Øvelser RIFLE
10 meter luftrifle
10m Air Rifle
60 skudd luftrifle 10 meter stående på 75 minutter i kvalifiseringen. De 8 beste går til finale.
I finalen starter alle på null poeng igjen, og gjennomføres med utslagsmetode slik at det til slutt står to utøvere
igjen for å kjempe om gullet .
Alle klasser menn og kvinner, senior og junior skyter samme program. I denne øvelsen telles også desimaler og
10,9 er dermed beste poengsum for ett skudd. De aller beste i mesterskapet vil trolig skyte mer enn 630 poeng
i kvalifiseringen.

10 meter luftrifle mixed team
10m Air Rifle Mixed team
En kvinne og en mann skyter på et lag i denne konkurransen. Hver nasjon kan stille med inntil to lag. Alle
skyter 25 skudd på 10 meter på 30 minutter i kvalifiseringen (totalt 50 skudd pr.lag). Samlet poengsum gjelder,
og de åtte beste lagene går deretter til semifinale.
Nummer 1,4,5,8 i kvalifiseringen går til første semifinale og resterende til den andre. I semifinalen skytes først
to serier med tre skudd hver på 150 sekunder. Så skytes to skudd hver på 100 sekunder, før det dårligste laget
elimineres fra konkurransen. Etter to nye skudd hver, skjer det samme. Etter de siste to skuddene i semifinalen
(totalt 12 skudd) så går vinneren til finale og nummer to til bronsefinale.
I finale og bronsefinale skyter alle skyttere ett skudd og lagets poengsum avgjør hvem som er best på dette
skuddet. Dette laget får ett poeng. Ved lik samlet poengsum etter et skudd, så deles det ikke ut poeng. Første
lag til fem poeng vinner finalen.

10 meter luftrifle lagkonkurranse
10m Air Rifle Team Event
Tre deltagere på hvert lag. Kun ett lag pr. nasjon. Alle skyter 30 skudd på 10 meter på 35 minutter i
kvalifiseringen. Samlet poengsum gjelder, og de åtte beste lagene går deretter til kvartfinale.
Der møter nummer 1 i kvalifiseringen nummer 8 osv. I kvartfinalen skytes 20 skudd på 25 minutter. Vinnerlaget
i hver duell går til semifinale. Vinner av par 1-8 møter vinner av par 4-5. De to andre lagene til den andre
semifinalen.
I semifinalen skytes 15 enkeltskudd med max 50 sekunder skytetid pr. skudd. Samlet poengsum pr. skudd for
laget måles mot samlet poengsum for det andre laget. Laget som vinner duellen etter et skudd får to poeng.
Ved uavgjort deles poengene. Første lag til 16 poeng vinner semifinalen. Vinnerlag til finale og taperlag til
bronsefinale.
Finale og bronsefinale gjennomføres etter samme prinsipp, men her har hver skytter 20 skudd hver, og første
lag til 21 poeng vinner konkurransen.

Øvelser PISTOL
10 meter luftpistol
10m Air Pistol

60 skudd luftpistol 10 meter stående på 75 minutter i kvalifiseringen. De 8 beste går til finale.
I finalen starter alle på null poeng igjen, og gjennomføres med utslagsmetode slik at det til slutt står to utøvere
igjen for å kjempe om gullet.
Alle klasser menn og kvinner, senior og junior skyter samme program. I denne øvelsen telles kun heltall, ikke
desimaler. De aller beste i mesterskapet vil trolig skyte opp mot 590 poeng i kvalifiseringen.

10 meter luftpistol mixed team
10m Air Pistol Mixed team
En kvinne og en mann skyter på et lag i denne konkurransen. Hver nasjon kan stille med inntil to lag. Alle
skyter 25 skudd på 10 meter på 30 minutter i kvalifiseringen (totalt 50 skudd pr.lag). Samlet poengsum gjelder,
og de åtte beste lagene går deretter til semifinale.
Nummer 1,4,5,8 i kvalifiseringen går til første semifinale og resterende til den andre. I semifinalen skytes først
to serier med tre skudd hver på 150 sekunder. Så skytes to skudd hver på 100 sekunder, før det dårligste laget
elimineres fra konkurransen. Etter to nye skudd hver, skjer det samme. Etter de siste to skuddene i semifinalen
(totalt 12 skudd) så går vinneren til finale og nummer to til bronsefinale.
I finale og bronsefinale skyter alle skyttere ett skudd og lagets poengsum avgjør hvem som er best på dette
skuddet. Dette laget får ett poeng. Ved lik samlet poengsum etter et skudd, så deles det ikke ut poeng. Første
lag til fem poeng vinner finalen.

10 meter luftpistol lagkonkurranse
10m Air Pistol Team Event
Tre deltagere på hvert lag. Kun ett lag pr. nasjon. Alle skyter 30 skudd på 10 meter på 35 minutter i
kvalifiseringen. Samlet poengsum gjelder, og de åtte beste lagene går deretter til kvartfinale.
Der møter nummer 1 i kvalifiseringen nummer 8 osv. I kvartfinalen skytes 20 skudd på 25 minutter. Vinnerlaget
i hver duell går til semifinale. Vinner av par 1-8 møter vinner av par 4-5. De to andre lagene til den andre
semifinalen.
I semifinalen skytes 15 enkeltskudd med max 50 sekunder skytetid pr. skudd. Samlet poengsum pr. skudd for
laget måles mot samlet poengsum for det andre laget. Laget som vinner duellen etter et skudd får to poeng.
Ved uavgjort deles poengene. Første lag til 16 poeng vinner semifinalen. Vinnerlag til finale og taperlag til
bronsefinale.
Finale og bronsefinale gjennomføres etter samme prinsipp, men her har hver skytter 20 skudd hver, og første
lag til 21 poeng vinner konkurransen.

Øvelser VILTMÅL
10 meter viltmål normal
10 m Running Target Men
30 skudd på langsomme sprang der skiven vises i fem sekunder. Etter pause skytes nye 30 skudd på hurtige
sprang der skiven vises i 2,5 sekunder. Finaleskyting (medaljematch) der nr. 1 møter nr. 4 og nr. 2 møter nr. 3 i
semifinaler, og så bronsefinaler og finaler etter det. Alle klasser menn og kvinner, senior og junior skyter
samme program.

10 meter viltmål mixed
10 m Running Target Mixed Men
30+30 skudd på langsomme og hurtige sprang i to etapper med pause mellom. Skytteren vet ikke hvilken
hastighet skivene kommer i. Langsomme sprang er 5 sekunder og hurtige sprang er 2,5 sekunder. Ingen finale.
Alle klasser menn og kvinner, senior og junior skyter samme program.

