсмена, який вже зареєстрований у відкритому класі, але який не відповідає 

вимогам до відкритого класу після стартового сигналу, не будуть враховуватися 

у результатах змагань. Це правило не застосовується до вимірювань, що 

проводяться у відповідності з пунктом 15 глави 2 розділу VII цих Правил, або 

раніше, або після того, як спортсмен вже закінчив вправу. 

На змаганнях з карабіном, міні-карабіном спортсмен, у якого зброя чи 

спорядження не буде відповідати вимогам заявленого класу після стартового 

сигналу, переводиться у відкритий клас, якщо такий є. Очки спортсмена, який 

вже зареєстрований у відкритому класі, але який не відповідає вимогам до 

відкритого класу після стартового сигналу, не будуть враховуватися у 

результатах змагань. 

На змаганнях з карабіном під пістолетний патрон очки спортсмена, який 

не відповідає вимогам класів карабіну під пістолетний патрон до стартового 

сигналу, не будуть враховуватися у результатах змагань  

9. Спортсмен, який класифікований або перекласифікований як описано 

вище, має бути повідомлений про це невідкладно. Рішення головного судді з 

даного питання є остаточним. 

10. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом карабіна, 

карабіном під пістолетний патрон, міні-карабіном, рушницею спортсмен, 

перекласифікований у відкритий клас  відповідно до пункту 8 цієї глави має після 

цього відповідати вимогам класу зброї, але при цьому продовжувати  

використовувати ті самі боєприпаси і прицільні пристрої, відповідно допункту10 

глави 1 розділу VII цих Правил. Якщо боєприпаси спортсмена відповідають 

вимогам, що висуваються до боєприпасів з мажорним фактором потужності у 

відкритому класі, його очки за всі змагання будуть відповідним чином 

скореговані. 

11.  Спортсмен, дискваліфікований під час змагань, не може продовжити 



61 

 

боротьбу в іншому класі. Це правило не має зворотної сили. Будь-які результати 

змагань, що закінчилися раніше в іншому класі, будуть включені до заліку та 

прийняті до нагородження у цьому класі. 

12. Класифікація спортсмена у будь-якому класі не може впливати на 

класифікацію в  категорії або включення у регіональну або іншу команду. 

 

3. Категорії на змаганні 

1. У змаганні з практичної стрільби можуть мати місце різні категорії 

всередині кожного класу визначені цими Правилами. Ці категорії визначають 

різні групи спортсменів. Спортсмен може заявити себе лише в одній категорії  на 

змаганні або турнірі. У змаганнях з використанням швидкісних, прикладних 

вправ  Положенням можуть бути встановлені інші категорії. 

2. Якщо спортсмен не відповідає вимогам заявленої категорії або не подав 

заявку в категорію до початку змагань, він виключається із заявленої категорії.  

 

4. Регіональні команди 

1. Відповідно до наявності наданих місць тільки одна офіційна обласна 

команда в кожному класі та/або категорії може бути обрана від кожної області 

для участі у змаганнях ІІІ рангу. 

2. Індивідуальну, кількість очок одного спортсмена може бути зараховано 

тільки одній команді у змаганні. Кожна команда складається зі спортсменів, які 

виступають в одному класі. 

3. Індивідуальний клас та/або категорія, в якій заявлений спортсмен, 

визначає його належність до команди (наприклад, спортсмен,  який виступає в 

серійному класі, не може бути членом команди відкритого класу). Спортсмен, 

який зареєстрований у будь-якій категорії, може бути членом загальної команди 

у тому ж класі. 

4. Команди складаються максимум з чотирьох спортсменів, результати 

трьох кращих йдуть у командний залік. 

5. У разі якщо член команди вибув зі змагань до його закінчення з будь-
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яких обставин, очки, які він встиг набрати, зараховуються команді. Постраждала 

команда не може замінити члена команди.  

6. Член команди, який не може брати участь у змаганнях, замінюється 

іншим спортсменом до початку змагань за рішенням директора матчу. 

7. Члену команди, який був дискваліфікований зі змагань, нараховується 

нуль очок за всі вправи. Команда не може замінити дискваліфікованого 

спортсмена. 

5. Умови допуску до змагань 

1. Спортсмени та офіційні особи змагань допускаються до участі за умови 

проходження курсу з безпечного поводження із зброєю при проведенні 

спортивних заходів та вивчення цих Правил в інструкторів визначених 

Федерацією.  

2. Особистий допуск спортсмена до змагань здійснюється мандатною 

комісією на підставі: 

1) іменної заявки; 

2) документа, що посвідчує особу спортсмена; 

3) страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), передбаченого пунктом 2 

частини четвертої статті 6 Закону України "Про страхування". 

3. Положенням можуть бути встановлені інші додаткові умови допуску до 

змагань. 

 

6. Розподіл учасників на групи і складання розкладу 

1. Змагання проводяться відповідно до опублікованого розкладу і графіку 

виконання вправ для кожної групи спортсменів. Спортсмен, який не з’явився у 

зазначений розкладом час на вправу, не може виконати цю вправу без 

спеціального дозволу директора матчу. Якщо дозвіл не буде отримано, 

спортсмен отримає нуль очок за пропущену вправу.  

2. Офіційні особи змагань, почесні гості можуть брати участь у прематчі з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#n103
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дозволу директора матчу. За рішенням директора матчу результати прематчу 

можуть бути внесені до загальних результатів змагань, якщо дата проведення 

прематчу попередньо опублікована в офіційному розкладі змагань. Спортсменам 

основної частини змагань не заборонено спостерігати за прематчем. 

3. Датою початку змагання, турніру або ліги є перший день, коли 

спортсмени стріляють для заліку, а датою закінчення є день оголошення 

директором матчу кінцевих результатів. 

 

IX. Стрілецька вправа 

1. Положення готовності зброї 

1. Положення готовності зброї визначаються виключно нормами цих 

Правил.  

2. Положення готовності зброї "Заряджена (Положення 1) "  – магазин 

споряджений та приєднаний (якщо застосовується), патрон у патроннику, курок 

та/або шептало зведений, а запобіжник увімкнений (якщо такий передбачений 

конструкцією зброї). 

Для пістолета "одинарної дії", у якому активація спускового гачка 

призводить до однієї дії (наприклад, зриву курка або ударника) – патрон у 

патроннику, курок зведений, зовнішній запобіжник ввімкнений. 

Для пневматичного пістолета "одинарної дії", у якому активація 

спускового гачка призводить до однієї дії (наприклад, зриву курка або ударника) 

– кулька у патроннику, курок зведений, зовнішній запобіжник увімкнений. 

Для пістолет а"подвійної дії", у якому активація спускового гачка 

призводить до більш ніж однієї дії (наприклад, курок чи ударник зводиться або 

відводиться назад, а потім зривається) – патрон у патроннику, курок повністю 

спущений чи знятий з бойового зводу. 

Для пневматичного пістолета"подвійної дії", у якому активація спускового 

гачка призводить до більш ніж однієї дії (наприклад, курок чи ударник зводиться 

або відводиться назад, а потім зривається) – кулька у патроннику, курок 

повністю спущений чи знятий з бойового зводу. 
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Для пістолета "вибіркової дії", у якому пістолет може використовуватися 

як у режимі "одинарної дії", так і у режимі "подвійної дії" – патрон у патроннику 

та курок повністю спущений чи знятий з бойового зводу або патрон у патроннику 

та курок зведений з увімкненим зовнішнім запобіжником. 

Для пневматичного пістолета "вибіркової дії", у якому пістолет може 

використовуватися як у режимі "одинарної дії", так і у режимі "подвійної дії" – 

кулька у патроннику та курок повністю спущений чи знятий з бойового зводу 

або кулька у патроннику та курок зведений з увімкненим зовнішнім 

запобіжником. 

3. Положення готовності зброї "Заряджена (Положення 2)": магазин 

споряджений та приєднаний (якщо застосовується), патронник порожній, затвор 

закритий. 

4. Положення готовності зброї "Розряджена (Положення 3)": невід’ємний 

магазин порожній, від’ємний не приєднаний, патронник порожній. Затвор може 

бути відкритий або закритий. 

Для пістолета подвійної/вибіркової дії – курок повністю спущений, а 

барабан закритий. Якщо самозарядні пістолети приводяться у стан готовності 

"Розряджено" – магазин від’єднаний, патронник порожній", то револьвери 

приводяться у стан готовності з порожнім барабаном. В іншому разі револьвери 

приводяться у стан готовності з повністю спорядженим барабаном. 

5. Револьвери тільки одинарної дії не можуть бути використані у змаганнях  

з практичної стрільби 

6. У всіх самозарядних пістолетах та пневматичних пістолетах, під 

терміном "зовнішній запобіжник" мається на увазі явно видимий на пістолеті 

зовнішній важіль запобіжника (наприклад, важіль запобіжника під великий 

палець на пістолетах типу "1911"). У спірних ситуаціях остаточне рішення є у 

компетенції головного судді. 

7. Якщо пістолет, пневматичний пістолет обладнаний важелем деактивації 

курка, то для деактивації необхідно користуватися лише ним, не торкаючись до 

спускового гачка. За відсутності важеля деактивації курка, курок має бути 
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безпечно спущений до кінця вручну (тобто не до положення "запобіжний звід" 

чи іншого схожого проміжного положення). 

Пневматичний пістолет за відсутності важеля деактивації курка, може бути 

безпечно спущений шляхом стравлювання газу та спуску курка шляхом 

натискання на спусковий гачок. 

8. Якщо умови виконання стрілецької вправи для самозарядних, 

пневматичних пістолетів вимагають стартового положення з порожнім 

патронником, затвор пістолета міститься у крайньому передньому положенні, а  

курок повністю спущений або знятий з бойового зводу. 

Після стартового сигналу перша кулька у пневматичному пістолеті має 

бути дослана під дією досилання, а не під дією спускового гачка. Порушення 

потягне за собою один процедурний штраф. 

9. Умови виконання стрілецької вправи на змаганнях з карабіном, 

карабіном під пістолетний патрон, міні-карабіном, рушницею можуть вимагати 

положення готовності, відмінного від описаних вище. У таких випадках 

необхідне положення готовності визначається у письмовому брифінгу до вправи. 

10. Якщо письмовий брифінг до вправи вимагає, щоб зброя спортсмена  

та/або супутнє спорядження до стартового сигналу перебувало на столі або іншій 

поверхні, вони розташовуються так, як визначено у письмовому брифінгу до 

вправи. Крім компонентів, зазвичай прикріплених до зброї (наприклад, підпора 

під великий палець, запобіжник, руків’я затвора, накладка на основу магазину та 

ін.), інші предмети не використовуються, щоб штучно підняти її. 

11. За винятком вимог відповідності класу зброї та брифінгів 

"швидкісних", "прикладних" вправ, не має бути обмежень за кількістю патронів, 

що заряджаються або перезаряджаються у пістолеті або карабіні. Письмові 

брифінги до вправи можуть лише визначати, коли необхідно зарядити зброю або 

коли має бути проведено обов’язкове перезаряджання, лише для коротких та 

класифікаційних вправ (за виключенням брифінгів "швидкісних" та 

"прикладних" вправ). 

12. Для початкової зарядки рушниці до стартового сигналу головний 
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суддя може вимагати, щоб усі патрони були спочатку складені у коробку або 

інший контейнер для полегшення перевірки кількості та типу патронів, що 

заряджаються. 

13. Суддя не вживає жодних дій, якщо спортсмен випадково або навмисно 

не дослав патрон у патронник коли це дозволено письмовим брифінгом,  

оскільки спортсмен особисто забезпечує безпечне поводження зі зброєю. 

 

2. Положення готовності спортсмена 

1.Положення готовності спортсмена означає, що під безпосереднім 

керівництвом судді зброя підготовлена, забезпечена її безпека, вона утримується 

або розташовується, як зазначено у письмовому брифінгу до вправи, та у 

відповідності до вимог класу. 

2. На змаганнях з пістолетом, пневматичними пістолетом спортсмен  

приймає стартову позицію, як зазначено у письмовому брифінгу до вправи. Якщо 

не зазначено інше, спортсмен стоїть випрямлений, із зарядженим пістолетом у 

кобурі, обличчям до мішеней, руки природно опущені вниз. Суддя може 

вимагати перестріляти стрілецьку вправу від спортсмена, який почав або 

закінчив цю стрілецьку вправу при використанні неправильної стартової позиції. 

3. На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-

карабіном, якщо інше не зазначене у письмовому брифінгу до вправи, перед 

початком виконання стрілецької вправи спортсмен стоїть випрямлений, карабін 

у положенні готовності, утримуваний обома руками, прикладом торкаючись 

спортсмена на рівні стегна, ствол паралельно землі, запобіжна скоба спускового 

гачка направлена вниз, ствол направлений у бік мішеней, а палець поза 

запобіжною скобою спускового гачка. Це стосується усіх положень готовності 

зброї, якщо інше не зазначено у письмовому брифінгу до вправи. 

4. На змаганнях з рушницею стійка спортсмена перед початком виконання 

стрілецької вправи має бути такою, як зазначено у письмовому брифінгу до 

вправи.  

Стоячи випрямлено з рушницею у положенні готовності, що утримується 
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обома руками, приклад торкається спортсмена на рівні стегна, запобіжна скоба 

спускного гачка направлена вниз, ствол направлений у бік мішеней, а палець 

поза запобіжною скобою спускового гачка. 

Стоячи випрямлено з рушницею в положенні готовності, що утримується 

природним чином тільки сильною рукою, ствол паралельно землі, запобіжна 

скоба спускового гачка направлена вниз, ствол направлений у бік мішеней, 

палець поза запобіжною скобою спускового гачка, а слабка рука природно 

опущена вздовж тіла. 

5. Суддя може вимагати перестріляти стрілецьку вправу від спортсмена, 

який почав або закінчив цю стрілецьку вправу при використанні неправильної 

стартової позиції. 

 6. Якщо інше не зазначено у письмовому брифінгу до вправи на змаганнях 

з карабіном, карабіном під пістолетний патрон та міні-карабіном утримання 

зброї стволом вниз не допускається. 

7. На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-

карабіном різноманітні вправи можуть вимагати положення готовності 

спортсмена лежачи, на коліні(ах), сидячи або будь-якого іншого, зазначеного у 

письмовому брифінгу до вправи. При цьому положення готовності карабіну, які 

обумовлюються тут, та загальні принципи готовності у спортсмена мають 

переважати. 

8. На змаганнях з карабіном, рушницею, карабіном під пістолетний патрон, 

міні-карабіном умовами виконання стрілецької вправи не дозволяється 

спортсмену розпочинати вправу зі зброєю на плечі та зі стволом націленим на 

мішені. 

На змаганнях з рушницею, якщо інше не зазначено у письмовому брифінгу 

до вправи, утримання зброї спусковою скобою вгору заборонено. 

9. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом умовами 

виконання стрілецької вправи не дозволяється спортсмену торкатися або 

утримувати пістолет, пристрій для заряджання або патрони після команди 

"Увага!" та до стартового сигналу (за винятком неминучих дотиків нижньою 
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частиною руки). 

10. На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-

карабіном, рушницею умовами виконання стрілецької вправи не дозволяється 

спортсмену торкатися або утримувати магазин, пристрій для заряджання або 

патрони, крім магазину приєднаного до зброї, після команди "Увага!" та до 

стартового сигналу (за винятком неминучих дотиків нижньою частиною руки). 

11. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом умовами 

виконання стрілецької вправи не дозволяється спортсмену виймати зброю з 

кобури слабкою рукою. 

12. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом умовами 

виконання стрілецької вправи не дозволяється спортсмену повторно поміщати 

зброю в кобуру після стартового сигналу. При цьому спортсмен може повторно 

помістити зброю у кобуру, якщо це робиться безпечно, а зброя або розряджена 

або у положенні готовності "Заряджена". Порушення цього правила є приводом 

для дискваліфікації зі змагань. 

 

3. Команди на стрільбищі 

Затверджені команди на стрільбищі у їх правильній послідовності: 

1."Зарядити зброю, приготуватися!" ("Load And Make Ready") (або 

"Приготуватися!" ("Make Ready"), якщо спортсмен стартує з розрядженою 

зброєю) – ця команда означає початок стрілецької вправи. Під безпосереднім 

спостереженням судді спортсмен стає обличчям до мішеней або у безпечному 

напрямку, яке визначене суддею, надягає захист для очей та вух та приводить 

зброю в стан готовності, що вказаний у брифінгу. Потім спортсмен займає 

стартову позицію. Після цього суддя продовжує подавати команди. 

Після подання відповідної команди, спортсмен не зміщується зі стартового 

місцеположення до подання стартового сигналу без попереднього схвалення та 

під безпосереднім наглядом судді. Порушення призведе до попередження за 

перше порушення і може призвести до дискваліфікації за неспортивну поведінку 

за повторне аналогічне порушення у тому ж змаганні. 
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2. "Готовий?" ("Are You Ready?") – відсутність будь-якої негативної 

відповіді від спортсмена вказує на те, що він повністю розуміє умови виконання 

стрілецької вправи та готовий приступити до її виконання. Якщо спортсмен не 

готовий на момент подання цієї команди, він голосно говорить "Не готовий!" 

("Not Ready!"). У разі якщо спортсмен готовий, він займає стартову позицію, що 

вказує судді про його готовність. 

3. "Увага!" ("Standby!") – команда подається за 1-4 с до стартового сигналу. 

4. "Стартовий сигнал!" ("Start Signal!") – сигнал спортсмену про початок 

виконання стрілецької вправи. Якщо спортсмен не реагує на стартовий сигнал з 

будь-якої причини, суддя пересвідчується, що спортсмен готовий почати 

стрілецьку вправу, та поновлює подачу команд, починаючи з команди 

"Готовий?". 

Спортсмен, який ненавмисно почав виконання вправи до стартового 

сигналу ("фальстарт") негайно зупиняється суддею, який призначає йому  

перестріл вправи, як тільки вона буде приведена до початкового стану. 

Якщо спортсмен відреагував на стартовий сигнал, але з будь-якої причини 

не продовжив виконання стрілецької вправи, і його час не може бути зафіксовано 

таймером судді, він отримає нульовий час і нуль очок за цю вправу. 

5. "Стоп!" ("Stop!") – цю команду може подати будь-який суддя, 

відповідальний за вправу, у будь-який час виконання стрілецької вправи. 

Спортсмен негайно припиняє стрільбу, зупиняється та чекає наступних 

інструкцій від судді. 

 6. У разі, коли дві і більше стрілецьких вправи побудовані в одній 

стрілецькій зоні, судді після закінчення першої стрілецької вправи можуть 

використовувати додаткові проміжні команди для того, щоб підготувати 

спортсмена до другої і наступної вправ (наприклад, "Перезарядити, якщо 

потрібно!" ("Reload if required!"). Будь-яка така проміжна команда, що подається, 

має бути чітко зазначена у письмовому брифінгу до вправи. 

 7. На змаганнях з пістолетом: "Якщо закінчив, розрядити, показати!" ("If 

You Are Finished, Unload And Show Clear!") – якщо спортсмен закінчив стрільбу, 
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він має прибрати пістолет з лінії прицілювання та показати судді для перевірки. 

При цьому ствол має бути направлений в бік мішеней, магазин повинен бути 

від’єднаний, затвор – на затворній затримці або утримуватися у задньому 

положенні, патронник порожній. Револьвер має показуватися з відкинутим 

барабаном і порожніми каморами. 

На змаганнях з пневматичним пістолетом: "Якщо закінчив, розрядити, 

показати!" ("If You Are Finished, Unload And Show Clear!") – якщо суддя не може 

побачити чи випала з патронника пістолета кулька, він робить або призначає 

будь-які дії, які він вважатиме необхідними, для забезпечення безпеки. Жоден 

спортсмен не залишає територію стрілецької вправи з кулькою в патроннику. 

Якщо необхідно, може бути використаний шомпол або інший інструмент. 

На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-

карабіном та рушницею: "Якщо закінчив, розрядити, показати!" ("If You Are 

Finished, Unload And Show Clear!"). Якщо спортсмен закінчив стрільбу, він 

опускає зброю та показує її судді для перевірки. При цьому ствол направлений в 

бік мішеней, невід’ємний магазин порожній, а з’ємний – від’єднаний, патронник 

порожній, затвор утримується або фіксується у відкритому положенні. 

8. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом: "Якщо 

розряджено, контрольний спуск, у кобуру!" ("If Clear, Hammer Down,  

Holster!") – після подання цієї команди спортсмен не може поновити стрільбу. 

Порушення цієї вимоги розцінюється як неспортивна поведінка. Продовжуючи 

безпечно направляти пістолет у бік мішеней, він проводить остаточну перевірку 

безпечності пістолета таким способом: 

самозарядні пістолети – перевести затвор у переднє положення і натиснути 

на спусковий гачок (не торкаючись курка або важеля безпечного спуску курка, 

якщо він є). Якщо конструкція пістолета не дає можливості натиснути на 

спусковий гачок без приєднаного магазину, після названої вище команди 

спортсмен повідомляє суддю, який керує і контролює процес приєднання та 

від’єднання пустого магазину, для того, щоб полегшити цей процес; 

револьвери – закрити порожній барабан (не торкаючись курка, якщо він є). 
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Якщо зброя виявляється розрядженою, спортсмен поміщає свій пістолет у 

кобуру. Як тільки він прпиняє торкатися руками пістолета, поміщеного у кобуру, 

стрілецька вправа вважається закінченою. 

Якщо пістолет, пневматичний пістолет виявляється не розрядженим, суддя 

поновлює подання команд, починаючи з пункту 7 цієї глави Правил. 

Дотримання всіх вимог цього пункту свідчить про закінчення стрілецької 

вправи. 

9. На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, рушницею. 

"Якщо розряджено, контрольний спуск, відкрити затвор!" ("If Clear, Hammer 

Down, Open Action!") – після подання цієї команди спортсмен не може поновити 

стрільбу. Порушення цієї вимоги розцінюється як неспортивна поведінка. 

Продовжуючи безпечно направляти зброю у бік мішеней, він проводить 

остаточну перевірку безпечності зброї таким способом: 

закриває затвор, натискає на спусковий гачок до спрацювання механізму, 

потім знову відкриває затвор; 

у разі якщо зброя виявляється розрядженою, спортсмен має встановити 

прапорець безпеки у патронник. Затвор може залишатися відкритим або бути 

закритим. 

У разі якщо зброя виявляється не розрядженою, суддя поновлює подання 

команд згідно з пунктом 7 цієї глави Правил. 

Дотримання всіх вимог цього пункту свідчить про закінчення стрілецької 

вправи. Дії спортсмена щодо перенесення зброї проводяться згідно з главою 2 

розділу VIIПравил. 

10. На змаганнях з міні-карабіном: "Якщо розряджено, убезпечити 

патронник!" ("If Clear, Secure Chamber!") – після подання цієї команди спортсмен 

не може поновити стрільбу. Порушення цієї вимоги розцінюється як 

неспортивна поведінка. Продовжуючи безпечно направляти карабін у бік 

мішеней, спортсмен вставляє прапорець безпеки у патронник, і в цей час 

стрілецька вправа вважається закінченою. Затвор може залишатися відкритим 

або закритим. Дії спортсмена щодо перенесення зброї проводяться згідно з 
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главою 2 розділу VII Правил. 

 11. "Відбій!" ("Range Is Clear!") – спортсмени і персонал матчу не повинні 

рухатися вперед або назад від лінії вогню чи останньої стрілецької позиції до 

того, як суддя віддасть команду "Відбій!". Після подання цієї команди офіційні 

особи та спортсмени можуть рухатися у бік мішеней для фіксації результатів, 

заклеювання пробоїн, заміни мішеней тощо. 

12. За рішенням головного судді, вищевказані голосові команди на 

стрільбищі можуть були доповнені візуальними та/або фізичними сигналами. 

13. Рекомендовані фізичні сигнали – дотики до плеча слабкої руки 

спортсмена з використанням системи зворотного відліку:  

3 дотики для команди "Готовий?"; 

2 дотики для команди "Увага!"; 

1 дотик синхронно зі стартовим сигналом. 

14. Спортсмени, які бажають використовувати своє власне електронне або 

інше обладнання для подачі команд, мають завчасно надати його головному 

судді для перевірки та тестування. 

15. Не існує спеціальних команд, що використовуються під час 

хронографічної процедури або перевірки справності обладнання (які можуть 

проводитися за межами стрільбища). Спортсмени не можуть торкатися 

пістолетів або виймати прапорець безпеки з довгоствольної зброї до тих пір, поки 

офіційна особа не попросить передати йому зброю та діяти відповідно до його 

інструкцій. Недотримання цієї вимоги розглядається як небезпечне поводження 

зі зброєю. 

 

4. Заряджання, перезаряджання або розряджання  

під час стрілецької вправи 

У разі заряджання, перезаряджання або розряджання під час виконання 

стрілецької вправи пальці спортсмена мають візуально та фактично міститися 

поза запобіжною скобою спускового гачка, за винятком спеціально дозволених 

випадків, ствол зброї завжди направлений безпечно у бік мішеней або іншому 
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безпечному напрямку, визначеному суддею. 

 

5. Рух 

За винятком випадків, коли спортсмен цілиться у мішень або стріляє по 

ній, під час будь-якого руху пальці спортсмена мають візуально та фактично 

міститися поза запобіжною скобою спускового гачка, а вмикання зовнішнього 

запобіжника рекомендується. Зброя завжди направлена у безпечному напрямку. 

Рухом вважається будь-що з нижче перерахованого: 

понад одного кроку у будь-якому напрямку; 

зміна положення для стрільби (наприклад з положення "стоячи" в 

положення "з коліна", з положення "сидячи" в положення "стоячи" тощо). 

 

6. Сприяння або втручання в дії спортсмена під час виконання вправи 

1. Під час виконання стрілецької вправи не можна надавати спортсмену 

будь-яке сприяння, за винятком випадків, коли будь-який суддя, відповідальний 

за цю вправу, робить спортсмену застереження, пов’язане з питаннями безпеки. 

Такі застереження не можуть бути підставою для перестрілу вправи. 

2. Будь-яка особа, яка надає сприяння спортсмену під час виконання 

стрілецької вправи без попереднього дозволу судді (та спортсмен, який отримав 

таке сприяння), на розсуд судді може отримати процедурний штраф за цю вправу 

та/або може бути застосована дискваліфікація зі змагань або видалення з 

території проведення змагань. 

3. До будь-якої особи, яка вербально або будь-яким іншим способом 

перешкоджає спортсмену під час виконання стрілецької вправи, може бути 

застосована дискваліфікація зі змагань або видалення з території проведення 

змагань. Якщо суддя вважає, що перешкода спортсмену була значною, він 

повідомляє про інцидент головного суддю, який на свій розсуд може 

запропонувати спортсмену перестріл вправи. 

4. У разі ненавмисного фізичного контакту між спортсменом та суддею, 

або при іншому зовнішньому впливі на спортсмена під час виконання 
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стрілецької вправи, суддя може запропонувати спортсмену перестріляти цю 

стрілецьку вправу. Спортсмен приймає або відхиляє таку пропозицію до того, як 

дізнається час або результат влучання за першу спробу. У разі якщо за 

результатом такого зіткнення спортсмен порушив правила безпеки, може бути 

застосована дискваліфікація на підставі глав 4 та 5 розділу ХI цих Правил. 

5. У разі якщо будь-яка особа опиниться попереду спортсмена під час 

виконання вправи, він має бути негайно зупинений, а спортсмен має  

перестріляти вправу. Якщо спортсмен виявить проблему раніше судді, він 

негайно самостійно зупиняється, припиняє стрільбу і направляє зброю у 

безпечному напрямку і чекає подальших інструкцій від судді. У разі якщо 

спортсмен не може виконати зазначену вище процедуру, застосовуються 

положення глави 4 та 5 розділу ХI цих Правил (дискваліфікація). 

6. Дрони та інші дистанційно керовані пристрої, заборонені, якщо їхнє 

використання попередньо не затверджене директором матчу. 

 

 

7. Прицілювання та ознайомлення із вправою 

1. На змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом, рушницею 

спортсменам заборонено прицілюватися до стартового сигналу. Порушення 

призведе до попередження за перший раз та один процедурний штраф буде 

накладений за кожний наступний раз на цих змаганнях. Спортсменам 

дозволяється налаштовувати електронні прицільні пристрої, направляючи зброю 

у землю прямо перед собою. 

На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон  спортсменам 

заборонено прицілюватися із зарядженою зброєю до стартового сигналу. 

Порушення призведе до попередження за перший раз та один процедурний 

штраф буде накладений за кожний наступний раз на цьому змаганні. 

2. На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-

карабіном якщо організатори змагань забороняють також прицілювання з 

незарядженою зброєю до стартового сигналу, спортсмени мають бути 
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попередженні про це у письмовому брифінгу до вправи. Порушення призведе до 

попередження за перший випадок та один процедурний штраф буде накладений 

за кожний наступний раз на цьому змаганні. 

3. На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-

карабіном, якщо дозволено, спортсмени, які прицілюються з незарядженої зброї 

до стартового сигналу для перевірки готовності прицільних пристроїв, 

прицілюються лише в одну мішень. Спортсмени, які перевіряють послідовність 

мішеней або стрілецькі позиції під час такого прицілювання, отримають один 

процедурний штраф за кожний раз. 

4. Спортсменам забороняється використання будь-яких допоміжних 

засобів (таких, як імітаційна або несправжня зброя або її частина, будь-яка 

частина справжньої зброї, включаючи аксесуари до неї тощо) для прицілювання 

при ознайомленні зі стрілецькою вправою, окрім власних рук. Порушення 

призведе до одного процедурного штрафу за кожний раз.  

5. Нікому не дозволяється заходити на територію стрілецької вправи або 

пересуватися по ній без попереднього дозволу судді, відповідального за дану 

вправу, або головного судді. Порушення призведуть до попередження за перший 

раз, за наступні рази особа може бути дискваліфікована або видалена з території 

змагань. 

X. Підрахунок очок 

1. Загальні положення 

1. Під час підрахунку очок спортсмени або їхні представники не повинні 

наближатися до будь-якої мішені ближче ніж на 1 м без дозволу судді. 

Порушення цього правила може призвести до попередження за перше 

порушення. За наступні спроби наближення до мішеней у цьому матчі спортсмен 

або його представник може отримати процедурний штраф за рішенням судді. 

2. Під час підрахунку очок спортсменам або їхні представникам 

забороняється без дозволу судді торкатися, прикладати калібр чи взаємодіяти з 

мішенями будь-яким іншим чином. Якщо суддя вважає, що спортсмен або його 

представник вплинули на процес підрахунку очок внаслідок такого втручання, 
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суддя має право: 

зарахувати таку мішень як неуражену;  

накласти штрафи, якщо зміні піддалися штрафні мішені. 

3. Суддя призначає перестріл стрілецької вправи у разі якщо: 

мішень передчасно заклеєна і це робить неможливим правильний 

підрахунок очок; 

одна або кілька мішеней на стрілецькій вправі не були заклеєні або 

відновлені після попереднього спортсмена, суддя має визначити можливість 

точного підрахунку результатів. При наявності зайвих залікових влучань або 

суперечливих штрафних влучань, коли належність таких влучань спортсмену 

невизначена; 

заклейки або стрічка для заклеювання на відновленій мішені випадково 

відпала під дією вітру, порохових газів або з інших причин, і судді не зрозуміло, 

яке саме влучання належить спортсмену. 

4. Спортсмен, який за власної ініціативи уповільнює або зупиняє 

виконання вправи через те, що на його розсуд одна чи більше паперових мішеней 

не були відновлені, не має права на перестріл. 

5. Залікова зона усіх залікових та штрафних картонних мішеней вважається 

непробивною. 

6. У разі якщо куля (у змаганнях з пістолетом, карабіном під пістолетний 

патрон, карабіном, міні-карабіном, рушницею) або картечна кулька (у змаганнях 

з пневматичним пістолетом) залишила пробоїну повного діаметру в заліковій 

зоні однієї паперової мішені, а потім влучила у залікову зону іншої паперової 

мішені, то влучання у наступну мішень не зараховується незалежно від того, чи 

є вона заліковою чи штрафною. 

7. Перестріл стрілецької вправи після її відновлення призначається 

спортсмену якщо: 

куля (у змаганнях з пістолетом) залишила пробоїну повного діаметру в 

заліковій зоні паперової мішені, а потім уразила або збила металеву мішень, то у 

цьому разі буде вважатися несправним обладнання на вправі; 
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кулька (у змаганнях з пневматичним пістолетом) залишила пробоїну 

повного діаметру у заліковій зоні паперової мішені, а потім збила тверду мішень, 

то це розглядається як несправність обладнання на вправі;  

куля (у змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-

карабіном) залишила пробоїну повного діаметру в заліковій зоні паперової 

мішені, а потім уразила або збила металеву мішень, або уразила крихку мішень, 

або мішень з електронним індикатором влучання, яка активує інше обладнання 

вправи, ураження наступних мішеней розглядається як несправність обладнання 

на вправі;  

куля або картечина (у змаганнях з рушницею) залишила пробоїну повного 

діаметру в заліковій зоні паперової мішені, а потім уразила або збила металеву 

залікову мішень або штрафну мішень, буде вважатися як несправність 

обладнання на вправі. 

8. Очки або штрафи, в залежності від призначення мішені, нараховуються 

якщо: 

куля або картечи (у змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під 

пістолетний патрон, міні-карабіном, рушницею) зачепила залікову зону 

паперової або металевої мішені, а потім уразила залікову зону іншої паперової 

мішені, влучання в наступну паперову мішень зараховується; 

кулька (у змаганнях з пневматичним пістолетом) зачепила залікову зону 

паперової або твердої мішені, а потім уразила залікову зону іншої паперової 

мішені, влучання в наступну паперову мішень зараховується; 

куля (у змаганнях з пістолетом, карабіном, карабіном під пістолетний 

патрон, міні-карабіном) зачепила залікову зону паперової або металевої мішені, 

а потім збила іншу металеву мішень (або уразила її залікову зону),  зараховується 

ураження наступної металевої мішені; 

куля або картечи (у змаганнях з рушницею) зачепила залікову зону 

паперової або металевої мішені, а потім збила іншу металеву залікову мішень 

або штрафну мішень, зараховується ураження наступної металевої мішені; 

кулька (у змаганнях з пневматичним пістолетом) зачепила залікову зону 
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паперової або твердої мішені, а потім збила іншу тверду мішень, зараховується 

ураження наступної твердої мішені. 

9. Усі декорації, стіни, бар’єри, сітчасті напівпрозорі стіни та інші 

перешкоди вважаються непробивним твердим покриттям, якщо вони не 

позначені у письмовому брифінгу до вправи як м’яке покриття у разі якщо: 

1) куля (кулька) або картечина залишила пробоїну повного діаметру у 

твердому покритті, а потім уразила будь-яку паперову залікову або штрафну 

мішень, ураження паперової мішені не буде зараховано. У разі якщо неможливо 

визначити, яке(які) саме влучання по заліковій або штрафній паперовій мішені 

відбулося від пострілу крізь тверде покриття, при підрахунку очок по заліковій 

або штрафній паперовій мішені буде виключена відповідна кількість 

максимальних результативних влучань; 

2) куля (кулька) або картечина залишила пробоїну повного діаметру у 

твердому покритті, а потім уразила або збила металеву мішень, або уразила 

крихку мішень, або мішень з електронним індикатором влучання, яка активує 

інше обладнання вправи, вважається як несправністю обладнання. Спортсмену 

призначається перестріл цієї стрілецької вправи після її відновлення; 

3) куля (кулька) або картечина частково зачепила тверде покритті, а потім 

уразила залікову зону паперової мішені, влучання у паперову мішень 

зараховується, і за нього нараховуються очки або штрафи, в залежності від 

призначення мішені; 

4) куля (кулька) або картечина частково зачепила тверде покриття, а потім 

збила залікову металеву мішень або штрафну мішень, зараховується ураження 

металевої мішені, і за нього нараховуються очки або штрафи в залежності від 

призначення мішені. 

10. Стійки мішеней не вважаються ні твердим, ні м’яким покриттям. У разі 

якщо куля повністю пробила або зачепила стійку, а потім уразила паперову або 

металеву мішень, така мішень вважається ураженою з нарахуванням відповідних 

очок, у залежності від її призначення. 

11. На змаганнях з рушницеюураження дробом паперових мішеней не 
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зараховуються. 

 

2. Метод підрахунку результатів 

1. "Комсток" – необмежений час, що зупиняється з останнім пострілом. 

Кількість пострілів не обмежена. Задана кількість влучань йде у залік. 

Очки, набрані спортсменом, підраховуються шляхом складання найбільш 

результативних влучань із передбаченої кількості на мішень, мінус штрафи, 

ділені на загальний час, витрачений спортсменом на виконання стрілецької 

вправи (записаний з точністю до двох десяткових знаків), називаються "Хіт-

фактором". Спортсмену з найбільш високим "Хіт-фактором" на цій вправі 

присуджується максимально можлива кількість очок за дану стрілецьку вправу. 

Очки інших спортсменів розраховуються пропорційно, виходячи зі значень їх 

"Хіт-факторів". 

Результати вправи мають розташувати спортсменів у своєму класі у 

спадаючому порядку, у відповідності до індивідуально набраних очок за вправу, 

підрахованих з точністю до чотирьох десяткових знаків. 

Результати змагань мають розташувати спортсменів у своєму класі у 

спадаючому порядку, у відповідності до індивідуально набраних очок за вправи, 

підрахованих з точністю до чотирьох десяткових знаків. 

2. "Вікерс" – застосовується на змаганнях з використанням "прикладних" 

вправ. Необмежений час стрільби фіксується за останнім пострілом спортсмена. 

Необмежена кількість пострілів. Встановлена кількість залікових влучань по 

кожній мішені.   

Очки спортсмена підраховуються шляхом складання фактичного часу (до 

сотих долів секунди) і всіх накладених штрафів, що виражені також в секундах. 

Спортсмен з найменшою сумоюочок на вправі стає переможцем на вправі. 

Спортсмен з найменшою сумою очок(у секундах) стає переможцем у змаганнях. 

Місця інших спортсменів у змаганнях (як і на вправі) розташовуються у 

зростанні їхніх підсумкових сум  (у секундах) стосовно результату переможця. 

У подальшому результати спортсменів можуть бути перераховані у відсотки (за 
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спаданням) від переможця, надавши переможцю 100 %. 

Результат спортсмена у відсотках розраховується за формулою: С (%) = (Рп 

х 100 %)/Рс, де С (%) – результат спортсмена у відсотках, Рп – результат 

переможця в секундах, Рс – результат спортсмена в секундах. 

В індивідуальній програмі змагань переможець визначається за 

найменшим результатом в секундах. У командній програмі змагань команда-

переможець визначається за найменшою сумою результатів в секундах трьох 

членів команди за їхніми результатами в індивідуальній програмі.    

 3. "Обмежений Вікерс" – застосовується на змаганнях з використанням 

"прикладних" вправ. Необмежений час стрільби фіксується за останнім 

пострілом спортсмена. Визначена кількість пострілів. Встановлена кількість 

залікових влучань по кожній мішені. Визначення результатів спортсменів 

аналогічно методу підрахунку "Вікерс". 

4. "Змішаний Вікерс" – застосовується на змаганнях з використанням 

"змішаних" вправ. Варіант методу підрахунку "Вікерс", при якому штрафні 

секунди не нараховуються при ураженні металевих або крихких мішеней, при 

одноразовому влучанні в зону з найвищими балами або при подвійному влучанні 

у залікові зони, що залишилися на картонній мішені будь-якого типу. 

5. "Спрощений Вікерс" – застосовується на змаганнях з використанням 

"швидкісних"вправ. Необмежений час стрільби фіксується за останнім 

пострілом спортсмена. Необмежена кількість пострілів. Встановлена кількість 

залікових влучань по кожній мішені. Визначення результатів спортсменів 

аналогічно методу підрахунку "Вікерс". 

6. Результати змагань можуть підраховуватися як завіком та статтю, так і 

без поділу на вказані групи. При визначенні переможця у виді програми, що 

враховує певні групи за віком та статтю, його набрані очки і проценти 

зазначаються від переможця змагань серед усіх учасників без поділу на статеві 

та вікові групи. 

 

3. Нічийний результат 
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У разі якщо за результатами змагань нічиї не має бути, відповідні 

спортсмени додатково відстрілюють одну або більше стрілецьких вправ, 

призначених або створених директором матчу, поки переможця не буде 

визначено. Результати за додатковими вправами будуть використані лише для 

остаточного розподілу місць відповідних спортсменів. Набрані ними кількість 

очок за змагання залишаються без змін. В жодному разі переможець не має 

визначатися за жеребом. 

 

4. Підрахунок очок та штрафів 

1. Кількість очок за влучання в залікові та штрафні затверджені мішені 

визначається відповідно до цих Правил. За ураження крихких мішеней 

нараховується 5 очок. 

2. На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, рушницею 

рекомендовано, за ураження зникаючих металевих та крихких мішеней 

нараховувати 10 очок за кожну мішень (складний постріл). 

3. На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, рушницею 

за ураження металевих та крихких мішеней, що визнані складним пострілом, 

може нараховуватися 10 очок за кожну мішень. 

4. На змаганнях з рушницею тільки при використанні кульових патронів у 

разі використання зникаючих паперових мішеней, рекомендується подвоїти 

результат кожного залікового влучання Для паперових мішеней, ураження яких 

вимагає складного пострілу, результат кожного залікового влучання може 

подвоюватися. В обох випадках описані принципи застосовані максимум для 2 

залікових влучань у кожну мішень. 

5. Кількість мішеней, які описані у пунктах 2 – 4 цієї глави Правил, не має 

перевищувати 10 % загальної кількості мішеней у змаганні. Використання таких 

мішеней визначається під час перевірки та затвердження вправ і вони мають бути 

чітко визначені у письмовому брифінгу до вправи. 

6. На змаганнях з практичної стрільби за виключенням змагань з 

використанням "прикладних" вправ кожне влучання, яке видиме у заліковій зоні 
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паперової штрафної мішені або твердої штрафної мішені з індикацією ураження, 

штрафується вирахуванням 10 очок. На одну штрафну мішень може бути 

нараховано не більше 2 штрафів. 

7. На змаганнях з пістолетом, карабіном під пістолетний патрон кожне 

влучання, що видиме у заліковій зоні металевої штрафної мішені, штрафується 

вирахуванням 10 очок. На одну штрафну мішень може бути нараховано не 

більше 2 штрафів, незалежно від того, чи є така мішень падаючою чи ні. 

На змаганнях з пневматичним пістолетом кожна збита тверда штрафна 

мішень штрафується вирахуванням 10 очок. 

На змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрон, міні-

карабіном, рушницею металеві штрафні мішені при влучанні в них мають 

впасти, перекинутися або має спрацювати механізм індикації влучання, щоб 

вважатися ураженими. Таке уражання штрафується вирахуванням 10 очок. 

8. Кожний промах штрафується вирахуванням 10 очок, крім промахів по 

зникаючих мішенях, та для пістолета по паперових мішенях у змаганнях з 

використанням "прикладних вправ" і по мішенях у змаганнях з використанням 

"швидкісних вправ". 

9. Пробоїни на паперових мішенях для  "прикладних вправ" 

підраховуються за їхніми значеннями, визначеними цими Правилами. 

10. За будь-яке залікове влучання у відповідній заліковій зоні паперової 

мішені для "прикладних вправ" (крім найвищої) до кінцевого часу спортсмена 

додається штраф 1 с помножена на значення цієї залікової зони.  

11. За будь-яке залікове влучання у заліковій зоні штрафної паперової 

мішені для  "прикладних вправ" до кінцевого часу спортсмена додається штраф 

5 с (але не більше одного штрафу на одній мішені). 

12. У Положеннях про змагання з використанням "прикладних вправ" не 

можуть встановлюватися положення щодо зменшення штрафного часу за 

ураження відповідних мішеней або залікових зон. 

13. За будь-яке залікове влучання у відповідній заліковій зоні мішені для 

"швидкісних" вправ (крім найвищої зони) до кінцевого часу спортсмена 
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додається штрафний час відповідно до значення зони. 

За кожен промах до кінцевого результату спортсмена додається штраф  

5 с.  

5. Рахункова політика 

1. Якщона змаганнях з пістолетом, пневматичним пістолетом у 

письмовому брифінгу до вправи не встановлено інше, залікові паперові мішені 

мають бути уражені мінімум одним пострілом кожна. Два найкращі влучання 

йдуть у залік. Залікові металеві мішені мають бути уражені мінімум одним 

пострілом кожна та впасти для заліку. 

Якщо на змаганнях з карабіном, карабіном під пістолетний патрону 

письмовому брифінгу до вправи не встановлено інше, залікові паперові мішені 

мають бути уражені мінімум одним пострілом кожна. Два найкращі влучання 

йдуть у залік у напівавтоматичних класах та одне найкраще влучання у класах з 

ручним перезаряджанням. Залікові металеві мішені мають бути уражені мінімум 

одним пострілом кожна та впасти або просигналізувати про влучання іншим 

способом для заліку. 

На змаганнях з рушницею залікові паперові мішені уражаються мінімум 

одним пострілом кожна. У разі використання кульового патрона визначається 

1 або 2 залікових постріли у мішень (за промовчанням – 1 постріл). У разі 

використання картечного патрона у залік йдуть 2 кращих влучання, тобто два 

влучання з найвищими очками, отриманими від картечин будь-якого пострілу. 

2. Якщо на змаганнях з рушницею дві або кілька мішеней отримають прямі 

залікові влучання внаслідок одного пострілу, то результат за ураження усіх 

мішеней нараховується звичайним способом за винятком застосування пункту 7 

глави 1 розділу X цих Правил. 

3. Якщо діаметр пробоїни від кулі (кульки) або картечини у заліковій 

мішені торкається лінії між двома заліковими зонами або лінії між незаліковою 

та заліковою зонами, або перетинає кілька залікових зон, нараховується очки за 

ураження залікової зони з більш високим значенням. 

4. Якщо діаметр пробоїни від кулі (кульки) або картечини торкається 
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залікових зон одразу кількох залікових та/або штрафних мішеней, що 

перекриваються, будуть нараховані усі відповідні очки та штрафи. 

5. Для "швидкісних вправ" влучанням по мішені вважається будь-яка 

відмітка на мішені, яка заявилася після пострілу по ній. 

6. Радіальні розриви, які йдуть від діаметру пробоїни від кулі (кульки) або 

картечини, не використовуються для нарахування очок або штрафів. 

7. Пробоїни у паперовій мішені, що перебільшують діаметр кулі або 

картечини, що використовує спортсмен, не враховуються для нарахування очок 

або штрафів, якщо не мають по краях пробоїни видимих слідів (наприклад, слід 

нагару, мастила чи "корони" та ін.), що виключає вірогідність утворення такої 

пробоїни внаслідок рикошету або влучання уламка. 

8. Мінімум очок за вправу – нуль (крім "прикладних" та "швидкісних" 

вправ). 

9. Спортсмену, який не здійснив хоча б один постріл по лицьовій стороні  

кожної залікової мішені на стрілецькій вправі, призначається один процедурний 

штраф за кожну необстріляну мішень поряд з відповідною кількістю штрафів за 

промахи. 

10. На змаганнях з рушницею спортсмену не буде призначений штраф за 

необстріляні мішені, якщо дві або більше мішеней будуть мати залікові 

влучання, отримані внаслідок одного пострілу. Якщо спортсмен здійснив по 

групі мішеней кількість пострілів, менше, ніж кількість мішеней, і одна або 

більше мішеней не отримали залікових влучань, то призначаються штрафи за 

необстрілювання мішеней та за промахи у відповідному обсязі. 

11. Видиме влучання на паперовій заліковій або штрафній мішені, 

отримане в результаті пострілу зі зворотного боку цієї або іншої паперової 

залікової або штрафної мішені, та/або влучання, що не залишили видимих 

пробоїн через передній бік паперової залікової або штрафній мішені, не 

вважаються ні влучаннями, ні штрафами. 

12. Крихкі мішені вважаються ураженими, якщо у них є наскрізний отвір 

або відділена видима частина. 
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13. На змаганнях з рушницею якщо: 

 пиж залишив додаткову пробоїну у паперовій мішені і неможливо 

визначити, яка з пробоїн залишена кулею, спортсмен перестрілює цю вправу. 

пиж-контейнер від картечного патрону залишив пробоїну на паперовій 

мішені, не дозволяється передбачати, що крізь отвір, що утворився, могло пройти 

будь-яке влучання картеччю, якщо тільки не має видимих свідчень такого 

влучання навколо отвору, який утворився (наприклад, слід від нагару, мастила, 

характерних полос та ін.). 

14. Якщо спортсмен на змаганнях з рушницею використовує неналежний 

тип патрона для виконання стрілецької вправи, застосовується таке: 

якщо визначені певні типи патронів заборонені до використання на даній 

стрілецькій вправі з причин безпеки, то спортсмен може бути 

дискваліфікований; 

для паперової мішені влучання не будуть зараховані, і мішені буде 

вважатися неураженою. У цьому разі спортсмену дозволяється повторно  

уразити таку мішень для заліку правильним типом боеприпасу; 

металеві залікові та штрафні мішені будуть зараховані звичайним чином, у 

цьому разі спортсмену призначаються процедурні штрафи. 

 

6. Перевірка підрахунку очок та спірні питання 

1. Після того, як суддя подав команду "Відбій", спортсмену або його 

представнику дозволено супроводжувати офіційну особу, відповідальну за 

підрахунок очок, для контролю правильності підрахунку очок. Це не стосується 

стрілецьких вправ, на яких використовуються тільки мішені, що реагують або 

самовідновлюються та/або мішені з електронним індикатором влучання. 

2. Суддя на стрілецькій вправі може попередити, що процес підрахунку 

почнеться до того, як спортсмен закінчить стрілецьку вправу. У цьому разі 

представник спортсмена, уповноважений супроводжувати офіційну особу, 

відповідальну за підрахунок, для контролю правильності підрахунку очок. 

Спортсменам повідомляється про це під час проведення брифінгу. 
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3. Спортсмен (або його представник), які не перевірили мішень під час 

підрахунку очок, втрачають право подати апеляцію з приводу підрахунку очок, 

нарахованих за цю мішень. 

4. Будь-які апеляції з приводу спірних питань у підрахунку очок подаються 

судді спортсменом (або його представником) до того моменту, як спірна мішень 

була замальована, заклеєна, відновлена або замінена. Якщо цього не відбулося, 

спірне питання не буде розглядатися. 

5. У разі, якщо суддя відхилив апеляцію, а спортсмен не задоволений таким 

рішенням, він може звернутися до старшого судді, а потім до головного судді 

для врегулювання спірного питання. 

6. Рішення головного судді стосовно підрахунку очок за влучання в 

залікові та штрафні мішені є остаточним. Будь які подальші апеляції стосовно 

такого рішення заборонені. 

7. Під час врегулювання спірного питання мішень, що оскаржується не 

заклеюється або змінюється будь-яким іншим способом до того, як спір буде 

вирішений. Суддя може зняти паперову мішень, що оспорюється для 

подальшого вивчення, щоб не затримувати хід змагань. Суддя та спортсмен 

підписують мішень і чітко визначають, стосовно яких пробоїн виник спір. 

8. За необхідності, перевірка влучань та/або визначення залікових зон, що 

застосовуються на паперовій мішені, визначаються тільки з використанням 

калібру (шаблону), затвердженого головним суддею. 

9. Під час підрахунку очок інформація може передаватися за допомогою 

жестів. Порядок подачі невербальних сигналів визначається технічним 

регламентом. У разі оскарження результату спірної мішені вона не 

відновлюється до тих пір, поки не буде перевірена спортсменом або його 

представником, якщо такі дії попередньо погоджені головним суддею. 

 

7. Залікові відомості 

1. Суддя заносить всію інформацію (включаючи усі призначені 

попередження) у залікову відомість кожного спортсмена до того, як вона буде 
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підписана. Після того, як суддя підписав заліковий лист, спортсмен ставить свій 

підпис у відповідному місці. Електронні підписи залікових відомостей 

приймаються за умови погодження Федерацією.  Для запису набраних очок або 

штрафів використовуються цілі числа. Час, витрачений спортсменом для 

виконання стрілецької вправи, записується з точністю до 2 десяткових знаків у 

відповідному місці залікової відомості. 

2. У разі якщо необхідно внести виправлення до залікової відомості, то це 

розбірливо робиться на оригіналі та інших копіях залікової відомості. Спортсмен 

та суддя підписують усі внесені виправлення. 

3. У разі якщо спортсмен відмовляється з будь-яких причин підписувати 

залікову відомість, питання виноситься на розгляд головного судді. Якщо 

головний суддя вирішить, що стрілецька вправа та підрахунок очок були 

проведені правильно, залікова відомість приймається для підведення підсумків 

матчу без підпису спортсмена. 

4. Залікова відомість, яка підписаний суддею та спортсменом, є остаточним 

свідченням того, що стрілецька вправа закінчена, та що час, очки та штрафи, 

записані до залікової відомості, точні та неоскаржувані. Підписана залікова 

відомість вважається остаточним документом, й за винятком ситуацій, коли за 

взаємною згодою спортсмена та судді, що його підписав, або за рішенням 

арбітражу, у цю залікову відомість можуть вноситися тільки виправлення 

арифметичних помилок, а також процедурні штрафи, відповідно до пункту 3 

глави 6 розділу IX цих Правил. 

5. Якщо у заліковій відомості виявлені неповні або зайві дані, або якщо час 

не було занесено, необхідно негайно поставити до відома головного суддю, який 

у звичайних обставинах призначить спортсмену перестріл стрілецької вправи. 

6. Якщо перестріляти вправу неможливо з будь-яких причин, то 

вживаються такі дії: 

за відсутності запису часу спортсмен отримає нуль за вправу; 

за наявності недостатньої кількості влучань або промахів записаних у 

заліковому листі, ті, що записані, вважаються повними та остаточними; 
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за наявності зайвої кількості влучань або промахів записаних у заліковій 

відомості, приймаються до заліку найкращі влучання. 

Процедурні штрафи, записані у заліковій відомості, будуть вважатися 

повними та остаточними, крім випадків, коли діє пункт 3 глави 6 розділу IX цих 

Правил. 

Якщо на заліковій відомості відсутнє ім’я спортсмена, питання 

передається на розгляд головному судді, який вживає заходів, що вважатиме за 

необхідне для виправлення ситуації. 

7. У разі якщо оригінал залікової відомості був втрачений або є 

недосяжним, то у залік може бути прийнятий дублікат залікової відомості, що  

залишився у спортсмена, або будь-які інші письмові або електронні джерела 

інформації, що свідчать про результати спортсмена, які є прийнятні на погляд  

головного судді. Якщо дублікат залікової відомості або будь-які інші письмові 

або електронні джерела інформації відсутні або визнані Головним суддею 

нерозбірливими, спортсмену буде призначено перестріл вправи. Якщо  головний 

суддя вважає, що перестріл вправи неможливий з будь-якої причини,  

спортсмену нараховується нуль очок за дану вправу. 

Після того, як перестріл буде завершений, результат повторного 

проходження залишається навіть у тому випадку, якщо у наступному будуть 

знайденні початкові результаті. 

8. Без попередньої згоди судді або персоналу, який бере участь у 

підрахунку очок, нікому, крім офіційних осіб змагань, не дозволяється брати до 

рук та проводити будь-які маніпуляції з оригіналом залікової відомості, що 

зберігається на вправі або в будь-якому іншому місці, після того, як вона була 

підписана спортсменом та суддею. Порушення призведе до першого 

попередження, у разі повторного порушення у цьому ж змаганні такі дії можуть 

бути розцінені як неспортивна поведінка. 

 

8. Відповідальність за підрахунок результатів 

1. Кожен спортсмен зобов’язаний фіксувати свої результати, щоб звірити 
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їх з даними, що публікуються статс-суддею. 

2. Після того, як усі спортсмени закінчили виступ у змаганні, статс-суддя 

публікує попередні результати по вправах та вивішує їх для звіряння в 

доступному для спортсменів місці на стрільбищі. Дата і час публікації (не тільки 

друкування) попередніх результатів у кожному місці мають чітко зазначатись. 

3. У разі якщо спортсмен виявив помилку у попередніх результатах, він 

подає апеляцію статс-судді упродовж 1 год з моменту публікації результатів. 

Якщо апеляція не подана упродовж цього часу, опубліковані результати 

залишаються в силі і протест буде відхилений. 

4. Спортсмени, які заплановані (чи іншим чином уповноважені директором 

матчу) для проходження усіх стрілецьких вправ змагань у період часу, менший 

від його нормальної тривалості (наприклад, 1 день у 3-денному змаганні), 

зобов’язані ознайомитися зі своїми попередніми результатами відповідно до 

спеціальних процедур та часовими межами, визначеними директором матчу 

(наприклад, через вебсайт). У разі порушення цієї вимоги апеляція по 

нарахуванню очок не  приймається.  Зазначена  процедура  завчасно публікується 

у вигляді оголошення, яке вивішується у доступному для спортсменів місці до 

початку змагань. 

5. Директор матчу може обрати електронну публікацію результатів 

(наприклад, на вебсайті) у додаток до публікації друкованої версії або замість 

неї. У такому разі відповідна процедура має бути завчасно опублікована у 

документації до змагань та/або у вигляді оголошення, яке розміщується у 

доступному для спортсменів місці до початку змагань. Спортсмени 

забезпечуються необхідними технічними засобами для перевірки своїх 

результатів, якщо директор матчу надав перевагу лише електронній публікації 

результатів. 

 

9. Підрахунок очок на зникаючих мішенях 

 1. Рухомі мішені, у яких залишається видимою хоча б частина зони А 

перебуваючи у стані спокою (до або після її початкової активації), або які 
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постійно з’являються та зникають під час виконання спортсменом стрілецької 

вправи, не є зникаючими, й завжди нараховуються штрафи за необстріл таких 

мішеней та/або за промахи по них. 

 2. Рухомі мішені, що не відповідають вищезазначеному критерію, є 

зникаючими, й не нараховуються штрафи за необстріл таких мішеней та/або 

промахи по них, окрім випадків, коли спортсмен не активував механізм, що 

приводить мішень до руху, або у момент свого останнього пострілу на цій 

стрілецькій вправі. 

 3. Нерухомі мішені, у яких залишається видимою хоча б частина зони "А" 

до або після активації рухомих та/або зникаючих штрафних мішеней або 

візуального бар’єру, не є зникаючими, й завжди нараховуються штрафи за 

необстріл таких мішеней та/або за промахи по них. 

 4. Мішені, у яких залишається видимою хоча б частина зони "А" кожного 

разу, коли спортсмен приводить у дію активуючий механізм (наприклад, трос, 

важіль, педаль, клапан, двері та ін.), не підпадають під дію цієї глави. 

 5. Якщо умови виконання стрілецької вправи вимагають, щоб спортсмен  

використовував рухомий пристрій, що рухається від однієї зони стрілецької 

вправи до іншої, то будь-яка мішень, яка видима лише з рухомого пристрою на 

одному з відрізків маршруту, і яка не буде видима в кінці, вважається 

"зникаючою мішенню". 

 6. Зникаючі крихкі мішені для рушниці, які, на думку судді, не були 

уражені в результаті прямого влучання в них, не будуть зараховані. Рішення 

судді щодо ураження або промаху є остаточним. 

 

10. Офіційний час 

 1. Таймер, яким користується суддя, використовується для офіційного 

визначення часу, витраченого спортсменом на виконання стрілецької вправи. 

Якщо суддя на стрілецькій вправі (або суддя більш високого рангу) вважає, що 

таймер несправний, спортсмену, час якого неможливо достовірно визначити, 

призначається перестріл стрілецької вправи. 
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 2. Якщо арбітражний комітет вважає, що час виконання стрілецької вправи 

спортсменом не є реалістичним, спортсмену призначається перестріл вправи. 

 

11. Програми підрахунку очок 

Офіційні та рекомендовані програми підрахунку результатів для змагань 

визначаються технічним регламентом.  

 

XI.  Штрафи та дискваліфікації 

1. Процедурні штрафи. Загальні правила 

1. Процедурні штрафи накладаються, коли спортсмен не зміг дотриматися 

процедури, визначеної письмовим брифінгом до вправи, та/або порушив інші 

загальні правила. Суддя, який призначив такі процедурні штрафи, записує у 

заліковому листі спортсмена їхню кількість та причину їх призначення. 

2. Кожний процедурний штраф дорівнює мінус 10 очок, за винятком 

"змішаних" вправ (тип підрахунку "змішаний Вікерс") та "прикладних" і 

"швидкісних" вправ. 

3. Спортсмен, який оскаржує застосування або кількість процедурних 

штрафів, може звернутися до старшого судді та/або головного судді. Спортсмен, 

який продовжує вважати, що рішення прийнято несправедливо, може подати 

протест до арбітражу. 

4. Процедурні штрафи не можуть анулюватися такими діями спортсмена. 

Наприклад, спортсмен, який уразив мішень заступивши за штрафну лінію, 

отримає усі відповідні штрафи, навіть якщо він потім уразив цю ж мішень, не 

заступивши за штрафну лінію. 

5. У Положеннях змагань з використанням "прикладних", "швидкісних", 

"змішаних" вправ, крім визначених цими Правилами можуть бути встановлені 

інші випадки та підстави накладення штрафів або дискваліфікації. 

6. У змаганнях з використанням "прикладних", "швидкісних", "змішаних" 

вправ не встановлюються вимоги щодо зменшення штрафного часу за ураження 

відповідних мішеней або залікових зон. 
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2. Процедурні штрафи. Окремі приклади 

1. У разі якщо спортсмен здійснює постріли, торкаючись будь-якою 

частиною свого тіла землі або предмета за межами штрафної лінії, він отримає 1 

процедурний штраф за кожний такий випадок. Штраф не накладається, якщо 

спортсмен не зробив жодного пострілу заступивши за штрафну лінію, за 

винятком випадків, описаних у пункті 4 глави 2 розділу ІV цих Правил. 

2. У разі якщо спортсмен отримав значну перевагу, стріляючи з 

порушенням по будь-якій(их) мішені(ях), то йому замість цього може бути 

призначений 1 процедурний штраф за кожний постріл, зроблений з порушенням 

по даній(их) мішені(ях), за виключенням для пістолета (для "прикладних" та 

"швидкісних" вправ). 

3. У разі якщо спортсмен порушив процедуру, визначену письмовим 

брифінгом до вправи, то він отримає 1 процедурний штраф за кожне порушення. 

Проте, якщо при порушенні процедури спортсмен  отримав значну перевагу, то 

йому призначається 1 процедурний штраф за кожний зроблений постріл замість 

одного штрафу (наприклад, кілька пострілів не з тієї позиції чи стійки, яка 

потрібна) за винятком "прикладних" та "швидкісних" вправ. 

4. У разі призначення кількох штрафів у вищезазначених випадках, їх 

кількість не має перевищувати максимально можливу кількість залікових 

пострілів спортсмена. Наприклад, спортсмен, який отримав перевагу при заступі 

за штрафну лінію, звідки видно тільки 4 металевих мішеней, отримає 1 

процедурний штраф за кожний постріл зроблений з порушенням, але не більше 

4 процедурних штрафів, незалежно від кількості дійсно виконаних ним 

пострілів, за виключенням "прикладних" та "швидкісних" вправ. 

5. Спортсмен, який не виконав обов’язкову перезарядку, отримає 1 

процедурний штраф за кожен постріл після моменту, коли потрібна була 

обов’язкова перезарядка, і до того, як перезарядка буде виконана. 

6. У тунелі Купера спортсмен, який зрушив одну чи кілька частин покриття 

над головою, отримає 1 процедурний штраф за кожну частину, що впала, за 
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винятком для "прикладних" та "швидкісних" вправ. Частини покриття над 

головою, які впали в наслідок того, що спортсмен штовхнув або вдарив бічні 

опори, або у результаті дії порохових газів, або віддачі зброї, не буде покарано 

штрафом. 

7. Спортсмен, який після команди "Увага" та до стартового сигналу 

зміщується (робить рухи руками у бік зброї, пристроїв для заряджання або 

боєприпасів) або зміщується у більш вигідну стрілецьку позицію чи стійку, 

отримає 1 процедурний штраф, за винятком: для "прикладних" та "швидкісних" 

вправ. Якщо суддя зможе вчасно зупинити спортсмена, йому буде оголошено 

попередження за перше порушення, і спортсмен буде починати вправу спочатку. 

8. Спортсмен, який не зміг виконати хоча б один постріл по заліковій 

мішені, отримає 1 процедурний штраф за мішень поряд з відповідною кількістю 

штрафів за промахи, крім випадків, коли діє пункт 2 глави 9 розділу Х цих 

Правил, за винятком для "прикладних" та "швидкісних" вправ. 

9. Якщо стрілецька вправа (або частина) для пістолета та пневматичного 

пістолета передбачає стрільбу сильною або слабкою рукою, спортсмен  отримає 

один процедурний штраф за кожний випадок торкання пістолета (чи підхоплення 

його зі столу та ін.) іншою рукою після стартового сигналу (чи з того моменту, 

коли вправа вимагає використання тільки однієї руки). Винятком є вимикання 

зовнішнього запобіжника (без підхоплення), перезарядка або усунення 

несправності. Проте процедурний штраф призначається "за кожний постріл", 

коли спортсмен  використовує іншу руку для: 

рушниці, якщо вправа передбачає стрільбу тільки зі слабкого плеча, 

спортсмен отримає процедурні штрафи, якщо він використовує сильне плече. 

Буде призначений 1 процедурний штраф за кожний проведений постріл; 

 пістолета та пневматичного пістолета з підтримкою пістолета, кисті або 

зап’ястя або всієї руки під час проведення пострілів; 

пістолета та пневматичного пістолета зі спиранням рукою в землю, 

барикаду чи інші декорації для поліпшення стабілізації під час проведення 

пострілів. 
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10. Спортсмен, який залишив стрілецьку позицію, може повернутися і 

знову стріляти з цієї позиції, за умови що він робить це безпечно. Письмові 

брифінги до класифікаційних, "прикладних" та "швидкісних" вправ та у змагань 

V та VІ рангу можуть забороняти такі дії, у таких випадках буде призначатися 1 

процедурний штраф за проведений постріл. 

11. Спеціальний штраф: спортсмен який не може виконати будь-яку 

частину стрілецької вправи через фізичну нездатність або травми, може перш 

ніж почати виконання цієї стрілецької вправи, запросити у головного судді 

штраф замість визначених умов до вправи. 

Якщо головний суддя погоджує запит, він до початку виконання 

стрілецької вправи спортсменом, призначає розмір спеціального штрафу в 

діапазоні від 1 % до 20 %, які будуть вилучені з набраних спортсменом очок, за 

винятком "прикладних" та "швидкісних" вправ. 

 В якості альтернативи, головний суддя може відмовитися від застосування 

будь-яких штрафів з поваги до спортсмена, який має фізичні обмеження, що не 

дають змоги йому завершити вправу відповідно до існуючих вимог цих Правил. 

 Якщо запит буде відхилений головним суддею, то залишається діяти 

звичайна система нарахування штрафів. 

12 Спортсмен, який веде стрільбу через бар’єр висотою понад 1,8 м, 

отримає 1 процедурний штраф за кожний постріл.  

13. Для карабіна,  карабіна під пістолетний патрон та міні-карабіна, якщо 

спортсмен уражає мішень чергою (коли при одноразовому натисканні 

спускового гачка відбувається більше одного пострілу) через те, що зброя у 

режимі автоматичного вогню, він отримає нуль очок за дану вправу та 

попередження. У випадку повторного порушення цього правила він буде 

дискваліфікований. У разі якщо постріли були в небезпечному напрямку або 

відбуваються будь-які інші небезпечні дії, то спортсмена буде дискваліфіковано.  

Для рушниці – спортсмен, який стріляє патронами іншого типу, які є 

обов’язковими на цій стрілецькій вправі, отримає 1 процедурний штраф за кожну 

металеву залікову або штрафну мішень, що впала в результаті цієї стрільби . 
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На "змішаних" вправах з визначеними певними типами патронів (або 

типами зброї) спортсмен, який стріляє іншим типом патронів (або з іншого типу 

зброї) і збиває металеву мішень, залікову або штрафну, отримає один 

процедурний штраф за кожну мішень, що впала, а також один процедурний 

штраф за промах або ураження штрафної мішені, відповідно. 

14. Для "швидкісних" вправ: 

процедурний штраф +3 с за кожен постріл після порушення процедури, за 

рух після команди "Увага" і до стартового сигналу; 

процедурний штраф +30 с за відмову від виконання будь-якої спроби на 

вправі. 

15. Для "прикладних" вправ процедурний штраф (додається 3 с за кожне 

порушення умов виконання вправи) нараховується за кожен раз, коли спортсмен: 

здійснює постріл до підбору спорядженого елемента спорядження, що впав 

(магазина, змінного барабана або обойми); 

не зберігає (губить або прибирає у неналежний спосіб) боєприпаси при 

"тактичному перезаряджанні"; 

уражає мішені з нерухомого положення там, де передбачена стрільба у 

русі; 

уражає мішені, не дотримуючись "тактичної послідовності" або 

"тактичного пріоритету"; 

не належним способом використовує укриття (1 штраф за кожне укриття); 

здійснює більшу кількість пострілів, ніж це передбачено (при методі 

підрахунку "Обмежений Вікерс"), з відніманням кращих очок за кожен зайвий 

постріл; 

імітує виконання вправи, прицілюючись рукою або витягнутим пальцем, 

або використовуючи приціл зброї. 

16. Для "прикладних" вправ процедурний штраф "неналежне виконання" 

(додається 20 с за кожне порушення процедури виконання) нараховується за 

кожен раз, коли спортсмен намагається порушити порядок виконання вправи, 

або за неспортивну поведінку, або за використання неналежних пристосувань, 
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екіпіровки, спорядження або техніки, які, на думку головного судді, створюють 

принципи виконання вправи. 

Наприклад (відкритий список), коли спортсмен: 

навмисно вчиняє технічну помилку (спрощує техніку перезаряджання, 

порушує порядок ураження мішеней, недозаряджає зброю з порушенням у 

вигляді "пропущеного пострілу"), маючи на меті покращити кінцевий результат 

за вправу, навіть при призначеному за це порушення відповідного процедурного 

штрафу. 

Неодноразове накладення цього штрафу може призвести до 

дискваліфікації зі змагань, на розсуд головного судді.   

 

3. Процедурні штрафи для "змішаних" вправ швидкісного багатоборства 

1. Штраф у "змішаних" вправах швидкісного багатоборства– це 

додатковий час, що призначається за порушення, вчинені спортсменом, і 

додається до загального часу виконання вправи. Розмір штрафу залежить від 

серйозності допущеного порушення. 

2. Для "змішаних" вправ швидкісного багатоборства застосовуються такі 

процедурні штрафи:  

за промах по літаючій крихкій мішені нараховуються додаткові 2,5 

секунди; 

за одне влучення в паперовій мішені для змішених вправ за межами 

центрального круга на будь-якій дистанції нараховуються додаткові 2,5 

секунди; 

за промах по будь-якій мішені на дистанції до 37 метрів нараховуються 

додаткові 5 секунд; 

за промах по будь-якій мішені на дистанції понад 37 метрів нараховуються 

додаткові 7,5 секунд; 

за промах по будь-якій мішені на дистанції понад 92 метрів нараховуються 

додаткові 10 секунд; 

за необстріл будь-якої мішені на дистанції меншій ніж 92 метрів 
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нараховуються додаткові 2,5 секунди; 

за необстріл будь-якої мішені на дистанції понад 92 метрів нараховуються 

додаткові 5 секунд. 

3.Необстрілом мішені визнається ситуація, коли cпортсмен не здійснив 

жодного пострілу в цю мішень під час виконання стрілецької вправи. 

4. Неприцільна стрільба в загальному напрямку мішені, стрільба над або під 

перешкодами, за яким розміщення мішень, або стрільба через декорації, через 

які видно мішень, не визнається обстрілом та ураженням мішені.  

5. За порушення процедур виконання вправ, зазначених у письмовому 

брифінгу, нараховується штраф –  додаткові 5 секунд. 

6. За кожен постріл, зроблений в той час, коли будь-яка частина тіла 

спортсмена торкається поверхні за межами стрілецьких боксів або штрафних 

ліній, або коли спортсмен опирається чи стабілізує положення тіла через контакт 

з будь-чим, що міститься за межами стрілецького боксу чи штрафної лінії та не 

прикріплене до них, нараховується штраф – додаткові 5 секунд. 

Якщо суддя визначить, що спортсмен не отримав при цьому перевагу, йому 

нараховується лише один штраф за кожне порушення. 

Якщо суддя визначить, що спортсмен отримав перевагу, йому 

нараховується штраф за кожен здійснений з порушенням постріл. 

Суддя зобов’язаний до нарахування штрафів за заступ подати голосову 

команду-попередження лише у разі, коли спортсмен торкається піднятої над 

землею штрафної лінії. 

Спортсмен за одну вправу може отримати максимум чотири (4) штрафи за 

заступ піднятої над землею штрафної лінії, тобто додаткових 20 штрафних 

секунд. 

Будь-які постріли, зроблені під піднятою штрафною лінією чи з опиранням 

на неї, не вважаються заліковими та не враховуються як ураження та обстріл 

мішені. 

Штрафи за заступ за наземну, чи натягнуту над землею штрафну лінію не 

нараховуються у разі, якщо під час стрільби лежачи тіло спортсмена перебуває в 
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межах штрафних ліній від колін і вище. 

7. За кожне влучення у штрафну мішень спортсмену нараховуються 

додаткові 5 секунд. 

8. Якщо внаслідок влучення шроту в паперову мішень неможливо чітко 

визначити кульові чи картечні пробоїни обстріляної мішені, спортсмену 

нараховуються додаткові 5 секунд штрафу за промах. Штраф нараховується за 

кожну таку мішень. Додатковий штраф за необстріл мішені при цьому не 

нараховується. 

9. Контейнери для зброї та столи, розміщені на вправах, не є декораціями чи 

допоміжними пристроями.  

Спортсмену, який використає контейнери для залишення зброї, столи, або 

будь-які інші конструкції, що містяться в межах стрілецьких зон чи в 

безпосередньому контакті з ними, для підтримки свого пістолета, чи 

довгоствольної зброї, нараховуються додаткові 5 секунд штрафу за кожен 

здійснений таким чином постріл. 

Спортсмен має право використовувати визначені конструкції для стрільби 

з положень лежачи та з опорою без нарахування штрафів, якщо це зазначено в 

письмовому брифінгу вправи 

10.У разі повторного використання залишеної зброї для обстрілу мішеней 

спортсмену нараховуються додаткові 5 секунд штрафу за кожне таке порушення. 

11. Стрільба в мішені через прозорі перешкоди або понад чи попід 

декораціями карається одним штрафом у 5 додаткових секунд за промах і одним 

штрафом у 2,5 додаткові секунди (загалом 7,5 додаткових секунд) за необстріл 

за кожну уражену крихку чи падаючу металеву мішень, що не може бути  

повторно уражена у правильний спосіб. 

Будь-які паперові мішені для змішених вправ можуть бути повторно 

уражені у правильний спосіб без нарахування штрафів. 

12. За ураження крихкої мішені будь-яким іншим снарядом, окрім 

шроту, спортсмену нараховується один штраф – 5 додаткових секунд за промах 
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і один штраф у 2,5 додаткові секунди (загалом 7,5 додаткових секунд) за 

необстріл за кожну вражену крихку мішень, яка не може бути  повторно уражена 

у правильний спосіб. 

13. Стрільба в мішень снарядом, яким заборонено уражати мішені цього 

типу, не вважається ураженням мішені і якщо порушення не буде виправлено, 

спортсмену нараховуються один штраф у 5 додаткових секунд за промах і один 

штраф у 2,5 додаткові секунди (загалом 7,5 додаткових секунд) за необстріл за 

кожну неправильно уражену мішень, що не може бути  повторно уражена у 

правильний спосіб. 

14. Постріл у паперову мішень шротом не зараховується як заліковий 

постріл чи обстріл мішені. Якщо паперова мішень уражена шротом і не уражена 

належним типом набоїв, спортсмену нараховуються один штраф у 5 додаткових 

секунд за промах і один штраф у 2,5 додаткові секунди (загалом 7,5 додаткових 

секунд). 

15. Порушення обмеження стартової кількості набоїв у рушниці тягне за 

собою накладення штрафу в 10 додаткових секунд. 

Відмова спортсмена від перевірки зброї та спорядження або від стартової 

кількості набоїв у рушниці тягне за собою його дискваліфікацію зі змагань. 

16. За постріл кулею з рушниці по металевій мішені, що не визначена 

письмовим брифінгом вправи як обов’язкова або альтернативна для враження 

кулею з рушниці, нараховуються додаткових 10 секунд. Така мішень 

зараховується як уражена без нарахування інших додаткових штрафів. 

17. За вихід за межі штрафних ліній та повернення в їх межі в іншому 

місці з метою скорочення шляху, спортсмену нараховується додаткові 10 секунд. 

Спортсмену, який вийшов за межі штрафних ліній та повернувся назад у 

тому ж самому місці без скорочення шляху, штрафний час не нараховується. 

18. Додаткові 10 штрафних секунд можуть бути нараховані будь-якому 

спортсмену, який надає або використовує підказки іншого спортсмена, або 

глядача під час виконання стрілецької вправи.  

19. Якщо особа, яка надає підказки, не є спортсменом змагань, суддя має 
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право видалити таку особу зі стрілецького майданчика. 

20. За залишення зброї у призначених для цього контейнерах або місцях 

з патроном у патроннику та без увімкненого запобіжника, спортсмену 

нараховуються додаткові 10 штрафних секунд. 

21. У разі залишення зброї в непризначеному для цього контейнері, або 

непризначеному для цього місці, спортсмену нараховуються 20 додаткових 

штрафних секунд незалежно від стану патронника та запобіжника, при умові, що 

спортсмен не виходив поперед неї. 

Якщо зброя не використовувалася спортсменом протягом виконання ним 

стрілецької вправи, залишаючись в початковому місці її розташування, а 

спортсмен не виходив поперед неї, штрафні секунди не нараховуються. 

 

3. Дискваліфікація. Загальні правила 

1. Спортсмен, який порушує вимоги безпеки під час виконання вправи або 

здійснює інші заборонені дії під час змагань з практичної стрільби, буде 

дискваліфікований та йому буде заборонено виконувати стрілецькі вправи, що 

залишилися, незалежно від розкладу або місця розташування змагань, в 

очікуванні розгляду будь-якої апеляції, що подано відповідно до розділу ХІІ цих 

Правил. 

2. Призначивши дискваліфікацію, суддя фіксує її, час та дату інциденту в 

заліковому листі спортсмена. Головний суддя має бути повідомлений як 

найшвидше. 

3. Очки спортсмена, який отримав дискваліфікацію, не повинні вилучатися 

з результатів змагань та результати змагань не повинні бути оголошені 

директором матчу остаточними, поки не збігла одна година, навіть якщо 

головному судді (або його представнику) не був поданий протест до арбітражу з 

будь-якого приводу. 

4. Якщо заявка до арбітражу подана упродовж однієї години, рішення 

арбітражного комітету має бути прийнято упродовж 24 годин після подачі заявки 

на арбітраж або до того, як директор змагань оголосить остаточні результати. 
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5. Якщо спортсмен закінчив прематч або змагання без дискваліфікації, на 

його результат не може вплинути дискваліфікація під час дуельної стрільби або 

інших частинах змагань. 

6 У регламентах змагань з використанням "прикладних вправ", 

"швидкісних вправ", "змішаних вправ" можуть бути встановлені інші положення 

щодо дискваліфікації.  

 

4. Дискваліфікація. Випадковий постріл 

1. Спортсмен, який здійснив випадковий постріл, негайно зупиняється 

суддею і дискваліфікується.  

2. Випадковий постріл - це: 

1) постріл, здійснений вище переднього або бічного кулезахисного валу 

або у будь-якому іншому напрямку, визначеному організаторами змагань у 

письмовому брифінгу до вправи, як небезпечний. Проте спортсмен, який 

правильним чином здійснює постріл по мішені, а згодом відходить у 

небезпечному напрямку, не буде дискваліфікований. У такому разі можуть бути 

застосовані вимоги правила, зазначені у главі 3 розділу ІV цих Правил; 

2) постріл з пістолету, який потрапляє у землю на відстані ближче ніж 3 м 

від спортсмена, за винятком пострілу по паперовій мішені, що міститься ближче 

ніж 3 м від спортсмена. Постріл, що спрямований у землю на відстані ближче 

ніж 3 м від спортсмена, здійснений через петардний заряд, є винятком з даного 

правила; 

3) постріл з карабіна, карабіна під пістолетний патрон, міні-карабіна та 

рушниці, що потрапляє у землю на відстані ближче ніж 3 м від спортсмена, за 

винятком пострілу по паперовій або крихкій мішені, що розміщена ближче ніж 

3 м від спортсмена. Постріл, який спрямований у землю на відстані ближче 3 м 

від спортсмена, здійснений через петардний заряд, є винятком з даного правила; 

4) постріл, що відбувся під час заряджання, розряджання або 

перезаряджання зброї, є випадковим. Це правило розповсюджується на будь-

який постріл, здійснений під час процедур, описаних у пункті 1 глави 3 розділу 
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IX та пунктах 8-11 глави 3 розділу IX цих Правил. Виняток – детонація, що може 

відбутися під час розряджання зброї, не вважається пострілом та не тягне за 

собою дискваліфікацію. У цьому разі може бути застосований пункт 9 глави 1 

розділу V цих Правил; 

5) постріл, що відбувся під час дій з усунення несправності зброї; 

6) постріл з пістолета, пневматичного пістолета, карабіна, карабіна під 

пістолетний патрон та міні-карабіна, що відбувся при переміщенні зброї з однієї 

руки в іншу; 

7) постріл з рушниці, що відбувся при переміщенні рушниці з однієї руки 

в іншу або від одного плеча до іншого; 

8) постріл, що відбувся під час руху, крім дійсної стрільби по мішенях; 

9) постріл з пістолета, здійснений по металевій мішені з дистанції меншої 

ніж 7 м, яка виміряна як відстань між фронтальною поверхнею мішені та 

найближчою частиною тіла спортсмена, що контактує із землею; 

10) постріл із пневматичного пістолета, здійснений по твердій мішені з 

небезпечної дистанції; 

11) постріл з карабіна, карабіна під пістолетний патрон, здійснений по 

металевій мішені з дистанції менше 50 м, що виміряна як відстань між 

фронтальною поверхнею мішені та найближчою частиною тіла спортсмена, який 

контактує із землею; 

12) постріл з міні-карабіна, здійснений по металевій мішені з дистанції 

менше ніж 5 м, яка виміряна як відстань між фронтальною поверхнею мішені та 

найближчою частиною тіла спортсмена, який контактує із землею; 

13) постріл з рушниці, здійснений по металевій мішені з дистанції меншої 

ніж 5 м з використанням дробу чи картечі, або меншою ніж 40 м з використанням 

кулі. Ця дистанція виміряна як відстань між фронтальною поверхнею мішені та 

найближчою частиною тіла спортсмена, який контактує із землею; 

14) постріл з рушниці, здійснений кулею на вправі, де вона не зазначена як 

прийнятна на цій стрілецькій вправі; 

15) постріл з рушниці, здійснений картеччю на стрілецькій вправі, де 
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визначено виключне використання дробу з огляду на безпеку. 

3. Якщо встановлено, що причиною випадкового пострілу є поломка або 

дефект будь-якої частини зброї, спортсмен не вважається таким, який порушив 

правила безпеки, та дискваліфікація не застосовується. У цьому разі очки 

спортсмена за цю вправу дорівнюють нулю. 

Зброя надається на перевірку головному судді або його представнику, який 

вивчить зброю, проведе необхідні перевірки для встановлення того, чи стала 

причиною випадкового пострілу поломка або дефект частини зброї. Якщо зброя 

не була надана для негайної інспекції до того часу, як спортсмен покинув 

стрілецьку вправу, він не може у подальшому подати апеляцію з приводу 

дискваліфікації за випадковий постріл з причини поломки або дефекту зброї. 

 

5. Дискваліфікація. Небезпечне поводження зі зброєю 

1. За небезпечне поводження зі зброєю призначається дискваліфікація у 

таких випадках: 

1) маніпуляції зі зброєю в будь-який час, крім як у межах визначеної зони 

безпеки або під контролем та у відповідь на пряму команду судді. Це не 

стосується перенесення карабінів, карабінів під пістолетний патрон або 

рушниць, де діє пункт 1  глави  2  розділу  VІІ  цих Правил; 

2) направлення ствола зброї у протилежний від мішеней бік або 

перетинання нею загальноприйнятих або спеціально встановлених для цієї 

стрілецької вправи кутів безпеки (за винятками, передбаченими цими 

Правилами); 

3) у разі якщо під час виконання стрілецької вправи спортсмен випустить 

свою зброю або стане причиною її падіння, неважливо, зарядженої чи ні. Але 

спортсмен не буде дискваліфікований, якщо він під час виконання стрілецької 

вправи з будь-якої причини навмисно та безпечно кладе зброю на землю або 

інший стійкий об’єкт за умови, що: 

спортсмен підтримує постійний фізичний контакт зі зброєю до тих пір, 

поки вона безпечно та нерухомо не буде лежати на землі або іншому стійкому 
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об’єкті; 

постійно залишається на відстані не більшій ніж 1 м від зброї (за винятком 

випадків, коли зброя розміщується на більшу відстань під наглядом судді для 

виконання умов стартової позиції, а також для виконання "змішаних" вправ);  

не виникає випадків, описаних в пункті 2 цієї глави;  

зброя у положенні готовності, як зазначено у главі 1 розділу ІX цих Правил 

(за виключенням "змішаних" вправ, виконуючи які спортсмен зобов'язаний 

привести зброю, що залишає, у будь-яке положення розрядженості);  

зброя розряджена, затвор відкритий (за винятком "змішаних" вправ, 

виконуючи які спортсмен має право привести зброю, що залишає, у будь-яке 

положення розрядженості); 

4) вихоплення та поміщення пістолета, пневматичного пістолета до кобури 

під час проходження тунелю;    

5) направлення ствола зброї на будь-яку частину тіла спортсмена під час 

виконання стрілецької вправи (так званий "пронос зброї").  

Дискваліфікація не настане, якщо пронос зброї відбувається в момент 

поміщення пістолета, пневматичного пістолета до кобури або його вихоплення з 

кобури за умови, що пальці спортсмена містяться чітко поза запобіжною скобою 

спускового гачка. 

Дискваліфікація не настане, якщо пронос ствола пневматичного пістолета  

відбувається під час вжиття заходів відповідно до абзацу 2 пункту 6 глави 3 

розділу VIII цих Правил за умови, що пальці спортсмена містяться чітко поза 

запобіжною скобою спускового гачка; 

6) направлення ствола зарядженого пістолета, пневматичного пістолета 

при вихоплюванні або поміщенні пістолета до кобури у бік, протилежний від 

мішеней, назад за межі радіусу в 1 м від ніг спортсмена. Це правило 

застосовується тільки тоді, якщо спортсмен перебуває обличчям до мішеней; 

7) носіння чи використання більше ніж однієї одиниці зброї під час 

виконання стрілецької вправи (за виключенням "змішаних" вправ); 

8) розташування пальця у межах запобіжної скоби спускового гачка під час 
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усунення затримки, коли зброя явно відведена з лінії прицілювання на мішень; 

9) розташування пальця у межах запобіжної скоби спускового гачка зброї 

під час заряджання, перезаряджання або розряджання, за винятком випадків, 

коли це спеціально дозволено. 

Винятком цього правила є натискання на спусковий гачок карабіна, 

рушниці, карабіна під пістолетний патрон, міні-карабіна для того, щоб провести 

холостий спуск або закрити затвор та/або зняти курок з бойового зводу для 

приведення зброї у положення готовності перед стартовим сигналом. Якщо під 

час вчинення вказаних дій відбудеться постріл, це буде розцінено як небезпечне 

поводження зі зброєю і спортсмен буде дискваліфікований; 

10) розташування пальця всередині запобіжної скоби спускового гачка під 

час руху всупереч вимогам глави 5 розділу IX цих Правил; 

11) утримання зарядженого та поміщеного до кобури пістолета, 

пневматичного пістолета у будь-якому з таких положень: 

самозарядний пістолет, пневматичний пістолет одинарної дії з патроном у 

патроннику без постановки запобіжника; 

пістолет, пневматичний пістолет подвійної або вибіркової дії зі зведеним 

курком без постановки запобіжника; 

револьвер зі зведеним курком; 

12) маніпуляції з пістолетом, карабіном під пістолетний патрон, карабіном, 

рушницею, міні-карабіном у зоні безпеки з бойовими чи холостими патронами 

або недотримання пункту 4 глави 4 розділу IV цих Правил.  

Маніпуляції  з пневматичним пістолетом у зоні безпеки з кульками  або 

будь-чим, що містить метальний газ в порушення пункту 4 глави 4 розділу IVцих 

Правил; 

13) термін "маніпуляції" не забороняє на змаганнях з пістолетом, міні-

карабіном спортсмену заходити у зону безпеки з патронами в магазинах або 

пристроях для прискореного заряджання розташованих на поясі, в кишенях або 

у сумці, за умови, що спортсмен фізично не виймає споряджені магазини або 

споряджені пристрої для прискореного заряджання з місць їх знаходження або 
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зберігання поки знаходиться в зоні безпеки. 

Термін "маніпуляції" не забороняє на змаганнях з пневматичним 

пістолетом спортсмену заходити у зону безпеки з кульками чи метальним газом 

в магазинах або пристроях для прискореного заряджання розташованих на поясі, 

в кишенях або в сумці, за умови, що спортсмен не виймає споряджені/заряджені 

магазини або споряджені пристрої для прискореного заряджання кульок або 

балони з метальним газом з місць їхнього розміщення або зберігання поки 

перебуває у зоні безпеки. 

Термін "маніпуляції" не забороняє на змаганнях з карабіном, карабіном під 

пістолетний патрон, рушницею спортсмену заходити в зону безпеки з бойовими 

чи холостими патронами в кишенях, в підсумках або в сумці, за умови, що 

спортсмен фізично не виймає не упаковані або упаковані патрони з підсумків, 

кишеней або сумки поки перебуває у зоні безпеки; 

14) утримання зарядженого пістолета, карабіна, карабіна під пістолетний 

патрон, рушниці зброї без спеціального дозволу судді; 

15) підбирання зброї, що впала. Зброя, що впала, піднімається суддею, який 

після перевірки та/або розрядки зброї покладе пістолет безпосередньо у чохол, 

сумку або кобуру спортсмена, а карабін, карабін під пістолетний патрон, міні-

карабін, рушницю безпечно передасть спортсмену. Випускання незарядженої 

зброї або дії, що призвели до її падіння за межами території стрілецької вправи, 

не є порушенням. Спортсмен, який самостійно підбирає зброю, що впала, 

отримає дискваліфікацію з матчу; 

16) використання заборонених та/або небезпечних патронів (кульок) та/або 

використання забороненої зброї. 

2. Положенням можуть бути встановлені інші випадки небезпечного 

поводження зі зброєю. 

 

 

6. Дискваліфікація за неспортивну поведінку 

1. Спортсмени будуть дискваліфіковані за поведінку, яка розцінюється 
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суддею як неспортивна. Приклади включають в себе, але не обмежуються, 

обманом, нечесністю, невиконанням вимог офіційної особи змагань, або будь-

якою поведінкою, яка може дискредитувати цей вид спорту. Необхідно як 

найшвидше поставити до відома головного суддю. 

2. Спортсмен на змаганнях з пістолета, карабіна, карабіна під пістолетний 

патрон, міні-карабіна, рушниці, який на думку судді, навмисно зсуває або 

приводить до втрати захисту очей або вух з метою отримання перестрілу або 

переваги, буде дискваліфікований. 

Спортсмен на змаганнях з пневматичного пістолета, який на думку судді 

навмисно зсуває або приводить до втрати захисту очей з метою отримання 

перестрілу або переваги, буде дискваліфікований. 

3. Глядачі можуть бути видалені зі стрільбища за поведінку, яка 

розцінюється суддею як неприйнятна. Наприклад, невиконання розумних вимог 

офіційної особи змагань, втручання у проведення стрілецької вправи та/або у 

виконання учасником вправи, а також будь-яка поведінка, яка може 

дискредитувати цей вид спорту. 

 

7. Дискваліфікація за вживання заборонених речовин 

1. Усі учасники змагань з практичної стрільби мають повністю 

контролювати свій психічний та фізичний стан. 

2. Спортсмени та офіційні особи змагань не мають перебувати на 

змаганнях під впливом будь-якого виду наркотичних речовин (включаючи 

алкоголь). Будь-який учасник, який на погляд головного судді перебуває під 

впливом будь-яких заборонених речовин, дискваліфікується зі змагань та 

видаляється зі стрільбища. 

 

XII. Арбітражний комітет 

1. Апеляція може буде подана до арбітражного комітету, відповідно до цих 

Правил, з будь-якого приводу, крім випадків, коли інше правило не дозволяє 

цього зробити. 
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2. Апеляція подається головному судді змагань у порядку, визначеному 

Правилами МКПС. 

3. У разі надходження апеляції головний суддя змагань інформує 

директора змагань, який скликає арбітражний комітет для розгляду апеляції та 

винесення рішення. 

4. Розгляд апеляції здійснюється у порядку і строки, визначені 

Правилами МКПС. 

 

ХІІI. Особливості проведення змагань зі стрілецького багатоборства 

1. Загальні положення 

Змагання зі стрілецького багатоборства складаються з одного або більше 

змагань з практичної стрільби, що проводяться в повній відповідності до цих 

Правил. 

2. Структура змагань зі стрілецького багатоборства 

 1. Складові змагань можуть проводитися в одному або в різних місцях 

та/або одночасно чи в різний час, у залежності від обставин. Інформація про всі 

складові змагань, а саме – місце їхнього проведення та дати (включаючи 

інформацію про усі прематчі), доступні класи та категорії та всі інші умови і 

вимоги мають  бути чітко завчасно зазначені в усіх друкованих матеріалах 

змагань зі стрілецького багатоборства, рекламних листівках, вебсайтах тощо. 

 2. Спортсмени подають заявку на реєстрацію у змаганні зі стрілецького 

багатоборства в зазначений термін та у встановленому порядку до початку 

виконання стрілецьких вправ у будь-якому складовому змагань, в іншому разі 

їхня реєстрація не буде прийнята. Якщо це дозволено організаторами змагань зі 

стрілецького багатоборства, спортсмени можуть реєструватися тільки для участі 

в окремих складових матчах, а не в усьому змаганні зі стрілецького 

багатоборства, в цьому разі вони не братимуть участі в заліку змагань зі 

стрілецького багатоборства.   

 3. На початку змагань зі стрілецького багатоборства загальна кількість 

очок, можливих у якомусь одному складовому матчі, не відрізняється більше ніж 
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на 25 % від кількості очок у будь-якому іншому складовому матчі. 

 4. Класи змагань зі стрілецького багатоборства викладені у Додатку 3 до 

цих Правил. Допуск головним суддею спортсмена до класу в кваліфікаційному 

складових змаганнях вважається підтвердженням того, що спортсмен відповідає 

усім вимогам цього класу в складовому змагань. 

 5. Організатори змагань зі стрілецького багатоборства визначають класи 

учасників змагань зі стрілецького багатоборства відповідно до існуючих 

критеріїв, що зазначені у Додатку 3до цих Правил. 

 6. Дискваліфікація спортсмена в одному складовому змагань, не буде 

впливати на подальшу участь цього спортсмена в інших складових змагань, 

якщо: 

1) остаточні результати спортсмена по складовому матчу, в якому він був 

дискваліфікований, будуть вписані як нульові в результати змагань зі 

стрілецького багатоборства; 

2) очки спортсмена за інші складові змагань (або їхня частина) не будуть 

змінені і залишаться незмінними у підсумках змагань зі стрілецького 

багатоборства; 

3) спортсмену, який отримав дискваліфікацію у складовому змагань, 

забороняється будь-яка подальша стрілецька діяльність на змаганні зі 

стрілецького багатоборства, що проводиться в той самий день на тому ж 

стрільбищі, де була отримана дискваліфікація, незалежно від планування 

стрільбища або використовуваного типу зброї; 

4) за умови схвалення директором змагань іншого складового змагань, в 

якому спортсмен не був дискваліфікований, цьому спортсмену дозволяється 

брати участь в цьому складовому змагань в інший день, і в такому перегляді 

розкладу не може бути необґрунтованої відмови. 

 

3. Підрахунок очок 

1. Результати кожного складового змагань підраховуються окремо та 

незалежно від інших складових змагань. 
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2. Результати змагань зі стрілецького багатоборства підраховуються за 

класами змагань зі стрілецького багатоборства шляхом додавання усіх 

результатів у відсотках без поправок, що були набрані кожним спортсменом у 

кожному складовому змагань, як очки змагань зі стрілецького багатоборства  з 

точністю до четвертого десяткового знаку.  

3. У разі рівного рахунку у володарів перших трьох місць у класах змагань 

зі стрілецького багатоборства необхідно дивитися на отриманий кожним 

спортсменом відсоток у складових матчах у низхідному порядку, поки не буде 

вирішено питання з рівним рахунком.  

4. Попередні результати змагань зі стрілецького багатоборства 

опубліковуються у статистичній зоні змагань не пізніше ніж через 24 год після 

отримання результатів усіх складових змагань, що були оголошені остаточними, 

відповідними директорами матчів. 

 

XIV. Інше 

1. Відповідальність спортсменів  

1. Спортсмени зобов’язані знати ці Правила та неухильно їх 

дотримуватися. 

2. Спортсмени несуть особисту відповідальність за зброю, боєприпаси та 

спрядження, які їм належать та використовуються ними під час змагань.  

3. Федерація, та її представники, в тому числі організатори змагань, не 

несуть відповідальності за шкоду,заподіяну зброєю, боєприпасами та 

екіпіровкою, що належать спортсмену та використовуються ним під час змагань. 

 

2. Словник термінів. 

Тлумачення термінів здійснюється відповідно до Правил МКПС.  

 

XV. Вимоги до стрілецьких тирів (стрільбищ) для практичної стрільби 

1. Стрілецький тир (стрільбище) для практичної стрільби це спортивна 

споруда (комплекс спортивних споруд), призначена для проведення спортивних 
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заходів з практичної стрільби відповідно до положень цих Правил та 

міжнародних правил спортивних стрілецьких дисциплін, які розвиваються 

Федерацією. 

2. Стрілецький тир (стрільбище) для практичної стрільби повинен 

складатися із таких об’єктів: 

1) зони стрільби; 

2) зони безпеки; 

3) зони для розміщення глядачів, представників засобів масової 

інформації, а також місць розміщення спортсменів, суддів і офіційних осіб; 

4) місця для обслуговування, чищення та перевірки зброї та спорядження; 

5) туалетів, роздягалень (за можливості); 

6) інформаційного стенду для розміщення офіційних результатів і 

оголошень; 

7) місця для нагородження або переносного п’єдесталу; 

8) місця для паркування. 

Стрілецькі тири (стрільбища) для практичної стрільби, призначені для 

навчально-тренувальних зборів, можуть функціонувати без об’єктів, визначених 

у п.п. 3-8. 

Місця для обслуговування, чищення та перевірки зброї та спорядження, 

зони безпеки розташовуються поблизу від зон стрільби і повинні бути 

облаштовані так, щоб при випадковому пострілі такий постріл відбувся у 

безпечному напрямку та виключав можливість рикошету. Рекомендовано 

обладнання таких місць стаціонарними або переносними кулевловлюючими 

конструкціями (пристроями). 

Місце для обслуговування, чищення та перевірки зброї та спорядження 

може бути об’єднане із зоною безпеки. 

Зони для глядачів та представників засобів масової інформації 

розташовуються безпосередньо за зоною стрільби. У відкритих та 

напіввідкритих стрілецьких тирах (стрільбищах) для практичної стрільби для 
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зручності глядачів можуть бути облаштовані сидячі місця, навіси та інші 

споруди, призначенні для захисту від атмосферних опадів. 

3. Зона стрільби складається з одного чи кількох стрілецьких майданчиків. 

4. Кожен стрілецький майданчик повинен бути обладнаний захисними 

спорудами (елементами) та/або природними бар’єрами, які запобігають вильоту 

кулі (дробу, картечі) за межі майданчика внаслідок прямого пострілу по мішенях. 

Захисні споруди (елементи) стрілецького майданчика повинні  давати 

змогу здійснювати постріли по мішенях від стартової позиції (лінії) та з інших 

визначених умовами вправи стрілецьких позицій, в тому числі під час руху, в 

межах кутів безпеки, визначених цими Правилами та конструкцією захисних 

споруд (елементів). 

Для кожного стрілецького майданчика повинні бути визначені дозволені 

безпечні напрямки стрільби та дозволені кути безпеки (якщо вони відрізняються 

від визначених п. 1 розділу IV цих Правил). 

5. Стрілецька позиція – місце, з якого спортсмен уражає мішень під час 

виконання вправи. Стрілецькі позиції розташовуються всередині стрілецького 

майданчика з урахуванням дозволених безпечних напрямків стрільби та 

дозволених кутів безпеки. 

6. Вихідна позиція (лінія) стрілецького майданчика – місце, з якого може 

бути розпочата стрільба під час виконання вправи на стрілецькому майданчику. 

7. Безпечний напрямок стрільби – умовна пряма лінія, що з’єднує 

стрілецьку позицію з мішенню і спрямована від спортсмена до мішені. Основним 

безпечним напрямком стрільби є перпендикулярна лінія до дальньої від стрільця 

межі стрілецького майданчика. Вторинні (допоміжні) безпечні напрямки 

стрільби можуть бути визначені під кутом до 90º і більше ліворуч та  90º і більше 

праворуч від основного напрямку стрільби, якщо стрілецький майданчик 

спроектований та забезпечений захисними спорудами та елементами в цих 

напрямках. 

8. Мішені для стрільби у стрілецькому майданчику розташовуються по 

усій площині майданчика з дотриманням цих Правил, правил безпеки 
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стрілецького тиру (стрільбища), із збереженням безпечних напрямків стрільби та 

в межах кутів безпеки. 

Заборонено розміщувати мішені на верхньому зрізі або вище зрізу 

захисних споруд (елементів). Для запобігання вильоту кулі за межі стрілецького 

майданчика в результаті випадкового пострілу не рекомендується встановлення 

мішеней на висоті менше ніж 1 м від верхнього краю мішені до верхнього зрізу 

захисних споруд (елементів). 

Якщо стрілецька вправа передбачає стрільбу по мішенях під висхідним 

кутом (в напрямку знизу-догори), то такі мішені, а також декорації або інше 

обладнання вправи, що відкриває можливість враження таких мішеней, повинні 

бути розташовані таким чином, щоб траєкторія руху кулі (дробу, картечі) після 

враження мішені прямим пострілом не могла вийти за межі захисних споруд 

(елементів) стрілецького майданчика з будь-якої стрілецької позиції, звідки такі 

мішені можуть бути вражені. 

У разі використання в стрілецьких вправах рухомих мішеней, траєкторія 

руху таких мішеней не повинна виходити за межі захисних споруд (елементів) 

стрілецького майданчика. 

9. При розміщенні металевих мішеней необхідно враховувати можливість 

рикошету фрагментів кулі (дробу, картечі) в напрямку інших спортсменів та 

глядачів та запобігати цьому шляхом встановлення фізичних бар’єрів 

(перешкод) на найбільш імовірній траєкторії руху фрагментів. 

10. Види захисних споруд та елементів: 

1) спеціально побудовані; 

2) природні бар’єри, які є елементами рельєфу місцевості (високі пагорби, 

високі і круті схили тощо); 

3)  комбіновані. 

Спеціально побудовані захисні споруди можуть виготовлятися з: 

● ґрунту; 

● монолітного бетону або бетонних блоків; 

● цегли; 
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● масивної деревини; 

● сталевого листа (листового металу); 

● поєднання вищезазначеного. 

11. Захисні споруди (елементи) стрілецького майданчика повинні бути 

сконструйовані таким чином, щоб не допустити вильоту кулі (дробу, картечі) за 

межі стрілецького майданчика внаслідок прямого пострілу по мішенях. 

Захисні споруди (елементи) повинні бути сконструйовані таким чином, 

щоб унеможливити їх пробиття пострілом з дозволеного на цьому стрілецькому 

майданчику виду зброї, калібру та типу боєприпасу (детальніше в п.12 цього 

розділу). 

Бічні поверхні стрілецького майданчика повинні бути сконструйовані та 

побудовані таким чином, щоб виключити рикошет від снаряду чи його 

фрагментів. З цією метою може бути використані деревина, гума чи інші 

матеріли з аналогічними властивостями щодо поглинання кінетичної енергії. 

Для запобігання вильоту кулі (дробу, картечі) в результаті випадкового 

пострілу за межі стрілецького майданчика допускається установка системи 

перехоплень між вихідною позицією (лінією) стрілецького майданчика та його 

фронтальною стінкою або встановлення конструкцій, що обмежують 

вертикальний кут прямого пострілу вище верхнього зрізу захисних споруд 

(елементів) стрілецького майданчика. 

12. Захисні споруди (елементи) напіввідкритих тирів (стрільбищ) повинні 

відповідати таким технічним вимогам: 

у залежності від дистанції стрільби та виду зброї верхній край захисної 

споруди (елементу) повинен мати мінімальну висоту, визначену додатком  

5до цих Правил (таблиці 1, 2); 

у залежності від калібру зброї, виду та матеріалу конструкції захисні споруди 

(елементи) повинні мати мінімальну товщину, що виключає їх пробиття, 

визначену додатком  5до цих Правил (таблиця 3);  

у разі зведення захисних споруд тільки з грунтового насипу ширина 

верхнього краю такої захисної споруди повинна бути не менше ніж 1 м; 
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рекомендований кут нахилу внутрішнього схилу насипної (грунтової) 

захисної споруди становить 34º (2: 3), але не менше ніж 30º. 

13. Ділянки напіввідкритих тирів для стрільби з карабінів, пістолетів та 

револьверів, а також гладкоствольної рушниці кулею та картеччю потрібно 

розміщувати на відстані не менше ніж 300 м. в напрямку стрільби від житлових 

та громадських будівель та організованих місць масового відпочинку, а для 

стрільби з гладкоствольних рушниць дробом – на відстані не менше ніж 150 м. 

 

 

Директор департаменту  

фізичної культури 

та неолімпійських видів спорту         Матвій БІДНИЙ

         

 



 

Додаток 1 

до Правил спортивних 

змагань з практичної 

стрільби (глава 3 розділу ІІ) 

 
 

ІМЕННА ЗАЯВКА 

На участь у ____________________________________________________________________________________ 

                                            (назва змагань) 

Місце проведення 

_______________________________________________________________________________ 

Представник команди ________________________________________________ моб. тел. ___________________ 

Дата проведення ______________  

 

№ 

з/п

  

Прізвище, ім’я, по 

батькові учасника 

День, місяць, 

рік народ-

ження 

Звання/ 

розряд 

СК (ФСТ) Найменування 

федерації, 

ДЮСШ, 

ШВСМ 

Вид 

програми 

Вікова група 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Зазначені у списку особи пройшли належне тренування і до змагань підготовлені. 

 

Голова відокремленого підрозділу Федерації                                        _____________            

______________________ 

                                                                                                                                                           (підпис)                        

(прізвище, ініціали) 

Керівник структурного підрозділу з фізичної культури та спорту   

місцевої державної адміністрації 

або органу місцевого самоврядування          М.П.                       _____________            

______________________ 

                                                                                                                                                           (підпис)                       

(прізвище, ініціали) 

Представник (тренер) команди                                                                                  _____________            

______________________ 

                                                                                                                                                           (підпис)                            

(прізвище, ініціали) 

Усього допущено до змагань         ______________________________       лікар ___________            

____________________ 

                                                                (словами (зазначає лікар ЛФД))                         (підпис)                       

(прізвище, ініціали) 



 

 

 

 

Додаток 2 

до Правил спортивних змагань з     

практичної стрільби  

(розділVІ) 

 

  Мішень МКПС     Міні-мішень МКПС 

 

 

 

 

                                             Таблиця залікових пострілів  

Очки 

мажор Зона 
мінор 

(для пістолета, карабін) 

5 A 5 

4 C 3 

2 D 1 
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Продовження додатка 2 

 

Мікро-мішеньМКПС                       Універсальна мішень МКПС 

 

 
 

Таблиця залікових пострілів для мікро-мішені МКПС 

Очки 

Зона мінор 

A 5 

C 3 

D 1 

 

 

Таблиця залікових пострілів для універсальної мішень МКПС 

Очки 

мажор 

(для карабіна, рушниці) 
Зона 

мінор 

(для карабіна) 

5 A 5 

4 C 3 

2 D 1 
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Продовження додатка 2 

 

Мішень А4/А МКПС                                Мішень А3/ВМКПС  

 

 

 

 
 

 

Таблиця залікових пострілів  

Очки 

Мажор Зона 

5 A 

4 C 
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Продовження додатка 2 

 

Метрична мішень  

 

Таблиця залікових пострілів  

Очки 

Мажор Зона 
Мінор 

(для пістолета, карабіна) 

5 A 5 

4 C/В 3 

2 D 1 
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 Мішень для прикладних вправ 

 

 

Таблиця залікових пострілів  

 

Зона Додані 

секунди 

-0 0 

-1 1,0 

-3 3,0 
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Продовження додатка 2 

        Мішень для швидкісних вправ 

 

 

 

        Мішень для змішаних вправ 

 

Влучення у вищу (бонусну) залікову зону: мінус 0,25 секунди від загального часу 

виконання вправи 

Влучення в основну залікову зону: плюс 0 секунд до загального часу виконання 

вправи 

Влучення у периферійну залікову зону: плюс 0,5 секунди до загального часу 

виконання вправи 
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Продовження додатка 2 

Поппери МКПС 

ПІСТОЛЕТ  
КАРАБІН / 

РУШНИЦЯ 

5 очок 
Підрахунок 

Мінор / Мажор 

5 або 10 очок 

(Правила 9.4.1.1 та 

9.4.1.2) 

Мінус 10 очок 

Штраф 

Промах / Штрафна 

мішень 

Мінус 10 очок 

 

Калібрувальна зона кожного попперу затемнена. 

 

 

 

                         Поппер МКПС                           Міні поппер МКПС 

 

Металеві мішені та штрафні мішені, що при влучанні можуть випадково 

повернутися на бік або впасти на грань, суворо заборонені. Використання таких 

мішеней може призвести до санкціонування відкликання змагання, як матчу з 

практичної стрільби. 
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Продовження додатка 2 

 

Металеві тарілки, що відокремлюються 
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Продовження додатка 2 

Металеві тарілки МКПС 

ПІСТОЛЕТ  
КАРАБІН / 

РУШНИЦЯ 

5 очок 
Підрахунок 

Мінор / Мажор 

5 або 10 очок 

(Правила 9.4.1.1 та 

9.4.1.2) 

Мінус 10 очок 

Штраф 

Промах / Штрафна 

мішень 

Мінус 10 очок 

 

Круглі Прямокутні Розмір Круглі Прямокутні 

20 см Ø 15х15 см Мінімум 15 см Ø 15х15 см 

30 см Ø 30х30 см Максимум 30 см Ø 45х30 см 

 

 

КАРАБІН 

Відстань до 

мішені 
Тестова стрільба (Правило 2.5.3) 

50-100 м 15 см Ø 15Х15 см 

101-200 м 20 см Ø 20Х20 см 

201-300 м 30 см Ø 30Х30 см 

Відстань та розміри повинні бути зазначені точно 
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Продовження додатка 2 

Важливі застереження з конструкції 

Металеві тарілки, які при влучанні можуть випадково повернутися на бік 

або впасти на грань, суворо заборонені. Використання таких мішеней 

може призвести до санкціонування відкликання змагання, як матчу з 

практичної стрільби . 

На пістолетних матчах тарілки слід встановлювати на непробивному 

покритті або на металевих підставках висотою не менше ніж 1 м. 

 

 

Міні-карабінні металеві тарілки МКПС 

Підрахунок 

5 або 10 очок 

(Правила 9.4.1.1 та 

9.4.1.2) 

Штраф 

Промах / Штрафна 

мішень 

Мінус 10 очок 

Розміри Круглі 
Прямокут

ні 

Мінімум 7 см Ø 5х5 см 

Максимум 15 см Ø 15х15 см 
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Продовження додатка 2 

Важливі застереження з конструкції 

Металеві тарілки, які при влучанні можуть випадково повернутися на бік або 

впасти на грань, суворо заборонено. Використання таких мішеней може 

призвести до санкціонування відкликання змагання, як матчу з практичної 

стрільби. 

 

 

 

 

Поппери МКПС для пневматичного пістолета 

Підрахунок 5 очок 

Штраф 

Промах / Штрафна 

мішень 

Мінус 10 очок 

Калібрувальна зона кожного попперу затемнена. 
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       Поппер МКПС      Міні поппер МКПС 

     для пневматичного пістолета     для пневматичного пістолета 
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Продовження додатка 2 

Тверді мішені та штрафні тверді мішені, які при влучанні можуть випадково 

повернутися на бік або впасти на грань суворо заборонені. Використання таких 

мішеней може призвести до відкликання санкціонування змагання як матчу з 

практичної стрільби. 

Фінішна тарілка МКПС для пневматичного пістолета 

 

 

Важливі застереження з конструкції 

Фінішна тарілка, що використовується, повинна бути круглої форми, 

діаметром не менше ніж 15 см, міцно закріплена на підставці й розміщена 

на відстані не менше ніж 5 м від найбільш ймовірної заключної 

стрілецької позиції на вправі. 

Фінішна тарілка повинна чітко відрізнятися від звичайних тарілок і 

містити візуальні електронні індикатори ураження (або подавати звуковий 

сигнал),  повинна бути пов'язана будь-яким чином з таймером, що 

реєструє час закінчення вправи. 

Тверді тарілки, що можуть випадково розвернутися боком або впасти на 

ребро при влучанні, суворо заборонені. Їх використання може призвести 

до відкликання санкціонування матчу як матчу,з практичної стрільби . 
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Падаючі тарілки МКПС для пневматичного пістолета 

Підрахунок 
5  

 

Штраф 

Промах / Штрафна 

мішень 

Мінус 10 очок 

Розміри Круглі 
Прямокут

ні 

Мінімум 10 см Ø 10х10 см 

Максимум 20 см Ø 20х20 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливі застереження з конструкції 

Тверді тарілки, що при влучанні можуть випадково повернутися на бік або 

впасти на грань, суворо заборонено. Використання таких мішеней може 

призвести до відкликання санкціонування змагання, як матчу з практичної 

стрільби. 

 

_________________________ 



 

 

 

Додаток 3 

до Правил спортивних змагань з     

практичної стрільби  

(розділ VІІ) 
 

Вимоги до зброї. Пістолет відкритого класу 

1 
Мінімальний фактор потужності для 

мажора 
160 

2 
Мінімальний фактор потужності для 

мінора 
125 

3 Мінімальна вага кулі 120 гран для Мажора 

4 
Мінімальний калібр кулі / довжина гільзи 

патрону 

9 мм (0.354 дюйма) / 19 мм 

(0.748 дюйма) 

5 Мінімальний калібр кулі для мажора Ні 

6 
Мінімальне зусилля спускового гачка 

(див. Технічний регламент) 
Ні 

7 Максимальний розмір пістолета Ні 

8 Максимальна довжина магазина 170 мм 

9 Максимальна місткість магазина Ні 

10 
Максимальнавідстань від тулуба до 

пістолета та супутнього обладнання 
50 мм  

11 
Застосовується обмеження щодо 

розташування спорядження  
Ні 

12 Оптичні/електронні приціли Так 

13 
Компенсатори, порти, звуко- та/або 

вогнегасники 
Так 

Особливі умови: 

1. Патрони, кулі яких не відповідають мінімальній вазі, зазначеній вище, 

але мають згідно з хронографом мажорний фактор потужності, вважатимуться 

небезпечними і повинні бути вилучені. Якщо вага першої кулі, зваженої 

відповідно до вимог глави 6 розділу VI цих Правил, менша мінімальної ваги 

длямажора, то за кінцевий результат береться вага кулі з другого патрона. 
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Продовження додатка 3 

Вимоги до зброї. Пістолет стандартного класу 

1 
Мінімальний фактор потужності для 

мажора 
170 

2 
Мінімальний фактор потужності для 

мінора 
125 

3 Мінімальна вага кулі Ні 

4 
Мінімальний калібр кулі / довжина гільзи 

патрона 

9 мм (0.354 дюйма) / 19 мм 

(0.748 дюйма) 

5 Мінімальний калібр кулі для мажора 
10 мм (0.40 дюйма), див. 

нижче 

6 
Мінімальне зусилля спускового гачка (див. 

Технічний регламент) 
Ні 

7 Максимальний розмір пістолета Так, див. нижче 

8 Максимальна довжина магазина Так, див. нижче 

9 Максимальна місткість магазина Ні 

10 
Максимальна відстань від тулуба до 

пістолета та супутнього обладнання 
50 мм 

11 
Застосовується обмеження щодо 

розташування спорядження 
Так 

12 Оптичні/електронні приціли Ні 

13 
Компенсатори, порти, звуко- та/або 

вогнегасники 
Ні 

Особливі умови: 

1. Пістолет у положенні готовності (див. Главу1 розділу ІХ), але 

розряджений та з приєднаним порожнім магазином або закритим порожнім 

барабаном, повинен повністю входити в еталонний ящик з внутрішніми  
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розмірами 225 мм × 150 мм × 45 мм (з відхиленнями +1 мм, - 0 мм). Усі магазини 

повинні відповідати цьому пункту. 

2. Спортсмен вкладає пістолету ящик (та потім виймає) із затвором 

(для револьвера – зі стволом), розміщеним паралельно довгій стороні ящика. 

Цілик може бути трохи притиснутий, але затвор повинен бути закритий. Усі інші 

частини пістолета (такі як складні та/або відкидні прицільні пристрої, руків’я 

затвору, педалі, накладки та інші) повинні бути повністю випрямлені або 

розгорнуті, коли пістолет містяться у коробці. Також телескопічні магазини та/або 

магазини з підпружиненими кришками категорично заборонені. 

3. Тільки порти у стволах заборонені. Затвори можуть мати порти. 

4. Калібр 357SIG є також затвердженим калібром для мажора, за умови 

досягнення мінімального прийнятного фактора потужності та схвалення МКПС. 

 

Вимоги до зброї. Пістолет класичного класу 

1 
Мінімальний фактор потужності для 

мажора 
170 

2 
Мінімальний фактор потужності для 

мінора 
125 

3 Мінімальна вага кулі Ні 

4 
Мінімальний калібр кулі / довжина гільзи 

патрона 

9 мм (0.354 дюйма) / 19 мм 

(0.748 дюйма) 

5 Мінімальний калібр кулі для мажора 
10 мм (0.40 дюйма), див. 

нижче 

6 Мінімальне зусилля спускового гачка  Ні 

7 Максимальний розмір пістолета Так, див. нижче 

8 Максимальна довжина магазина Так, див. нижче 
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9 Максимальна місткість магазина Так, див. нижче 

10 
Максимальна відстань від тулуба до 

пістолета та супутнього обладнання 
50 мм  

11 
Застосовується обмеження щодо 

розташування спорядження 
Так 

12 Оптичні/електронні приціли Ні 

13 
Компенсатори, порти, звуко- та/або 

вогнегасники 
Ні 

Особливі умови: 

 1. Пістолет у положенні готовності (див. Главу 1 розділу ІХ), але 

розряджений та з приєднаним порожнім магазином, повинен повністю входити 

в еталонний ящик з внутрішніми розмірами 225 мм × 150 мм × 45 мм (з 

відхиленнями +1 мм, - 0 мм). Усі магазини повинні відповідати цьому пункту. 

 2.Спортсмен вкладає пістолет у ящик (та потім виймає) із затвором, 

розміщеним паралельно довгій стороні ящика. Цілик може бути трохи 

притиснутий, але затвор повинен бути закритий, коли пістолет міститься у 

ящику. 

 3. Пістолети повинні бути сконструйовані та зовнішньо нагадувати 

профіль та контури зразка класичної моделі 1911. Це означає - однорядний 

магазин, цільна металева рама, затвор з округлими вирізами, упорна трубка 

зворотної пружини (з або без рейки для аксесуарів) довжиною повинна бути 

максимум 75 мм, якщо міряти від переднього краю упорної трубки зворотної 

пружини до вісі затворної затримки. 

3.1. Ширина магазинного вікна на виході руків’я не повинна бути 

ширшою ніж 35 мм. Відповідність перевіряється калібром, що закріплений на 

зовнішньому боці ящика, шириною 35 мм і щонайменше на 5 мм заходить у глиб 

руків’я, або за допомогою лінійки чи іншого пристосування,   погодженого 
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головним Суддею. 

 4.Заборонені модифікації та прорізи у затворі, педалі для великого пальця 

слабкої руки та рукоятки перезаряджання. 

5.Дозволені модифікації – профільований затвор ("флет-топ",  "трі-топ" і 

т.ін.), профільована запобіжна скоба спускового гачка (випрямлена, підрізана та 

ін.), скорочена задня частина рами, стволи, що розширюються або звужуються, 

зовнішні екстрактори, виїмки під пальці, змінені кнопки викидання магазина, 

спускові гачки, курки, заміна односторонніх або двосторонніх запобіжників та 

будь-яких відкритих прицільних пристосувань, які можуть бути вмонтовані у 

затвор, а також розширені фіксатори затвору і захисні щитки для великих пальців 

за умови, що вони не використовуються як упори для пальців. 

 5.1.Інші модифікації також дозволені, включаючи зміни косметичного 

характеру (наприклад, накладки на руків’я, гравіровані зображення або 

аналогічні гравірування поверхні, насічки або зубці та ін.). 

6. Магазини, доступні спортсмену під час виконання стрілецької 

вправи, не повинні мати більше ніж 8 патронів (для мажорного фактора 

потужності) або 10 патронів (для мінорного фактору потужності) до стартового 

сигналу. 

7. Калібр 357SIG є також затвердженим калібром для мажора, за умови 

досягнення мінімального прийнятного фактора потужності та схвалення 

МКПС. 

 

Вимоги до зброї. Пістолет серійного класу 

1 Мінімальний фактор потужності для мажора Не застосовується 

2 Мінімальний фактор потужності для мінора 125 
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3 Мінімальна вага кулі Ні 

4 
Мінімальний калібр кулі / довжина гільзи 

патрону 

9 мм (0.354 дюйма) / 19 мм 

(0.748 дюйма) 

5 Мінімальний калібр кулі для мажора Не застосовується 

6 Мінімальне зусилля спускового гачка  

2,27 кг (5 фунтів) для 

першого пострілу або  1,36 

(3 фунти) для будь-якого 

пострілу, дивись нижче 

7 Максимальний розмір пістолета 
Максимальна довжина 

ствола 127 мм 

8 Максимальна довжина магазина Ні 

9 Максимальна місткість магазина Так, див. нижче 

10 
Максимальна відстань від тулуба до 

пістолета та супутнього обладнання 
50 мм  

11 
Застосовується обмеження щодо 

розташування спорядження 
Так 

12 Оптичні/електронні приціли Ні 

13 
Компенсатори, порти, звуко- та/або 

полум’ягасники 
Ні 

Особливі умови: 

1. Тільки затверджені пістолети, що наведеніу Списку серійних 

пістолетів на вебсайті МКПС, можуть використовуватися у серійному класі. 

Пістолети тільки одинарної дії заборонені. Офіційна процедура з вимірювання 

довжини ствола описана у технічному регламенті. 

2. Мінімальне зусилля спускового гачка повинного бути 2,27 кг (5 фунтів) 

для першого пострілу і немає обмежень для наступних пострілів або 1,36 кг (3 

фунти) для першого пострілуі не має обмежень для наступнихпострілів або 1,36 

кг (3 фунти) для будь-якого пострілу. 
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3. Пістолети із зовнішніми курками повинні бути повністю деактивовані до 

стартового сигналу. Спроба першого пострілу повинна бути подвійної дії. 

Спортсмени у цьому класі, які після подачі стартового сигналу і до здійснення 

першого пострілу зводять курок на пістолеті із зарядженим патронником, 

отримають один процедурний штраф за одну подібну дію. Однак процедурний 

штраф не призначається, якщо положення готовності у вправі вимагає, щоб 

спортсмен підготував пістолет з порожнім патронником. У цих випадках 

спортсмен може здійснити перший постріл одинарної дії. 

4. Дозволене використання оригінальних запчастин та деталей, виготовлених 

Оригінальними виробниками зброї (ОВЗ), як стандартного спорядження або як 

варіант для заміни в окремих моделях пістолетів, що включені у список 

затверджених МКПС пістолетів, якщо дотримуються таких умов: 

1) Модифікації з ними, за винятком дрібних дій (зняття задирок та/або 

підгонка неминуче необхідна для встановлення інших частин, що пропонуються 

ОВЗ як стандартні), заборонені. Також заборонені модифікації з метою 

прискорити заміну магазина (наприклад, розширені, подовжені або нарощенні 

шахти магазина та інші). Заборонено змінювати заводські колір та/або обробку 

пістолету, та/або наносити борозни, зернистість або будь-які прикраси; 

2) Магазини, які спортсмен може використовувати на стрілецькій вправі на 

момент Стартового сигналу, не повинні містити більше ніж 15 патронів. 

Ідентифікаційні мітки або шкали, обмежувачі місткості, амортизуючи п’ятки 

магазинів та додаткові оглядові отвори, що незначно змінюють вагу магазинів, 

дозволені; 

3) Прицільні пристрої можуть бути оброблені, регульовані та/або 

пофарбовані. Прицільні пристосування також можуть містити оптичне волокно 

або аналогічні вставки. 
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5. Незаводські частини, компоненти та аксесуари заборонені, за винятком 

таких: 

1) Незаводські магазини дозволені при дотриманні п. 4.2 (див. вище); 

2) Незаводські відкриті приціли дозволені, якщо їх установка та/або 

регулювання не потребує змін у пістолеті; 

3) Незаводські накладки на руків’я, що відповідають профілю і контурам 

ОВЗ або додаткові накладки для затвердженого пістолета та/або 

наклеювання стрічки на руків’я дозволені. Проте гумові рукави 

заборонені; 

4) Незаводські пружини та ударно-спускові механізми дозволені. 

 

 

Вимоги до зброї. Пістолет серійного оптичного класу 

1 Мінімальний фактор потужності для мажора Не застосовується 

2 Мінімальний фактор потужності для мінора 125 

3 Мінімальна вага кулі Ні 

4 
Мінімальний калібр кулі / довжина гільзи 

патрону 

9 мм (0.354 дюйма) / 19 мм 

(0.748 дюйма) 

5 Мінімальний калібр кулі для мажора Не застосовується 

6 Мінімальне зусилля спускового гачка  

2,27 кг (5 фунтів) для 

першого пострілу або 1,36 

(3 фунти) для будь-якого 

пострілу, дивись нижче 

7 Максимальний розмір пістолета 
Максимальна довжина 

ствола 127 мм 

8 Максимальна довжина магазина Ні 
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9 Максимальна місткість магазина Так, див. нижче 

10 
Максимальна відстань від тулуба до 

пістолета та супутнього обладнання 
50 мм  

11 
Застосовується обмеження щодо 

розташування спорядження 
Так 

12 Оптичні/електронні приціли Обов’язково, дивись нижче 

13 
Компенсатори, порти, звуко- та/або 

вогнегасники 
Ні 

Особливі умови: 

1. Тільки затверджені пістолети, що зазначені у Списку серійних пістолетів 

на вебсайті МКПС та обладнані оптичними\електронними прицілами, можуть 

використовуватися у серійному оптичного класі та серійному оптично 

полегшеному класі. Пістолети тільки одинарної дії суворо заборонені. Офіційна 

процедура з вимірювання довжини ствола описана у технічному регламенті. 

2. Мінімальне зусилля спускового гачка повинного бути 2, 27 кг (5 фунтів) 

для першого пострілу та немає обмежень для наступних пострілів або 1,36 кг (3 

фунти) для першого пострілу та не має обмежень для наступних пострілів, або 

1,36 кг (3 фунти) для будь-якого пострілу. 

3. Пістолети із зовнішніми курками повинні бути повністю деактивовані до 

стартового сигналу. Спроба першого пострілу повинна бути подвійної дії. 

Спортсмени у цьому класі, які після подачі стартового сигналу і до здійснення 

першого пострілу зводять курок на пістолеті із зарядженим патронником, 

отримають один процедурний штраф за одну подібну дію. Однак процедурний 

штраф не призначається, якщо положення готовності у вправі вимагає, щоб 

спортсмен підготував пістолет з порожнім патронником. У цих випадках 

спортсмен може здійснити перший постріл одинарної дії. 

4. Дозволене використання оригінальних запчастин та деталей, 
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 виготовлених Оригінальними виробниками зброї (ОВЗ), як стандартного 

спорядження або як варіант для заміни в окремих моделях пістолетів, що 

включені у список затверджених МКПС пістолетів, якщо дотримуються таких 

умов: 

1) Модифікації з ними, за винятком дрібних дій (зняття задирок та/або 

підгонка неминуче необхідна для встановлення інших частин, що пропонуються 

ОВЗ як стандартні), заборонені. Також заборонені модифікації з метою 

прискорити заміну магазина (наприклад, розширені, подовжені або нарощенні 

шахти магазина та інші). Заборонено змінювати заводські колір та/або обробку 

пістолету, та/або наносити борозни, зернистість або будь-які прикраси; 

2) Магазини, які спортсмен може використовувати на стрілецькій вправі на 

момент Стартового сигналу, не повинні містити більше ніж 15 патронів. 

Ідентифікаційні мітки або шкали, обмежувачі місткості, амортизуючи п’ятки 

магазинів та додаткові оглядові отвори, що незначно змінюють вагу магазинів, 

дозволені; 

3) Прицільні пристрої можуть бути оброблені, регульовані та/або 

пофарбовані. Прицільні пристосування також можуть містити оптичне волокно 

або аналогічні вставки. 

5. Незаводські частини, компоненти та аксесуари заборонені, за винятком 

наступних: 

1) Незаводські магазини дозволені при дотриманні п. 17.2 (див. вище); 

2) Незаводські відкриті приціли дозволені, якщо їх установка та/або 

регулювання не потребує змін у пістолеті; 

3) Незаводські накладки на руків’я, що відповідають профілю і 

контурам ОВЗ або додаткові накладки для затвердженого пістолета та/або  
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наклеювання стрічки на руків’я, дозволені. Проте гумові "рукави"  заборонені; 

4) Незаводські пружини та ударно-спускові механізми дозволені. 

6.Оптичні та електронні приціли повинні бути встановлені на верхній задній 

частині затвору як доповнення або як заміна заднього відкритого прицільного 

пристрою. Руків’я  взведення та інші подібні виступаючі пристрої не можуть 

бути частиною прицілу або пристосуванням для монтажу прицілу.  

Вимоги до зброї. Пістолет серійного оптичного полегшеного класу 

1 Мінімальний фактор потужності для мажора Не застосовується 

2 Мінімальний фактор потужності для мінора 125 

3 Мінімальна вага кулі Ні 

4 
Мінімальний калібр кулі / довжина гільзи 

патрона 

9 мм (0.354 дюйма) / 19 мм 

(0.748 дюйма) 

5 Мінімальний калібр кулі для мажора Не застосовується 

6 Мінімальне зусилля спускового гачка  

2,27 кг (5 фунтів) для 

першого пострілу або  1,36 

(3 фунти) для будь-якого 

пострілу, дивись нижче 

7 Максимальний розмір пістолета 
Максимальна довжина 

ствола 127 мм 

8 Максимальна довжина магазина Ні 

9 Максимальна місткість магазина Так, див. нижче 

10 
Максимальна відстань від тулуба до 

пістолета та супутнього обладнання 
50 мм  

11 
Застосовується обмеження щодо 

розташування спорядження 
Так 
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12 Оптичні/електронні приціли Обов’язково, дивись нижче 

13 
Компенсатори, порти, звуко- та/або 

вогнегасники 
Ні 

Особливі умови: 

1. Тільки затверджені пістолети, що зазначені у Списку серійних пістолетів 

на вебсайті МКПС та обладнані оптичними/електронними прицілами можуть 

використовуватися у серійному оптичному класі та серійному оптичному 

полегшеному класі. Пістолети тільки одинарної дії суворо заборонені. Офіційна 

процедура з вимірювання довжини ствола описана у технічному регламенті. 

2. Мінімальне зусилля спускового гачка повинного бути 2,27 кг (5 фунтів) 

для першого пострілу та немає обмежень для наступних пострілів, або 1,36 кг (3 

фунти) для першого пострілу і не має обмежень для наступних пострілів, або 1,36 

кг (3 фунти) для будь-якого пострілу. 

3. Пістолети із зовнішніми курками повинні бути повністю деактивовані 

до стартового сигналу. Спроба першого пострілу повинна бути подвійної дії. 

Спортсмени у цьому класі, які після подачі стартового сигналу і до здійснення 

першого пострілу зводять курок на пістолеті з зарядженим патронником, 

отримають один процедурний штраф за одну подібну дію. Однак процедурний 

штраф не призначається, якщо положення готовності у вправі вимагає, щоб 

спортсмен підготував пістолет з порожнім патронником. У цих випадках 

спортсмен може здійснити перший постріл одинарної дії. 

4. Дозволене використання оригінальних запчастин та деталей, 

виготовлених Оригінальними виробниками зброї (ОВЗ), як стандартного 

спорядження або як варіант для заміни в окремих моделях пістолетів, що 

включені у список затверджених МКПС пістолетів, якщо дотримуватися таких 

умов: 

1) модифікації з ними, за винятком дрібних дій (зняття задирок та/або  
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підгонка неминуче необхідна для встановлення інших частин, що пропонуються 

ОВЗ як стандартні), заборонені. Також заборонені модифікації з метою 

прискорити заміну магазина (наприклад, розширені, подовжені або нарощенні 

шахти магазина та інші). Заборонено змінювати заводські колір та/або обробку 

пістолета, та/або наносити борозни, зернистість або будь-які прикраси; 

2) магазини, які спортсмен може використовувати на стрілецькій вправі на 

момент стартового сигналу, не повинні містити більше ніж 15 патронів. 

Ідентифікаційні мітки або шкали, обмежувачі місткості, амортизуючи п’ятки 

магазинів та додаткові оглядові отвори, які не суттєво змінюють вагу магазинів, 

дозволені; 

3) прицільні пристрої можуть бути оброблені, регульовані та/або 

пофарбовані. Прицільні пристосування також можуть містити оптичне волокно 

або аналогічні вставки. 

4. Незаводські частини, компоненти та аксесуари заборонені, за 

винятком таких: 

1) незаводські магазини дозволені при дотриманні п.4.2 (див. вище); 

2) незаводські відкриті приціли дозволені, якщо їх установка та/або 

регулювання не потребує змін у пістолеті; 

3) незаводські накладки на руків’я, які відповідають профілю і 

контурам ОВЗ або додаткові накладки для затвердженого пістолета та/або 

наклеювання стрічки на руків’я дозволені. Проте гумові "рукави"  заборонені; 

4) незаводські пружини та ударно-спускові механізми дозволені. 

5.Оптичні та електронні приціли повинні бути встановлені на верхній 

задній частині затвору як доповнення або як заміна заднього відкритого 

прицільного пристрою. Руків’я  взведення та інші подібні виступаючі пристрої  
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не можуть бути частиною прицілу або пристосуванням для монтажу прицілу.  

6.Лише пістолети з максимальною вагою 1 кг з порожнім приєднаним 

магазином можуть бути використані у серійному оптичному полегшеному класі.  

Вимоги до зброї. Пістолет. Клас Револьвер 

1 
Мінімальний фактор потужності для 

мажора 
170 

2 Мінімальний фактор потужності для мінора 125 

3 Мінімальна вага кулі Ні 

4 
Мінімальний калібр кулі / довжина гільзи 

патрона 

9 мм (0.354 дюйма) / 19 

мм (0.748 дюйма) 

5 Мінімальний калібр кулі для мажора Ні 

6 Мінімальне зусилля спускового гачка  Ні 

7 Максимальний розмір пістолета Ні 

8 Максимальна довжина магазина Не застосовується 

9 Максимальна місткість магазина Ні, див. нижче 

10 
Максимальнавідстань від тулуба до 

пістолета та супутнього обладнання 
50 мм  

11 
Застосовується обмеження щодо 

розташування спорядження 
Ні 

12 Оптичні/електронні приціли Ні 

13 
Компенсатори, порти, звуко- та/або 

вогнегасники 
Ні 

Особливі умови: 

1. Немає обмежень щодо місткості барабана. Револьвери з ємністю 7 патронів 

або більше не можуть бути віднесені до мажора, навіть якщо патрони досягли 

мажорного фактора потужності під час тестування за допомогою хронографа. 
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2. "Самозарядні" револьвери із затворами, що відкриваються, заборонені у 

цьому класі. 

 

 

Вимоги до зброї. Класи карабіна 

  

Напівавтома

тичний  

відкритий 

SAO 

Напівавтома

тичний 

стандартний 

SAS 

Ручного 

перезаряджа

ння 

відкритий  

MAO 

Ручного 

перезаряджа

ння 

стандартний 

MAS 

Ручного  

перезаряджа

ння важелем 

 

(MALR ) 

1. 

Мінімальний 

фактор 

потужності 

для мажора 

320 

2. 

Мінімальний 

фактор 

потужності 

для мінора 

150 

3. 

Максимальн

а місткість 

магазина 

(максимальн

а кількість 

патронів, яку 

можна 

спорядити) 

Не 

застосовуєть

ся 

Не 

застосовуєть

ся 

Не 

застосовуєть

ся 

Не 

застосовуєть

ся 

 

 

Не 

застосовуєть

ся 
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4. 
Обмеження 

типу дії 

Напів-

автоматич

ний 

Напів-

автоматични

й 

З ручним 

перезаряджа

нням 

З ручним 

перезаряджа

нням 

С ручным 

рычажным 

перезаряжание

м 

5. 

Оптичні / 

електронні 

приціли 

дозволені 

Так Ні Так Ні 

 

 

Так 

6. 

Компенсатори, 

порти, звуко- 

та/або 

вогнегасники 

дозволені 

Так 
Максимум  

30×90 мм 
Так 

Максимум 

30×90 мм  

 

 

Так 

7. 

Використання 

сошок, упорів 

або інших 

подібних 

пристроїв 

дозволено 

Так Ні Так Ні 

 

 

 

Так 

8. 

Вертикальне 

переднє руків’я 

дозволене, 

максимальна 

довжина 152 

мм (6 дюймів) 

від осі ствола 

Не 

застосовує

ться 

Так 

Не 

застосовуєть

ся 

Так 

 

 

Не 

застосовуєт

ься 

 

Особливі умови 

1. Клас "Ручного перезаряджання" визначається як вогнепальна зброя, у якій  
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екстракція стріляної гільзи відбувається виключно шляхом фізичних 

маніпуляцій спортсмена. Карабіни, у яких перезаряджання відбувається 

повністю або частково за допомогою дії порохових газів за рахунок віддачі або 

інерції, не відносяться до класу "ручного перезаряджання". 

Клас "Ручного перезаряджання важелем" визначається як вогнепальна зброя, у 

якій екстракція стріляної гільзи разом з операцією по зведенню може відбуватися 

з використанням дії порохових газів, за рахунок віддачі або інерції, але яка 

потребує від спортсмена фізичних маніпуляцій для зведення важеля для 

підготовки зброї до нового пострілу шляхом подачі нового патрона. 

2. Вимірювання довжини компенсатора/вогнегасника проводиться від кінця 

нарізів до торцевого зрізу приклада.    

 

Вимоги до зброї. Класи рушниць 

  Відкритий 
Модифіко

ваний 

Стандарт

ний 

Ручного 

перезаряд

жання 

стандартн

ий 

1. 
Мінімальний фактор 

потужності 
480 

2. Мінімальний калібр 20 

3. 

Петлі, кліпси або інші 

утримувачі для 

патронів, встановлені 

на зброї 

Так 

4. Прототипи дозволені Так Ні 

5. 

Лише заводське 

виготовлення 

(мінімум 500 

одиниць) та 

доступність для 

широкого загалу  

Ні Так 
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6. 
Максимальна загальна 

довжина зброї 
1320 мм, див. нижче Не застосовується 

7. 

Компенсатори, порти, 

звуко-та/або 

вогнегасники 

дозволені 

Так Ні 

8. 

Зовнішні модифікації, 

такі як обтяжувачі або 

зовнішні пристрої для 

контролю або 

зменшення віддачі (за 

винятком затильника 

прикладу) 

Так Ні Ні Ні 

9. 
Оптичні або 

електронні приціли 
Так Так  Ні Ні 

10. 
Заміна штатних 

відкритих прицілів 
Так Так Так Так 

11. 

Поворотні або 

множинні трубчаті 

магазини 

Так Ні Ні Ні 

12. 

Обмеження кількості 

заряджених патронів 

до стартового сигналу 

Див. 

нижче 

Максимум 

14 

Максимум 

9 

Максимум 

9 

13. Від’ємні магазини 
Так, див 

нижче 
Ні Ні Ні 

14. 
Прискорювачі 

заряджання 

Так, на 6 

патронів 

максимум 

Ні Ні Ні 

15. 

Модифікації/пристосу

вання вікна зарядки 

патронів 

Так 

Так, 

з 

обмеженн

ями, див 

нижче 

Так, 

з 

обмеженн

ями, див. 

нижче 

Так, з 

обмеженн

ями, див. 

нижче 

16. Обмеження на тип дії Немає Немає Немає 
Так, див. 

нижче 

Особливі умови: 

Відкритий та модифікований класи 

1. Розряджена зброя із встановленим найдовшим магазином і стволом, 

розташованим паралельно до довшою сторони, повинна повністю поміститися  
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у прямокутній коробці (відкритій з одного довго боку). Внутрішня довжина 

коробки по довшій стороні 1320 мм (допуск: +1 мм, -0 мм). Зброя не повинна 

штучно вкорочуватися упродовж тесту. 

Відкритий клас 

2. Від’ємні магазини, що використовуються спортсменом на стрілецькій 

вправі, не повинні містити понад 10 патронів на момент стартового сигналу. 

Проте від’ємні магазини з оригінальною максимальною ємністю до 12 патронів 

допускаються. Магазини не повинні бути скріплені між собою кліпсами, 

стрічкою або за допомогою іншого кріплення. У зброї з невід’ємним магазином 

на момент початкового заряджання може бути споряджено до 14 патронів. 

Модифікований клас 

3. Можуть бути зроблені модифікації або пристосування до основи зарядного 

вікна для полегшеного заряджання. Такі модифікації або пристосування не 

повинні перевищувати 75 мм завдовжки і не повинні виступати понад 32 мм у 

будь-який бік від ствольної коробки. 

Стандартний та ручного перезаряджання стандартні класи 

4. Заміна або модифікація подавача / зарядного вікна, якщо жодна частина не 

виступає за межі стандартних габаритів зброї, дозволена. 

Стандартний клас 

5. Зовнішні пристрої для подачі патронів, які є прямою заміною кнопки 

затворної затримки (тільки для Remington 1100 та 1187), дозволені. 

Клас ручного перезаряджання стандартний  

6. Будь-які рушниці з ручним перезаряджанням (тобто помпові, з ковзним, 

важільним, болтовим затвором, переламні) заводського виготовлення та 

доступні широкому загалу. 
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7. У випадку двоствольних рушниць, у які можливо зарядити максимум 2 

патрони, пристрої, які дозволяють зарядити одразу два патрони, не будуть 

вважатися прискорювачами заряджання 

 

Вимоги до зброї. Класи міні-карабіна 

  
Міні-карабін 

відкритий 

Міні-карабін 

стандартний 

1. 
Мінімальний/максимальний 

калібр 
Фабрично виготовленні .22LR 

2. Від’ємні магазини Так 

3. 

Максимальна місткість 

магазина (максимальна 

кількість патронів, яку 

можна спорядити) 

31 патрон (30 в магазині) 

4. 
Пристрої для прискореного 

заряджання 
Так 

5. Модифікації/доповнення 
Так – немає 

обмежень 

Обмежено – див. 

нижче 

6. 

Максимальна дистанція від 

тулуба до магазинів або 

пристроїв прискореного 

заряджання 

50 мм 50 мм 

7. Компенсатори Так Ні 

8. Порти Так Ні 
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9 
Оптичні та електронні 

приціли 
Так Ні 

10 Сошки Так Ні 

11 

Вертикальне передне руків’я 

дозволене, максимальна 

довжина 152 мм (6 дюймів) 

від осі стволу 

Не застосовується Так 

Особливі умови : 

Стандартний клас 

1. Будь-які міні-карабіни або компоненти, виготовлені фабрично та доступні для 

придбання. 

2. Прототипи заборонено. 

3.Зовнішні модифікації, такі як обтяжувачі, прилади для контролю або 

зменшення віддачі заборонено, за винятком накладок, встановлених на задній 

частині прикладу міні-карабіна. 

Вимоги до зброї. Класи пневматичного пістолету 

  відкритий стандартний класичний серійний 

1 
Максимальний розмір 

пістолета 
Ні 

Так, дивись 

нижче 

Так, 

дивись 

нижче 

Максимальна 

довжина 

ствола 127 

мм 

2 
Максимальна довжина 

магазина 
170 мм  

Так, 

дивись 

нижче 

Так, 

дивись 

нижче 

Так, 

дивись 

нижче 
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3 
Максимальна місткість 

магазина 
Так, див. нижче 

4 

Максимальнавідстань 

від тулуба до пістолета 

та супутнього 

обладнання 

50 мм  

5 

Застосовується 

обмеження щодо 

розташування 

спорядження 

Ні 

 

Так 

 

Так 

 

Так 

6 
Оптичні/електронні 

приціли 
Так 

 

Ні 

 

Ні 

 

Ні 

7 

Компенсатори, порти, 

звуко та/або 

вогнегасники 

Так 

Ні, дивись 

нижче 

 

Ні 

 

Ні 

Особливі умови: 

Відкритий клас  

1. Магазини, які використовуються під час виконання вправи, не повинні 

містити більше ніж 28 кульок на момент стартового сигналу. 

Стандартний та Класичний клас 

2.Пістолет у його положенні готовності, але розряджений та без приєднаного 

порожнього магазина або закритим порожнім барабаном, повинен повністю 

входити в еталонний ящик із внутрішніми розмірами 225 мм × 150 мм × 45 мм (з 

відхиленнями +1 мм, - 0 мм). 

Стандартний клас 

Продовження додатка 3 
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3. Учасник вкладає пістолет у ящик (та потім виймає) із затвором, 

розміщеним паралельно до довгої сторони ящика. Цілик може бути трохи 

притиснутий, але затвор повинен бути закритий й усі інші частини 

пістолета (такі як складні та/або відкидні прицільні пристрої, руків’я 

затвору, педалі, накладки та інші) повинні бути повністю випрямлені або 

розгорнуті, коли пістолет міститься у коробці. Також телескопічні 

магазини та/або магазини з підпружиненими кришками категорично 

заборонені. 

4. Магазини, які використовуються під час виконання вправи, не повинні 

містити більше ніж18 кульок на момент Стартового сигналу. Крім того, 

магазини не повинні висуватися більш ніж на 20 мм нижче від найнижчої 

точки шахти магазина при вставці. Порушення призведуть до переведення 

учасника у Відкритий клас. 

5. Тільки порти у стволах заборонені. Затвори можуть мати порти. 

Класичний клас 

6. Учасник поміщає пістолет у коробку (і витягує) із затвором, розташованим 

паралельно найдовшій стороні коробки. Цілик може бути трохи 

притиснутий, але затвор повинен бути закритий, коли пістолет міститься у 

коробці. 

7. Пістолети повинні бути сконструйовані та ззовні нагадувати профіль та 

контури зразка класичної моделі 1911. Це означає - однорядний магазин, 

цільна рама, затвор з округлими вирізами, упорна трубка зворотної 

пружини (з або без рейки для аксесуарів) повинна бути довжиною 

максимум 75 мм, якщо міряти від переднього краю упорної трубки 

зворотної пружини до вісі затворної затримки. 
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  Ширина магазинного вікна на виході руків’я не повинна бути ширшою 

ніж 35 мм. Відповідність перевіряється калібром, що закріплений на 

зовнішньому боці ящика, шириною 35 мм і не менше ніж на 5 мм заходить 

у глиб руків’я, або за допомогою лінійки чи іншого пристосування 

погодженого головним суддею. 

8.  Заборонені модифікації і прорізи в затворі, педалі для великого пальця 

слабкої руки і рукоятки перезарядження. 

9. Дозволені модифікації – профільований затвор, профільована запобіжна 

скоба спускового гачка (випрямлена, підрізана  та інше), скорочена задня 

частина рами, стволи, що розширяються чи звужуються, зовнішні 

екстрактори, виїмки під пальці, змінені кнопки скидання магазина, 

спускові гачки, курки, заміна односторонніх та двосторонніх запобіжників 

та будь-яких відкритих прицільних пристосувань, (що можуть бути 

встановлені на затворі), а також розширені фіксатори затвору і захисні 

щитки для великих пальців при умові, що вони не використовуються як 

упори для пальців.  

Інші модифікації також дозволені, включаючи зміни косметичного 

характеру (наприклад, накладки, гравюрні зображення або аналогічні 

гравірування поверхні, насічки або зубці та ін.), 

10. Магазини, доступні спортсменам під час виконання вправи, не повинні 

містити понад 10 кульок до стартового сигналу. Крім того, магазини не 

повинні висуватися більш ніж на 20 мм нижче від найнижчої точки шахти 

магазина при вставці. Порушення призведуть до переведення спортсмена 

у відкритий клас. 

Серійний клас 

11. Тільки пневматичні версії пістолетів, перерахованих у списку серійних  
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 пістолетів, що затверджені  на вебсайті МКПС, можуть використовуватися 

в цьому класі. Пістолети тільки одинарної дії суворо заборонені. Офіційна 

процедура МКПС з вимірювання довжини ствола описана в технічному 

регламенті. 

12. Пістолети із зовнішніми курками повинні бути повністю деактивовані до 

стартового сигналу. Спроба першого пострілу повинна бути подвійної дії. 

Спортсмени у цьому класі, які після подачі стартового Сигналу і до 

здійснення першого пострілу зводять курок на пістолеті із зарядженим 

патронником, отримають один процедурний штраф за одну подібну дію. 

Однак процедурний штраф не призначається, якщо положення готовності у 

вправі вимагає, щоб спортсмен підготував пістолет з порожнім 

патронником. У цих випадках спортсмен може здійснити перший постріл 

одинарної дії. 

13. Оригінальні частини та деталі, пропоновані ОВЗ як стандартне спорядження 

або як варіант для заміни в окремих моделях пістолетів, включених до 

списку затверджених МКПС пістолетів, дозволені, якщо дотримано таких 

умов: 

1) модифікації з ними, за винятком дрібних дій (зняття задирок та/або 

підгонка неминуче необхідна для встановлення інших частин, що 

пропонуються ОВЗ як стандартні), заборонені. Також заборонені 

модифікації з метою прискорити заміну магазина (наприклад, 

розширені, подовжені або нарощенні шахти магазина та інші). 

Заборонено змінювати заводські колір та/або обробку пістолета, та/або 

наносити борозни, зернистість або будь-які прикраси; 

2) магазини, які учасник може використовувати на вправі, на момент 

стартового сигналу не повинні містити більше ніж 15 куль. 

Ідентифікаційні мітки або шкали, обмежувачі місткості, амортизуючи  
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Продовження додатка 3 

 п'яти магазинів і додаткові оглядові отвори, які незначно змінюють 

вагу магазинів, дозволені; 

3) прицільні пристосування можуть бути оброблені, регульовані і / або 

кольорові. Прицільні пристосування також можуть містити оптичне 

волокно або аналогічні вставки. 

14. Незаводські частини, компоненти та аксесуари заборонені, за винятком 

таких: 

1) незаводські магазини дозволені при дотриманні п. 10.2 (див. вище); 

2) незаводські відкриті приціли дозволені, якщо їх установка та/або 

регулювання не потребує змін у пістолеті; 

3) незаводські накладки на руків’я, які відповідають профілю і контурам 

ОВЗ або додаткові накладки для затвердженого пістолета та/або 

наклеювання стрічки на руків’я, дозволені. Проте гумові 

"рукави"заборонені; 

4)незаводські пружини дозволені. 

Вимоги до зброї. Карабіни під пістолетний патрон 

  Відкритий Стандартний 

1 
Мінімальний фактор 

потужності для мінора 
125 (використовується тільки мінор) 

2 Максимальна швидкість кулі 500 м/с (1640 ф/с) дивись нижче 

3 Мінімальна вага кулі 115 гран (дивись нижче) 

4 
Мінімальний калібр кулі / 

довжина гільзи патрона 
9 мм (0.354 дюйма) / 19 мм (0.748 дюйма) 

5 Дозволені калібри 
9x19 mm, 9x21 mm, .357 SIG, .38 

Super,.38 Super Comp, .40 S&W, .45 ACP 
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Продовження додатка 3 

6 

Максимальна кількість 

патронів, яку можна 

спорядити 

(Максимальна місткість 

магазина) 

33 (32 в магазині) 

7 
Магазинні з’єднувачі 

дозволені 

Ні 

 

8 Обмеження типу дії 
Ні 

 

9 Оптичні/електронні приціли Так Ні 

1

0 

Компенсатори, глушники  

та/або вогнегасники 

дозволені 

 

Так 

 

 

1

1 

Використання сошок або 

упорів дозволено 

 

Ні 

 

 

1

2 

Вертикальне передне руків’я 

дозволене, максимальна 

довжина 152 мм (6 дюймів) 

від осі стволу 

 

Так 
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Продовження додатка 3 

Особливі умови: 

1. Патрони, що перевищують максимальну швидкість кулі, будуть вважатися 

небезпечними і повинні бути вилучені. 

2. Якщо вага першої кулі, що взважена відповідно до правил глави 6 розділу VI  

цих Правил, не відповідає мінімальній вазі кулі, що передбачене правилами, 

друга куля буде зважуватися як остаточна і  за остаточний  результат буде 

братися вага кулі з другого патрона. 

 

Класи травматичного пістолета класичного класу 

  Класичний Стандартний 

1 Мінімальний фактор потужності для мажора Ні 

2 Мінімальний фактор потужності для мінора Ні 

3 Мінімальна вага кулі Ні 

4 Мінімальний калібр кулі / довжина гільзи патрона 9РА, .45 РА 

5 Мінімальний калібр кулі для мажора Ні 

6 Мінімальне зусилля спускового гачка  Ні 

7 Максимальний розмір пістолета Ні 

8 Максимальна довжина магазина Ні 

9 Максимальна місткість магазина Не більше 8 Не більше 17 

10 
Максимальна відстань від тулуба до пістолета та 

супутнього обладнання 
50 мм 

11 
Застосовується обмеження щодо розташування 

спорядження 
Так 

12 Оптичні/електронні приціли Ні 

13 Компенсатори, порти, звуко та/або вогнегасники Ні 

 

Особливі умови: 

 1. Дозволені модифікації косметичного характеру (наприклад, накладки на 

руків’я, гравійні зображення або аналогічні гравіювання поверхні, насічки або 

зубці тощо) 

 2. Травматичні пістолети на базі пістолетів АПС можуть  
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Продовження додатка 3 

використовуватися у стандартному класі за умови наявності у магазинах, 

доступних спортсмену під час виконання стрілецької вправи, не більше ніж 17 

патронів  до стартового сигналу. 

Класи пістолетів у динамічному багатоборстві 

 А

Б

С

О

Л

Ю

Т

Н

И

Й  

(U

N

LI

MI

TE

D 

DI

VI

SI

O

N) 

– 

U

N-

3

G 

ПРА

КТИ

ЧНИ

Й 308 

(PRA

CTIC

AL 

308 

DIVIS

ION) 

- 

P308-

3G 

ПРА

КТИ

ЧНИ

Й  

(PRA

CTIC

AL 

DIVIS

ION) 

– P-

3G 

СЕРІ

ЙНИ

Й  

(FAC

TOR

Y 

DIVIS

ION) 

– FA-

3G 

ПОТ

УЖН

ИЙ  

(HEA

VY 

DIVIS

ION) 

– HV-

3G 

АБС

ОЛЮ

ТНИ

Й 

КАР

АБІН 

ПІСТ

ОЛЕ

ТНО

ГО 

КАЛІ

БРУ 

(UNL

IMIT

ED 

PIST

OL 

CALI

BER 

CAR

BINE) 

- 

UPC-

3G 

ПРА

КТИ

ЧНИ

Й 

КАР

АБІН 

ПІСТ

ОЛЕ

ТНО

ГО 

КАЛІ

БРУ 

(PRA

CTIC

AL 

PIST

OL 

CALI

BER 

CAR

BINE) 

- 

PPC-

3G 

АБС

ОЛЮ

ТНИ

Й 

МІНІ 

(UNL

IMIT

ED 22 

RIMF

IRE 

DIVIS

ION) 

- U22-

3G 

ПРА

КТИ

ЧНИ

Й 

МІНІ 

(PRA

CTIC

AL 22 

RIMF

IRE 

DIVIS

ION) 

- P22-

3G 

СЕРІ

ЙНИ

Й 

МІНІ  

(FAC

TOR

Y 22 

RIMF

IRE 

DIVIS

ION) 

Мінімальни

й калібр 
9Х19 9Х19 9Х19 9Х19 .45 9Х19 9Х19 

тільки 

22lr 

тільки 

22lr 

тільки 

22lr 

Електронні 

прицільні 

пристрої 

б/о ні ні ні ні б/о ні б/о ні ні 

Оптичні 

приціли 
б/о ні ні ні ні б/о ні б/о ні ні 

Додаткові 

або 

збільшені 

прицільні 

пристрої 

б/о ні ні ні ні б/о ні б/о ні ні 

Компенсато

ри 
б/о ні ні ні ні б/о ні б/о ні ні 

Порти в 

стволі 
б/о ні ні ні ні б/о ні б/о ні ні 

Максимальн

а довжина 

магазину 

(мм.) 

б/о 

171,25 

однорядн 

141,25 

дворядні 

171,25 

однорядн 

141,25 

дворядні 

171,25 

однорядн 

141,25 

дворядні 

171,25 

однорядн 

141,25 

дворядні 

б/о 

171,25 

однорядн 

141,25 

дворядні 

б/о 

171,25 

однорядн 

141,25 

дворядні 

171,25 

однорядн 

141,25 

дворядні 

Максимальн

а кількість 

патронів у 

магазині 

(шт.) 

б/о б/о б/о 15  10  б/о б/о б/о б/о 10  
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так – дозволено 

ні – заборонено 

б/о – без обмежень 

 

Продовження додатка 3 

Класи карабінів у динамічному багатоборстві 

 А

Б

С

О

Л

Ю

Т

Н

И

Й 

(U

N

LI

MI

TE

D 

DI

VI

SI

O

N) 

– 

U

N-

3

G 

ПР

АК

ТИ

ЧН

ИЙ 

308 

(PR

AC

TIC

AL 

308 

DIV

ISIO

N) - 

P30

8-

3G 

ПРА

КТИ

ЧНИ

Й  

(PRA

CTIC

AL 

DIVIS

ION) 

– P-

3G 

СЕ

РІЙ

НИ

Й  

(FA

CT

OR

Y 

DIV

ISIO

N) – 

FA-

3G 

ПОТ

УЖН

ИЙ  

(HEA

VY 

DIVIS

ION) 

– HV-

3G 

АБС

ОЛЮ

ТНИ

Й 

КАР

АБІН

ІВ 

ПІСТ

ОЛЕ

ТНО

ГО 

КАЛІ

БРУ 

(UNL

IMIT

ED 

PIST

OL 

CALI

BER 

CAR

BINE) 

- 

UPC-

3G 

ПРА

КТИ

ЧНИ

Й 

КАР

АБІН

ІВ 

ПІСТ

ОЛЕ

ТНО

ГО 

КАЛІ

БРУ 

(PRA

CTIC

AL 

PIST

OL 

CALI

BER 

CAR

BINE) 

- 

PPC-

3G 

АБСО

ЛЮТН

ИЙ 

МІНІ 

(UNLI

MITED 

22 

RIMFI

RE 

DIVISI

ON) - 

U22-3G 

ПРА

КТИ

ЧНИ

Й 

МІНІ 

(PRA

CTIC

AL 22 

RIMF

IRE 

DIVIS

ION) 

- P22-

3G 

СЕРІЙ

НИЙ 

МІНІ  

(FACT

ORY 22 

RIMFI

RE 

DIVISI

ON) 

Мінімальний 

калібр 
.223 .308 .223 .223 .308 9Х19 9Х19 тільки 22lr 

тільки 

22lr 
тільки 22lr 

Пристрої для 

обпирання 

зброї (сошки, 

тощо) 

так так 

ні,  
окрім 

вертикаль

ного 

руків’я 
довжиною 

до 13 см., 

його 
розташува

ння 
незмінне 

протягом 

змагань 

ні,  
окрім 

вертикал

ьного 

руків’я 

довжино
ю до 13 

см., 

його 
розташу

вання 
незмінне 

протяго

м 
змагань 

ні,  
окрім 

вертикаль

ного 

руків’я 
довжиною 

до 13 см., 

його 
розташува

ння 
незмінне 

протягом 

змагань 

так 

ні,  
окрім 

вертикаль

ного 

руків’я 
довжиною 

до 13 см., 

його 
розташува

ння 
незмінне 

протягом 

змагань 

так 

ні,  
окрім 

вертикаль

ного 

руків’я 
довжиною 

до 13 см., 

його 
розташува

ння 
незмінне 

протягом 

змагань 

ні,  
окрім 

вертикально

го руків’я 
довжиною 

до 13 см., 

його 
розташуванн

я незмінне 
протягом 

змагань 

Дозволена к-

сть мішків 

для 

підтримки 

зброї 

б/о 1 ні ні ні б/о ні б/о ні ні 

Дозволена к-

сть оптичних 

прицілів 

б/о 

не 

більше 

одного 

не більше 

одного 

не 

більше 

одного 

не більше 

одного 
б/о 

не більше 

одного 
б/о 

не більше 

одного 

не більше 

одного 

Тип 

оптичного 
б/о б/о б/о 

1-х 

кратни
б/о б/о б/о б/о б/о 

1-х 

кратний 
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прицілу й 

Збільшувач 

(magnifer) 
б/о так * так * ні так * б/о так * б/о так * ні 

Компенсатори б/о так так так так б/о б/о б/о б/о б/о 

Макс. розміри 

компенсатора 

(см.) 

б/о 

діаметр 

2,54, 

довжина 

7,62 

діаметр 

2,54, 

довжина 

7,62 

діаметр 

2,54, 

довжина 

7,62 

діаметр 

2,54, 

довжина 

7,62 

б/о б/о б/о б/о б/о 

Місткість 

магазина 

(патронів) 

б/о б/о б/о 30  б/о б/о б/о б/о б/о 30  

Довжина 

магазина 
б/о б/о б/о б/о б/о б/о б/о б/о б/о б/о 

Глушник так ні ні ні ні так ні так ні ні 

Триноги, інші 

аналогічні 

варіанти 

зовнішнього 

знаряддя  

ні ні ні ні ні ні ні ні ні ні 

 

 

Продовження додатка 3 

Класи рушниць у динамічному багатоборстві 

 

 

АБСО

ЛЮТ

НИЙ  

(UNLI

MITED 

DIVISI

ON) – 

UN-3G 

ПРАК

ТИЧН

ИЙ 

308 

(PRAC

TICAL 

308 

DIVISI

ON) - 

P308-

3G 

ПРА

КТИ

ЧНИ

Й  

(PRA

CTIC

AL 

DIVI

SION

) – P-

3G 

СЕРІ

ЙНИ

Й  

(FAC

TOR

Y 

DIVI

SION

) – 

FA-

3G 

ПОТ

УЖН

ИЙ  

(HEA

VY 

DIVI

SION

) – 

HV-

3G 

АБС

ОЛ

ЮТН

ИЙ 

КАР

АБІН 

ПІСТ

ОЛЕ

ТНО

ГО 

КАЛІ

БРУ 

(UNL

IMIT

ED 

PIST

OL 

CALI

BER 

CAR

BINE

) - 

UPC-

3G 

ПРА

КТИ

ЧНИ

Й 

КАР

АБІН 

ПІСТ

ОЛЕ

ТНО

ГО 

КАЛІ

БРУ 

(PRA

CTIC

AL 

PIST

OL 

CALI

BER 

CAR

BINE

) - 

PPC-

3G 

А

Б

С

О

Л

Ю

Т

Н

И

Й 

МІ

НІ 

(U

NL

IM

IT

ED 

22 

RI

M

FI

RE 

DI

VI

SI

O

N) 

- 

U2

2-

3G 

ПРА

КТИ

ЧНИ

Й 

МІНІ 

(PRA

CTIC

AL 22 

RIMF

IRE 

DIVIS

ION) 

- P22-

3G 

СЕРІ

ЙНИ

Й 

МІНІ  

(FAC

TOR

Y 22 

RIMF

IRE 

DIVIS

ION) 

Мінімальни

й калібр 
20-й 20-й 20-й 20-й 12-й 20-й 20-й 20-й 20-й 20-й 
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Максималь

ний калібр 
12-й 12-й 12-й 12-й 12-й 12-й 12-й 12-й 12-й 12-й 

Зміна 

довжини 

ствола 

ні ні ні ні ні ні ні ні ні ні 

Пристрої 

для 

швидкого 

заряджання 

(speedloader

s/ 

speedfeeders) 

так ні ні ні ні так ні так ні ні 

Пристрої 

для 

обпирання 

зброї 

(сошки, 

тощо) 

б/о ні ні ні ні б/о ні б/о ні ні 

Конструкція 

магазину 
б/о 

невід'ємн. 
трубчастий 

невід'ємн. 

трубчасти

й 

невід'ємн. 

трубчасти

й 

невід'ємн. 

трубчасти

й 
б/о 

невід'ємн. 

трубчасти

й 
б/о 

невід'ємн. 

трубчасти

й 

невід'ємн. 

трубчасти

й 

Спосіб 

перезарядки 

рушниці 

б/о будь-який 
будь-

який 

будь-

який 

тільки 

помпові 

рушниці 

б/о 
будь-

який 
б/о 

будь-

який 

будь-

який 

Електронні 

та оптичні 

прицільні 

пристрої 

б/о ні ні ні ні б/о ні б/о ні ні 

Компенсато

ри та порти 

в стволах 

б/о ні ні ні ні б/о ні б/о ні ні 
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Продовження додатка 3 
Місткість 

магазину 
б/о б/о б/о б/о б/о б/о б/о б/о б/о б/о 

Максималь

на кількість 

патронів в 

магазині на 

старті (шт.) 

б/о 9 9 

 

 

8  

(макс. 9 в 

рушниці) 

9  б/о 9 б/о 9 

 

 

4  

(макс. 5 в 

рушниці) 

 

*Збільшувач (magnifier) може використовуватися з оптичним прицілом у цьому класі без порушення правила ʺодного 

оптичного прицілуʺ якщо: 

а) Збільшувач не має власної прицільної марки. 

б) Збільшувач не може використовуватися як самостійний прицільний пристрій. 

в) Збільшувач розміщений на одному й тому самому місці протягомусього змагання. 

Якщо ці вимоги виконано: 

г) Збільшувач не буде вважатися другим/окремим оптичним прицілом. 

д) Учасник може починати вправу і використовувати збільшувач на власний розсуд без інших обмежень. 

__________________________ 



 

 

Додаток 4 

до Правил спортивних змагань з 

практичної стрільби 

(глава 2 розділу ХІІІ) 

 

Класи змагань зі стрілецького багатоборства 

Великий Турнір Пістолет Рушниця Карабін 

Відкритий Відкритий 

Стандартний 

Класичний 

Серійний 

Револьвер 

Відкритий 

Модифікований 

Стандартний 

Стандартний 

ручного 

перезаряджання 

Відкритий 

напівавтоматични

й  

Ручного 

перезаряджання  

відкритий 

Напівавтоматични

й стандартний 

Стандартний 

ручного 

перезаряджання 

Стандартний Стандартний 

Класичний 

Серійний 

Револьвер 

Стандартний 

Стандартнийручн

ого 

перезаряджання 

Напівавтоматични

й стандартний 

Стандартний 

ручного 

перезаряджання 

Серійний Класичний 

Серійний 

Револьвер 

Стандартний 

ручного 

перезаряджання 

Стандартний 

ручного 

перезаряджання 

Організатори матчу також можуть оголосити змагання зі стрілецького 

багатоборства   "спеціалізованим" - тільки з одним Обмеженим класом для 

кожного виду зброї, наприклад: 
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Продовження додатка 4 

Обмежений Револьвер Стандартний 

ручного 

перезаряджання 

Стандартний 

ручного 

перезаряджання 

Обмежений ● Відкритий ● Відкритий ● Напівавтома

тичний відкритий 

 

 

 

                      ______________________________ 
 

 



 
 
 

Додаток 5 

до Правил спортивних 

змагань з практичної 

стрільби 

(пункт 12 розділу ХV) 

 

 

Технічні вимоги до захисних споруд (елементів) напіввідкритих тирів 

(стрільбищ) для практичної стрільби 

 
Таблиця 1 

 

Висота захисних споруд (елементів) для стрільби з карабіну та 

гладкоствольної рушниці 

 

Дистанція стрільби, м Мінімальна висота Н, м 

до 25  3,00 

від 25включно до 50 4,00 

від 50включнодо 100 6,00 

від100включно до 200 7,5 

від 200 включно до 300 10,00 

 

           

Таблиця 2 

 

Висота захисних споруд (елементів) для стрільбиз пістолета, карабіна під 

пістолетний патрон, міні-карабіна 

 

Дистанція стрільби, м Мінімальна висота Н, м 

до 15 3,00 

від 15 включно до 25 4,00 

від 25 включно до 50 5,00 

понад 50 6,00 
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Продовження додатка 5 

Таблиця 3 

Вимоги до конструкції захисних споруд (елементів), в залежностівідвиду 

зброї та калібру боєприпасів 

Матеріал 

Товщина захисних споруд (елементів), см, при типі та калібрі 

боєприпасу та виді зброї 

Караб

ін від 

7,62х5

4  

до  12,

7 × 99 

мм 

НАТ

О 

караб

ін 

7,62х3

9  

караб

ін 

5,45х3

9 та 

5,56х4

5 

(кал.2

23) 

караб

ін 

5,6мм 

(кал.2

2) 

пістол

ет та 

караб

ін під 

пістол

етний 

патро

н, всі 

каліб

ри 

гладкоствольна 

рушниця, до 12 

калібру включно 

дріб картеч куля 

Бетон марки 350 (В25) 30 8 8 7 7 7 7 15 

Цегла М100 80 38 38 25 25 25 25 25 

Дерево 100 50 50 25 10 5 10 15 

Глинистий грунт*) 100 80 80 50 20 20 20 20 

Пісок (ущільнений)**) 100 60 60 30 10 10 10 20 

Рослинний грунт*) 120 80 80 50 30 20 20 50 

*)Застосовується в насипу. Наведена товщинастосуєтьсяверхнього краю валу. 

**)Наведенатовщина для шаруцього матеріалу, засипаного між двома дерев’яними стінками товщиною5 см.  

______________________________________ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12,7_%C3%97_99_%D0%BC%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/12,7_%C3%97_99_%D0%BC%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/12,7_%C3%97_99_%D0%BC%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/12,7_%C3%97_99_%D0%BC%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/12,7_%C3%97_99_%D0%BC%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E

