
  מטר לישראל 25התאמת תחרויות הירי באקדח                  
  
  

  מטר 25בתחרויות  לכל השופטים ומנהלי תחרויות 
  
  

  , לבטל תוצאות של סדרה או פגיעה  מסוימיםבנוסח החדש של החוקה יש מספר סעיפים המחייבים , במקרים 
  . ולאפשר לקלע לירות אותם שוב

  להלן הנחיות לבצוע ההוראות  , אוטומטיתמ' את האפשרות לבצע זאת  25 -בשלנו היות ובשלב זה אין למכשיר 
  . בצורה ידנית הרשומים מטה ,שבסעיפים 

  
  :(הרמת יד לפני הזמן)8.7.4סעיף 

   .לפי הנחיות הסעיף שתי הסדרות ,של כום ימבצעים ידנית ס ב. . הקלע יורה סדרה נוספת .א
  .ל ידניתובסוף התחרות מסכמים הכ ד. .את העמדה/עמדות של אותו קלע לתחרות חדשה מאתחלים ג.

  מסיבות טכניות או בטיחות) (הפסקת ירי:8.8.1סעיף 
  .מאתחלים את העמדה/עמדות של אותו קלע לתחרות חדשה ב. .מוחקים את התוצאה של אותה סדרה א.
  ל ידנית.ובסוף התחרות מסכמים הכ ה. לפי הנחיות הסעיף. יורה סדרה חדשה, הכל הקלע או משלים את הסדרה או ג.

  (ירי לפני הזמן) :8.8.2.3 סעיף
מאתחלים את העמדה/עמדות של אותו קלע לתחרות  אם הקלע הפסיק לירות מיד והודיע לשופט כאילו יש לו תקלה, א.

  ל ידנית.ובסוף התחרות מסכמים הכ .ג  .הסדרההקלע יורה שוב את  ב.  חדשה.
  הפרעה לקלע) (הפסקת ירי עקב:8.8.4סעיף 

  כאשר הטענה להפרעה מתקבלת:
באקדח ירי מהיר ובאקדח סטנדרטי, או את הכדור האחרון באקדח ספורט או  מוחקים את התוצאה של אותה סדרה א.

יורה  הקלע או משלים את הסדרה או ג. .תחרות חדשהמאתחלים את העמדה/עמדות של אותו קלע ל ב. הצתה מרכזית.
  ל ידנית.ו.בסוף התחרות מסכמים הכה  .מסכמים את הנקוד ידנית לפי הנחיות הסעיף ד.סדרה חדשה. 

  כאשר הטענה להפרעה לא מתקבלת:
לפי הקלע משלים את הסדרה, או יורה סדרה חדשה ב.  .מאתחלים את העמדה/עמדות של אותו קלע לתחרות חדשה א.

  ל ידנית.ובסוף התחרות מסכמים הכ ד. .קוד ידנית לפי הנחיות הסעיףימסכמים את הנ ג. הנחיות הסעיף.
   

    
  :אליהם סלהתייחבנוסף לכך יש עוד שני סעיפים ברצוננו 

  :(כללים לתחרות אש מהירה)8.7.3סעיף 
   , ATTENTION הפקודהלחיצה על הכפתור עם מתן האחרי  שניות 7ה של ילא נותן השהי מכשיר התזמון

   .שניות 4 של היהשהיפעם נוספת אחרי  הכפתורעל  לכן יש לתת את הפקודה וללחוץ
  לא נרשמה נכון) (טענת הקלע שפגיעה:8.10.3 סעיף 

  ,(בדיקת מטרות בקורת ורקע וכו')  היות ובמצב הנוכחי של המטווח אין אפשרות לבצע את כל האמור בסעיף
  מכך. הקלעים נפגעים שהמוניטור מראה אין עליו ערעור אפילו אםנאלץ לקבוע שמה 

  
לחישוב   ISSF- חוקת ה דרישות וללמוד אתהרלוונטיים אין הנחיות אלה פוטרות את השופטים מלקרוא את הסעיפים 

  .בתקלות שאותן המכשיר יודע לחשב טיפוללהכוונה  שום אין במסמך זה,  כן- . כמוקוד בכל אחד מהמקריםיהנ
             
  

    

  הכינו: חיים פז ודוד פאר                                                                                     
 


