
  20X3או  40X3 רובה –הפיינל החדש במצבים        

  כדורים למניין 45בפיינל החדש יורים 

  :מבנה הפיינל

  : בכל אחד משלושת המצביםכדורים)  5סדרות של  3(כדורים למניין  15-הפיינל החדש מורכב מ

  דורים כ 2X5 - עמידה,  שניות 150-כדורים ב 3X5 -שכיבה  , שניות 200- כדורים ב 3X5 -  כריעה

  . שניות (כדור אחר כדור)  50 - כדורים בודדים בעמידה ב 5ובהמשך  ,שניות 250- ב

  , ובחמישה הכדורים שנותרים מודח המדורג האחרון  7-ו 8כדורים, מודחים המדורגים  40אחרי 

  בכל כדור.

  .ויוןהשו לשבירת עד יורים , בלבד , שבשוויון הקלעים, ביותר הנמוך בניקוד שוויון של במקרה*

  :וזמן הכנה אכוונים

  ,  שכיבהמצב לזמן הכנה + אכוונים דקות  7,  כריעהמצב אכוונים לזמן הכנה + דקות  5לקלע ינתנו: 

  עמידה.מצב לזמן הכנה + אכוונים דקות  9

  

  :החדש הפיינל מהלך

 לפני דקות 20:00
 תחילת המניין

  
  .הירי בעמדת דהרובים והציו את להניח למאמנים אוו/ פורטאיםסל לאפשר יש
 

 לפני דקות 12:00
 תחילת המניין

  
  דקות לפני זמן תחילת הפיינל. 12יקרא לקלעים לקו הירי  מנהל התחרות

זה הקלעים יכולים לגשת לעמדת הירי, להכנס למצב כריעה לבצע הבזמן 
  או ירי יבש, מבלי להסיר את דגלוני הבטיחות. כיווןתרגילי 

.  כווניםאיכריז על תחילת זמן ההכנה וה תמנהל התחרודקות,  )2שתי (אחרי 
  . " START –כוונים מתחיל עכשיו חמש דקות זמן הכנה וא" –

  כוונים.אבזמן זה ניתן לירות כמות לא מוגבלת של 
   , מנהל התחרות יכריז ,כוונים אשניות לפני תום זמן ההכנה וה שלושים

  "שניות 30"

  ".STOP…UNLOADיכריז " מנהל התחרות, בסיום הזמן 

  
על  נשקיהם" על הספורטאים להניח את STOP-UNLOADלאחר פקודת  "

  הדלפק, להכניס דגלוני בטיחות ולהסתובב אל הקהל.
  

  

  הצגת הספורטאים
 דקות לפני 2:00

  
אל  ם, אך עליהם לסובב את ראש שאר בעמדות הירייהקלעים רשאים לה

  הקהל. בזמן זה יציגו את הקלעים.
  וצג בזמן המעבר בין המצבים.קלעים ימידע נוסף על ה

  
 

  

  
  

ירי מניין במצב 

  כריעה

3 X  סדרות של  

  כדורים 5
  

שניות לכל  200זמן: 
  סדרה

  
". לאחר "לסדרת התחרות הראשונה... טעןמנהל התחרות ייתן את הפקודה 

  STARTשניות, ייתן את הפקודה  5

שעון  איןשבמידה כדורים.  )5חמישה (שניות לירות  200לרשות הספורטאים 
שניות לפני  5- ו 10על השופט להכריז ,  עצר במסך המטרות האלקטרוניות

  תום הזמן.
  

כדורים, תינתן הפקודה  5או לאחר שכל הקלעים ירו , שניות  200בחלוף 
"STOP."  



במשך , ", הכרוז יעדכן את הקהל על מצב הדירוג STOPמייד לאחר הפקודה "

   שניות. 15-20
לסדרת התחרות הל התחרות ייתן את הפקודה ", מנ מייד כשהכרוז מסיים

  ".הבאה, טען
  .STARTהפקודה  תינתןשניות,  5לאחר 

  
כדורים, תינתן הפקודה  5או לאחר שכל הקלעים ירו , שניות  200בחלוף 

"STOP."  

במשך , ", הכרוז יעדכן את הקהל על מצב הדירוג STOPמייד לאחר הפקודה "

  שניות.  15-20
לסדרת התחרות , מנהל התחרות ייתן את הפקודה "מייד כשהכרוז מסיים

  ".הבאה, טען
  .STARTהפקודה  תינתןשניות,  5לאחר 

  
כדורים, תינתן הפקודה  5או לאחר שכל הקלעים ירו , שניות  200בחלוף 

"STOP."  

במשך  , ", הכרוז יעדכן את הקהל על מצב הדירוגSTOPמייד לאחר הפקודה "

  שניות.  15-20
לסדרת התחרות סיים, מנהל התחרות ייתן את הפקודה "מייד כשהכרוז מ

  ".הבאה, טען

  .STARTהפקודה  תינתן,  שניות 5לאחר 

  
  ".STOP…UNLOADתינתן הפקודה "השניות,  200בתום  

  מנהל המטווח יוודא שהכלים פרוקים ושהוכנסו דגלוני בטיחות.
 

  
  

זמן הכנה ואכוונים 

  למצב שכיבה

  
 דקות 7:00

  
", הכרוז יתחיל את שלב ההכנה STOP…UNLOADדה "מייד לאחר הפקו

 ".STARTדקות זמן הכנה ואכוונים...) 7(והאכוונים ע"י מתן הפקודה "שבע 

,  אחרי מתן הפקודה, הקלעים רשאים לארגן את הרובה והציוד למצב שכיבה
, לירות ירי יבש ולירות  , להסיר את דגלוני הבטיחות להיכנס למצב שכיבה

  .כמות בלתי מוגבלתאכוונים ב
  

הכרוז ייתן פרשנות על הניקוד והמיקום של הקלעים בסיום ,  בזמן ההכנה
בכדי לתת עוד רקע על , בזמן זה , שלב הכריעה. ניתן לעשות שימוש 

  ספורטאים מסוימים.
  

  שניות". 30"שניות לפני סוף הזמן יש להכריז  30
  

 30הפוגה טכנית של ", לאחריה תהיה STOPהדקות תינתן הפקודה " 7בתום 

  המטרות האלקטרוניות למניין.שניות בזמן שמעבירים את 

  

ירי מניין במצב 
  שכיבה

3 X  סדרות של  

  כדורים 5
  

שניות לכל  150זמן: 
  סדרה

  
"לסדרת התחרות השניות מנהל התחרות ייתן את הפקודה  30אחרי 

  STARTשניות, ייתן את הפקודה  5". לאחר ... טעןהבאה

  
  כדורים בשכיבה.  5שניות לירות כל סדרה של  150רטאים לרשות הספו

  
סדרות של  3ימשיך עד שהקלעים ישלימו  , כמו בכריעה , סדר פעולותו אות

  ) כדורים בשכיבה.5חמישה (
  ".STOP…UNLOAD, תינתן הפקודה " בתום  הסדרה השלישית

  מנהל המטווח יוודא שהכלים פרוקים ושהוכנסו דגלוני בטיחות.
  
  

  
  



  
מן הכנה ואכוונים ז

  עמידהלמצב 

  
  דקות 9:00

  
", הכרוז יתחיל את שלב ההכנה STOP…UNLOADמייד לאחר הפקודה "

". STARTדקות זמן הכנה ואכוונים... )9(תשע והאכוונים ע"י מתן הפקודה "

אחרי מתן הפקודה, הקלעים רשאים לארגן את הרובה והציוד למצב עמידה, 
דגלוני הבטיחות, לירות ירי יבש ולירות להיכנס למצב עמידה, להסיר את 

  בכמות בלתי מוגבלת.אכוונים 
  

הכרוז ייתן פרשנות על הניקוד והמיקום של הקלעים בסיום , בזמן ההכנה 
  שלבי הכריעה והשכיבה.

  
  שניות". 30"שניות לפני סוף הזמן יש להכריז  30

  
 30של ", לאחריה תהיה הפוגה טכנית STOPהדקות תינתן הפקודה " 9בתום 

  המטרות האלקטרוניות למניין.שניות בזמן שמעבירים את 
  

ירי מניין במצב 
  עמידה

2 X  סדרות של  

  כדורים 5
  

5 X כדורים בודדים  

  
שניות לכל  250זמן: 

  סדרה, 
שניות לכדורים  50

  הבודדים

  
"לסדרת התחרות השניות מנהל התחרות ייתן את הפקודה  30אחרי 

  START, ייתן את הפקודה שניות 5". לאחר ... טעןהבאה

  
  כדורים בעמידה.  5שניות לירות כל סדרה של  250לרשות הספורטאים 

  
) 5סדרות של חמישה ( 2אותו סדר פעולות ימשיך עד שהקלעים ישלימו 

  כדורים בעמידה.
  

  ".STOP, תינתן הפקודה " יהיבתום  הסדרה השנ

 7-ו 8דורגים , יבשר הכרוז שהמ הי" של הסדרה השניSTOPאחרי הפקודה "

  מודחים מהתחרות וייתן פרשנות על התוצאות.
  

  תינתן הפקודה "לכדור הבא, טען". ,עם סיום דבריו של הכרוז
  . STARTשניות, תינתן הפקודה  5לאחר 

  . שניות לכדור בודד 50לרשות הספורטאים 
  

" STOP, יכריז מנהל התחרות " או אחרי שכל הקלעים ירו,  שניות 50בתום 

  ודיע מי הקלע שהודח בכדור הזה וייתן הערות על התוצאות.הכרוז י
  

עד שהכדור , לשאר הכדורים , הכרוז ומנהל התחרות ימשיכו לתת הוראות 
  האחרון יכריע מי זכה במקומות הראשון והשני.

  

שני הקלעים שמדורגים אחרונים מודחים מהתחרות בסיום סדרת העמידה  הדחות
וסף מודח בסיום כל אחד ). קלע נ7 – 8ות כדורים סה"כ, מקומ 40השניה (

  מפורטים:מהכדורים ה
  מקום שישי –כדורים  41אחרי 
  מקום חמישי –כדורים  42אחרי 
  מקום רביעי –כדורים  43אחרי 
  מקום שלישי –כדורים  44אחרי 
  מקומות ראשון ושני –כדורים  45אחרי 

ה, יירו רק הספורטאים ספורטאים שעומדים בפני הדח ביןבמקרה של שוויון  שוויון
 .לשבירת השוויון עד שהשוויון ישבר שבשוויון כדור

 STARTשהכרוז נותן את הפקודה  לפנילקלעים אסור להתחיל בשינוי המצב  החלפת מצב

שמתחילה את זמן ההכנה והאכוונים. תינתן אזהרה להפרה הראשונה. שתי 
  ניה.קלע שיבצע הפרה שודות עונשין מהסדרה הבאה יופחתו לנק

                                             

 תורגם ע"י גיל סימקוביץ                                                                                              


