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 בעלי תפקידים במטווח ושופטיםמדריך עבור 

 רובה

 

 מדריך עבור מפקחי מטווח ושופטים

בנוסף לקיום התחרויות, כמתואר בחוברת זו, למפקחי המטווח אחריות על פעולות ספציפיות לפני ואחרי 

 קיום התחרות.

והמטרות, בדיקת  , בו יש הוראות עבור צוות המטווחISSF-בכללי ה 6.4וסה בפרק כאירגון קדם תחרות מ

כל המערכות, ניהול ירי לאימון, הקצאת עמדות לירי וחלוקת מטרות. בסיום התחרות, מטרות, לוחות 

תוצאות, כרטיסי ניקוד וגיליונות תוצאה צריכים להישלח למשרד המיון. ציוד יש לפרק ולאכסן. יש לפנות 

מיון בכדי לעזור ולפתור בעיות. על כל את המטווח ולנקותו. מנהל המטווח צריך להיות זמין עבור משרד ה

 צוות המטווח להיות מודע לתחומי אחריות חשובים אלה.
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 (7.9כדור( ) 60מ' רובה אויר גברים ) 10   .1

 סיבוב דירוג .1.1

 יש לוודא שהמטווח פנוי  .1.1.1

קרא לספורטאים אל קו הירי. בדוק שמות, מספרי גב ועמדות ירי. כשמפרסמים הגרלת עמדות   .1.1.2

 בצורה אוטומטית ע"י מחשב. תלפיינל עמדות הירי מוקצות לפי הגרלה אקראית שנעשי

 יש להודיע לשופטי הרישום על כל שינוי.  .1.1.3

 האם הציוד נבדק? סמן בהגרלת העמדות כן/לא.  .1.1.4

של  הפרסוםוכללי  6.19, 6.7, 7.5ים וודא שהוא עומד בכללים את ביגוד הספורטאבדוק 

 .ISSF-ה

 הכרזות .1.2

 שניות לפני תחילת זמן ההכנה וההכוונים. 30-דרות ו 15"ספורטאים אל הקו" 

 דקותSTART( "15 ) –"זמן הכנה והכוונים 

 ( להיות מטרת הכוונים.b 6.11.1.1)לכל ספורטאי צריכה  )

קרוב לסוף )לפני המועד המתוכנן של זמן ההכנה וההכוונים(,  לפני זמן ההכנה וההכוונים, .1.2.1

 להכריז:

 ")ברוכים הבאים ..........(

 מטר גברים" 10זוהי תחרות רובה אויר 

, ויש לירות אותן בסדר הזה. ניתן לירות 60עד  1-"מטרות התחרות ממוספרות בסדר רץ, מ .1.2.1.1

וההכוונים, לפני שנורה הכדור מספר בלתי מוגבל של הכוונים בזמן זמן ההכנה 

כדורים למניין. יש לירות כדור אחד בלבד לכל  60הראשון לתחרות. התוכנית היא 

 מטרת תחרות.

 הזמן לתחרות הוא שעה ושלושים דקות.

 דקות לפני סיום הזמן."  5-ו 10מותר לבצע ירי יבש. סוף התחרות יוכרז 

 אם נעשה שימוש במטרות אלקטרוניות: 

ם מכוונת לקלוט הכוונים. ניתן לירות מספר בלתי מוגבל של הכוונים בזמן "המטרה שלכ .1.2.1.2

כדורים  60התוכנית היא זמן ההכנה וההכוונים, לפני שנורה הכדור הראשון לתחרות. 

למניין. בסיום זמן ההכנה וההכוונים, המטרות יועברו למצב מניין. אנא בדקו את מסך 

 המטרה בעמדה.

 ש עשרה דקות.הזמן לתחרות הוא שעה וחמ 

 דקות לפני סיום הזמן." 5-ו 10מותר לבצע ירי יבש. סוף התחרות יוכרז 

 .שלושים שניות"שניות " 30-דקות ו 14פקודות אחרי  .1.2.1.3

 "STOPסוף זמן ההכנה וההכוונים...דקות " 15פקודות בתום  .1.2.2

 (6.11.1.2שניות( ) 30אתחול המטרות )הפסקה של 

 "START"ירי למניין...  .1.2.2.1

 דקות"( 10"עשר ) .1.2.2.2

 ( דקות"5"חמש ) .1.2.2.3

1.2.2.4. "STOP" 

בטיחות, כאשר מניחים כלי ירייה בכדי לעזוב את עמדת הירי או בגמר הירי, על  לוודאבכדי 

ודיגלון או חוט  כל כלי הירייה להיות פרוקים ועם מנגנונים פתוחים )בריח או מנגנון נעילה( 

באישור צוות  אין להוציא את הרובה מעמדת הירי במהלך הירי למעט בטיחות מוכנס.

  המטווח.

לפני שהספורטאי עוזב את עמדת הירי, עליו לוודא ועל מפקח המטווח לאשר שהמנגנון 
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פתוח ושאין קליע בבית הבליעה או מחזנית ושדגל בטיחות הוכנס. אם הספורטאי מכניס את 

ע"י מפקח מטווח, ניתן  קשייבדלקופסא או מוציא אותו מעמדת הירי מבלי  יהכלי הירי

 (.6.2.2.5 ,6.2.2.4לפסול אותו )

 (e 6.10.4מטרות אלקטרוניות: על הספורטאי לחתום על פלט המדפסת. ) .1.2.3

  

 הערות .1.3

 מטווחים לנוע באופן רציף ושקט במטווח ולהתבונן בספורטאים כל הזמן.על מפקחי   .1.3.1

חדשה ולמספרה בהתאם. אם מטרת נייר נופלת ללא פגיעה במטרה, יש למסור לספורטאי מטרה  .1.3.2

יש לרשום את הסיבה להחלפת המטרה בגב המטרה. בסיום התחרות יש לאסוף את המטרה 

 שנפלה.

 ( i 6.11.1.1" ניתן לאכוף ענישה )STARTיריות שנורות לפני פקודת " .1.3.3

(. יש לציין זאת בגליו 6.11.1.3" יש לנקד כהחטאות )STOPיריות שנורו אחרי פקודת " .1.3.4

 הניקוד.

 הפרעות .1.3.5

הספורטאי והעיקוב לא נגרם ( דקות, שלא באשמת 3עיקוב של יותר משלוש ) וחלמידה ב

מתקלה של כלי הירייה או התחמושת, ניתן להוסיף זמן שווה )עם דרישת הספורטאי לזמן 

(. במידה 6.11.5.1(, אם במהלך הדקות האחרונות של התחרות( )1הנותר ועוד דקה אחת )

ציפות או במידה והספורטאי מועבר לעמדת ירי רדקות ב( 5וחל עיקוב של מעל חמש )

( בתחילת 1אחרת, הספורטאי רשאי לקבל הכוונים בלתי מוגבלים למטרת הכוונים אחת )

 (.6.11.5.2הזמן הנותר שכולל כל הארכה שניתנה )

כל שחרור של המטען ההודף )אויר( אחרי שמטרת המניין הראשונה מונחת במקומה, מבלי  .1.3.6

במטרה, בין אם נטען קליע ובין אם לא, יחשב כהחטאה של המטרה. על שהקליע פוגע 

 (6.11.2.2המטרה להישאר ריקה. יש לציין זאת על המטרה )

  

 (6.17.2ספורטאים( ) 8פיינלים ) .1.4

 יש לוודא שהמטווח פנוי .1.4.1

העמדות מוקצות על ידי הגרלה אקראית שמבצע מחשב לפני פרסום רשימת העמדות לפיינל.  .1.4.2

(6.17.1.2) 

דקות לפני תחילת הזמן המתוכנן על כל הספורטאים להתייצב בפני צוות השופטים.  30לפחות  .1.4.2.1

(. על הספורטאים להתייצב עם ציודם, 6.17.1.3לבדוק שמות, מספרי גב, ועמדות ירי )

בגדי התחרות ומדי הקבוצה שישמשו אותם לטקס חלוקת הפרסים. על הספורטאים להיות 

ליעה הנחוץ להם. חברי צוות השופטים ומפקחי המטווח לבושים וברשותם רק ציוד הק

התחרות באזור ההתארגנות, ברגע שהספורטאי התייצב. -צריכים להשלים את בדיקות קדם

( 6.17.1.12אין להשאיר ארגזי נשק או תיקי ציוד באזור התחרויות מאחורי קו היורים. )

אי שלא התייצב לאזור שתי נקודות עונשין ינוכו מניקוד הירייה הראשונה של ספורט

 (6.17.1.3ההתארגנות בזמן. )

את הביגוד והציוד של הספורטאי יש לבדוק באזור ההתארגנות, עם תשומת לב לביגוד של  .1.4.3

 .ISSF-ולכללי החסות של ה 7.5הספורטאי בכדי להבטיח ציות לכלל 

 הגעה מאוחרת .1.4.4

צבות לא רשאי דקות מזמן ההתיי 10כל פיינליסט שלא מתייצב באזור ההתארגנות תוך 

. אם פיינליסט DNS-להשתתף בפיינל, יהיה הראשון שמודח בפיינל והשתתפותו תסומן כ

 (6.17.1.4לא מתייצב, ההדחה תתחיל במקום השביעי )

 מערכת המטרות .1.4.5
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 מטרות נייר )ייתכן ולא יהיה ניתן לקיים פיינל בעל משמעות על מטרות נייר( .1.4.5.1

 ( בכל מקצוע.4ארבע ) :מספר מטרות הכוונים

 ( למטרה.1: כדור אחד )תחרות מספר כדורים למטרת

 מטרות אלקטרוניות בלבד .1.4.5.2

הצגת המטרות לצופים צריכה להיות זהה על כל המסכים ולהיות נראית בקלות ע"י כל 

 הצופים.

 זמן ארגון הציוד .1.4.6

 (c 6.17.2דקות לפני ) 20

 הזמנים בכללים אלה מובאים כקווים כליים. 

" שניתן Commands and Announcements for Finals, פנה למסמך "מדויקיםלזמנים 

 .ISSF-להשיג ממטה ה

על מפקח המטווח לאשר לפיינליסטים להכביר את ציודם לעמדות הירי ולטפל בכלי הירייה 

 דקות לפני שעת תחילת הפיינל. 20שלהם 

 זור הפיינל.אין להשאיר ארגזי נשק ותיקי ציוד מאחורי קו היורים בא

 דקות לפני 16:00 .1.4.6.1

 זמן חימום לרובה

( דקות לפני שעת ההתחלה 16מנהל המטווח יקרא לספורטאים לעמדות הירי שש עשרה )

 עם הפקודה "ספורטאים אל הקו"

( דקות, יתחיל מנהל המטווח את זמן ההכנה וההכוונים במתן הפקודה 2אחרי שתי )

. בזמן זה, הפיינליסטים רשאים לירות "START"שמונה דקות זמן הכנה והכוונים... 

 הכוונים בלתי מוגבלים.

בסיום שמונה  שניות". 30ז "שניות לפני סוף זמן ההכנה וההכוונים, מנהל המטווח יכרי 30

. לא יהיו הכרזות של תוצאות "STOP…UNLOAD" ות, מנהל המטווח יכריז( דק8)

, על הפיינליסטים לפרוק את "STOP…UNLOAD"אחרי הפקודה  בזמן ירי ההכוונים.

כלי הירייה ולהכניס סמן בטיחות להצגת הספורטאים. הספורטאים יכולים להישאר במצב, 

 אך עליהם להוריד את הרובה מהכתף והסובב את ראשם לעבר הקהל. 

 על מפקח מטווח לעבור ולוודא שהמנגנונים פתוחים עם סמן בטיחות מוכנס.

 הצגת הפיינליסטים .1.4.7

 לפנידקות  5:30

לאחר שנבדקו כל כלי הירייה, הכרוז יציג את הספורטאים בשמם, שם קבוצתם ומידע קצר על  .1.4.7.1

 (6.17.1.11כל ספורטאי. הכרוז יציג גם את מנהל המטווח וחבר צוות השופטים האחראי. )

 זמן הכנה סופי .1.4.8

וח שניות, מנהל המטו 60מיד בסיום הצגת הספורטאים, מנהל המטווח יכריז "לעמדות". לאחר  .1.4.8.1

 יתחיל את סדר הפקודות לסדרת המניין הראשונה.

 תחילת הפיינל .1.4.9

 שלב התחרות הראשון

2 X  כדורים 5של סדרות 

 שניות לכל סדרה 250מגבלת זמן: 

 .0:00ירי למניין מתחיל בדקה 

יות, מנהל המטווח ייתן את שנ 5אחרי לסדרה הראשונה...טען". יכריז " המטווחמנהל 

 ".START"הפקודה 

( כדורים. אם שעון עצר שמציג את הזמן 5שניות לירות חמישה ) 250 ספורטאיםרשות הל

-" ועשרהנותר אינו בטווח הראיה של כל הספורטאים בפיינל, מנהל המטווח חייב להכריז "

 " בכדי לציין את הזמן הנותר לכל סדרה.חמש"
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את הפקודה  כדורים, מנהל המטווח ייתן 5שניות או לאחר שכל הספורטאים ירו  250בתום 

"STOP." 

 הכרזות ניקוד .1.4.10

שניות של מידע על הדירוג הנוכחי  15-20הכרוז ייתן " STOP"מיד אחרי הפקודה 

 ותוצאות ראויות לציון. 

 תוצאות בודדות לא יוקראו.

שניות, מנהל  5". אחרי "לסדרה הבאה...טעןמנהל המטווח יכריז אחרי הכרוז, מיד 

 ".STARTהמטווח ייתן את הפקודה "

כדורים, מנהל המטווח ייתן את הפקודה  5שניות או לאחר שכל הספורטאים ירו  250בתום 

"STOP." 

שניות של מידע על הדירוג הנוכחי  15-20הכרוז שוב ייתן " STOP"אחרי הפקודה 

ויסביר שעוברים לירי כדורים בודדים, ושבכל כדור שני הספורטאי בדירוג הנמוך ביותר 

 יודח מהתחרות.

 התחרות השנישלב  .1.4.11

14 X כדורים בודדים 

 שניות לכל כדור בודד 50מגבלת זמן: 

שניות, מנהל  5". אחרי ...טעןלכדור הבאמיד אחרי שהכרוז מסיים, יכריז מנהל המטווח " .1.4.11.1

שניות לירות כל כדור.  50לרשות הספורטאים  ".STARTהמטווח ייתן את הפקודה "

" STOP"שניות או לאחר שכל הספורטאים ירו, מנהל המטווח ייתן את הפקודה  50בתום 

והכרוז ייתן פרשנות על הספורטאים ותוצאותיהם. מיד אחרי הכרוז, מנהל המטווח יכריז 

 ".STARTשניות, מנהל המטווח ייתן את הפקודה " 5". אחרי הבא...טען לכדור"

 , נורים.ורים הבודדיםהכד 14כדורים, כולל ה 24 -שרצף זה ממשיך עד 

. על מפקח "STOP…UNLOAD", מנהל המטווח ייתן את הפקודה 24-בסיום הכדור ה

 מטווח לוודא שמנגנוני הרובים פתוחים עם סמן בטיחות מוכנס.

 הדחות .1.4.12

כאשר ספורטאי מודח, עליו לפרוק את כלי הירייה שלו, להכניס סמן בטיחות, להניח אותו 

 מטווח חייב לוודא שכלי הירייה בטוח.ולהתרחק מעמדת הירי. מפקח 

( כדורים, הקלע שמדורג נמוך ביותר מודח 12אחרי שכל הספורטאים ירו שתים עשרה ) .1.4.12.1

 (. ממשיכים להדיח את הקלע שמדורג אחרון כלהלן: 8)מקום 

 7מקום  –כדורים  14אחרי  .1.4.12.2

 6מקום  –כדורים  16אחרי  .1.4.12.3

 5מקום  –כדורים  18אחרי  .1.4.12.4

 4מקום  –כדורים  20אחרי  .1.4.12.5

 )הזוכה במדליית הארד( 3מקום  –כדורים  22אחרי  .1.4.12.6

 )הזוכים במדליית הכסף והזהב( 1-ו 2מקומות  –כדורים  24אחרי  .1.4.12.7

, ואין שוויון או ערעורים, מנהל 24-אחרי ששני הספורטאים הנותרים ירו את הכדור ה .1.4.12.8

 ".התוצאות סופיותהמטווח יכריז "

 והארד.הכרוז מיד יציג את הזוכים במדליית הזהב, הכסף  .1.4.12.9

 הערות .1.4.13

 6.17.6ערעורים בפיינלים  .1.4.13.1

 כל ערעור חייב להיות מידי ע"י הרמת יד של הספורטאי או המאמן. .1.4.13.1.1

-ו 6.16.7, 3.12.3.7כל ערעור חייב להיות מוכרע מיד ע"י צוות הערעורים של הפיינל ) .1.4.13.1.2

 (. החלטה שמתקבלת ע"י צוות הערעורים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.6.17.1.10
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דמי עונש של שתי נקודות או שתי פגיעות. אין  ףייזקמידה מערעור בפיינל לא מתקבל, ב .1.4.13.1.3

 ערעור בפיינלים.

 זמן התייצבות והתחלה .1.4.13.2

עונשין של שתי נקודות/פגיעות ינוכה מתוצאת הכדור הראשון למניין בפיינל של  6.17.1.3

 ספורטאי שלא התייצב בזמן.

דקות  10תייצב לאזור ההתארגנות תוך הגעה מאוחרת. כל ספורטאי שלא מ 6.17.1.4

ממועד זמן ההתארגנות לא רשאי להשתתף בפיינל, יהיה הראשון שמודח בפיינל 

 .DNS-והשתתפותו תסומן כ

1.4.13.3. 6.11.1.1i, 6.11.1.3 " כל כדור שנורה לפני הפקודהSTART"  או אחרי הפקודה

"STOP ".)יספר כהחטאה )אפס 

 ניתן לבצע תרגילי מכוון .1.4.13.4

6.11.1.1d י שמנהל המטווח קורא לספורטאים אל הקו, הם רשאים לטפל בכלי הירייה אחר

שלהם, לבצע ירי יבש או תרגילי החזקה ומכוון על קו הירי לפני שזמן ההכנה וההכוונים 

 ;מתחיל

כל שחרור של המטען ההודף )אויר(, אחרי שהירי למניין מתחיל, ללא פגיעה  6.11.2.2 .1.4.13.5

 שחרור אויר מותר למעט במהלך הפיינל. במטרה יספר כהחטאה. ירי יבש ללא

( 6.13.2אם לספורטאי יש תקלה מותרת )כלל מטר.  10תקלות, פיינלים  6.17.1.6 .1.4.13.6

( יינתן לו בכדי לתקן את התקלה או להחליף 1של דקה אחת ) מרביבמהלך כדור בודד, זמן 

במהלך  כלי ירייה והוא יתבקש לירות את הכדור מחדש. אם הספורטאי טוען לתקלה מותרת

( או להחליף את כלי הירייה, 1כדורים וניתן לתקן את התקלה תוך דקה אחת ) 5סדרה של 

כל הכדורים שהספורטאי ירה בסדרה ייספרו והוא יורשה להשלים את הסדרה בזמן שנותר 

 בתוספת הזמן של תיקון התקלה.

הירי אם כדור לא נורה בגלל תקלה, הספורטאי רשאי לנסות ולתקן את התקלה בזמן 

שנותר. אחרי שנעשה כל ניסיון לטיפול בתקלה הוא אינו יכול לטעון ל"תקלה מותרת" אלא 

 אם כן חלק בכלי הירייה ניזוק בצורה כזו שלא מאפשרת לו לירות.

 שבירת שוויון .1.4.14

ים יירו רק הספורטאים שבשוויון כדור, ספורטאים שעומדים בפני הדחה אם קיים שוויון

עבור הכדור שובר השוויון, מנהל המטווח יכריז מיד את שמות . לשבירת השוויוןנוספים 

המשפחה של הספורטאים שבשוויון ויורה להם לירות את הכדורים לשבירת השוויון 

 בתהליך הירי הרגיל.

 הכרוז לא יעיר הערות עד לשבירת השוויון.

 (6.17.1.13הצגת המדליסטים ) .1.4.15

 הכרוז חייב להכריז מיד:, "התוצאות סופיות" ריזאחרי שמנהל המטווח מכ

 "הזוכה במדליית הזהב, מייצג את )קבוצה/מדינה(, הוא )שם הזוכה("

 "הזוכה במדליית הכסף, מייצג את )קבוצה/מדינה(, הוא )שם הזוכה("

 "הזוכה במדליית הארד, מייצג את )קבוצה/מדינה(, הוא )שם הזוכה("

 

   


