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А бөлімі 

 

5.1. Қолданылу саласы 

Осы ереже «А» және «В» жарыстарының екі санаттарына да 

қолданылады. 

5.1. 1. Жеке жарыстар 

Ерлер мен әйелдер, Ерлерге/Жасӛспірімдерге/А кадеттеріне арналған 

жарыстардың схемасы: 1'30. Гандикап жҥйесі бойынша старт:  20 

метрге жҥгіру, 5 нысананы жабу (лимит 1’10 мин А Кадеттеріне), 

1000 метрге жҥгіру, 5 нысананы жабу (лимит 1’10 мин және  1’30 А 

Кадеттеріне). В кадеттері қыздар мен жігіттер. Жарыс схемасы: 

Гандикап жҥйесі бойынша старт:  20 метрге жҥгіру, 5 нысананы жабу 

(лимит 1’30 мин), 1000 метрге жҥгіру, 5 нысананы жабу (лимит 1’30 

мин).  

 

5.1.2.  Эстафета (команда 3 адамнан) 

 Ерлер мен әйелдер, Ерлерге/Жасӛспірімдерге/А және В кадеттеріне 

арналған жарыстардың схемасы: Гандикап жҥйесі бойынша старт:  20 

метрге жҥгіру, 5 нысананы жабу (лимит 1’10 мин және А, В 

Кадеттеріне 1’30 мин ), 1000 метрге жҥгіру, 5 нысананы жабу (лимит 

1’10 мин және  1’30 А,В Кадеттеріне). 3 атлеттің әрқайсысына 1000 

метрге жҥгіру. Эстафеталық таяқшаны беру алаңы старт-финиш 

аумағында ҧйымдастырылуға тиіс. 

 

 

5.1.3.  Эстафета (команда 2 адамнан) 

Ерлер мен әйелдер, Ерлерге/Жасӛспірімдерге/А және В кадеттеріне 

арналған жарыстардың схемасы: Гандикап жҥйесі бойынша старт:  20 

метрге жҥгіру, 5 нысананы жабу (лимит 1’10 мин және А, В 

Кадеттеріне 1’30 мин ), 1000 метрге жҥгіру, 5 нысананы жабу (лимит 

1’10 мин және  1’30 А,В Кадеттеріне). 2 атлеттің әрқайсысына 1000 

метрге жҥгіру. Эстафеталық таяқшаны беру алаңы старт-финиш 

аумағында ҧйымдастырылуға тиіс. 
 

5.2. Басқарушы мамандар 

5.2.1. Ҧйымдастырушылар жарыстың бас төрешісін тағайындауға тиіс, ол: 

1) Жарыстың бас тӛрешісінің екі орынбасарын тағайындауға тиіс: біреуін- 

жҥгіруге жауапты, екіншісі- ату секторына жауапты. 

2) Жарыстың қазылар алқасының мҥшесі болып табылады; 

3) Жҥгіру мен атудың дҧрыс ҧйымдастырылуына жауапты болады; 



4) Бессайысшыларға жаттығуды бастауға рҧқсат береді. 

5.2.2. Жарыстың бас тӛрешісінің ату секторындағы  орынбасары: 

1) Ату секторының тӛрешілерін, нысананы қадағалайтын тӛрешілерді, ату 

бойынша тӛрешілерді  тағайындауға және жҧмыстарын бақылауға; 

қҧрал-жабдықты және спортшылардың киімі аймағын бақылауға;  

2) Ату бойынша жарысты дҧрыс ӛткізуге; 

3) Атыс шебіне бақылау жасайтын тӛрешілер бірге қҧрал-жабдыққа 

байланысты барлық кемшіліктерді тҥзетуге және осындай жӛндеу 

жҥргізу ҥшін барлық қҧрал-жабдықтың және қосалқы бӛліктердің 

болуына кепілдік беруге; 

4) Атлеттер мен жаттықтырушыларды  1 минут және 30 секунд бҧрын 

жарыс басталғанға дейін 3 минут бҧрын аяқталатын жаттығудың 

аяқталғандығы жӛнінде хабардар етуге; 

5) Бас тӛреші мен жарыстың қазылар алқасына барлық бҧзушылықтар 

мен айыппҧлдар туралы хабарлауға жауапты болады. 

 

5.2.3. Ату секторының төрешісі 9-12 нысанаға жалғыз тағайындалады және 

мынаған жауапты болады: 

1) әрбір атлет ӛзінің атыс шебін пайдаланғандығын және жаттығу кезінде 

ӛзінің нысанасы бойынша атқанын тексеруге; 

2) атлеттердің аттары мен старттық нӛмірлерінің жҥгіру графигіне, 

старттық тізімге, қатысушылардың карточкаларына сәйкес болуын 

тексеру; 

3) атлеттердің жабдықтарын бақылау (аты бар майка, нӛмір, қолына 

таңғыш, қҧлаққап және т.б.); 

4) тапаншаларды олар қаралып, жарысқа жіберілгендігін тексеру; 

5) ату кезінде атлеттің  дҧрыс позицияда тҧруын  тексеру; 

6) атлеттің басқа қатысушыларға кедергі жасамауын; 

7) атлеттің ӛзінің атыс шебінде салынған 10 секундтық айыппҧлды 

қолдану және оның орындалуын  ату жӛніндегі  тӛрешімен бірге 

тексеру;  

8) жаттығу барысында атлеттер шығару тетігінің салмағын ӛзгертпеуін; 

9) тапанша істен шығып қалған жағдайда, атлетке қосалқы тапаншаны 

пайдалануға рҧқсат беруге; 



10) нысаналардың дҧрыс жҧмыс істеуін бақылау; 

11) қауіпсіздікке ерекше назар аудара отырып, атыс шебіндегі 

тәртіпті қолдауға; 

12) барлық сәйкессіздіктерді, ақауларды және айыппҧлдарды жазуға; 

13) ату жӛніндегі  бас тӛрешіге барлық сәйкессіздіктер мен 

айыппҧлдар туралы хабарлауға. 

 

5.2.4. Нысананы қадағалайтын төрешілер: 

1) жарыс басталғанға дейін ертерек  нысаналарды дайындауға; 

2) тирдің бас тӛрешісіне жарыс барысында кӛмектесуге міндетті. 

5.2.5. Тирдің бас тӛрешісі әрбір 4 нысанаға (егер нысаналар электрондық 

болса) және әрбір 2 нысанаға (егер нысаналар механикалық болса) бір-

бірден атқыштар  төрешілерін тағайындауға тиіс, олар мыналарға 

жауапты болады: 

1) барлық атыстарды бақылау; 

2) тапаншаны оқпен жасақтаған уақытта ол ҥстелге  жанасатындай 

болғанын бақылау; 

3) әрбір атыстар сериясынан  кейін жалауша кӛтеріліп тҧрғанын 

және тапаншаның аузы міндетті тҥрде нысана жаққа бағытталуын 

тексеріп отыруға; 

4) атлет атыстардың әрбір сериясының алдында (механикалық 

нысаналар болған жағдайда) нысаналарды жаңартып отыруын 

қадағалау; 

5) ережені бҧзуға әрекеті туралы тирдің бас тӛрешісіне дереу 

хабарлау; 

6) ату секторының тӛрешісімен бірге атлеттің атыс шебінде 10 

секундтық  айыппҧлдарды тағайындау және орындау; 

7)  механикалық нысаналарды пайдаланған жағдайда, атыстың әрбір 

сериясы ҥшін уақыт лимитін бақылау - 1'10мин (А,В кадеттері ҥшін 

1'30мин). Ату жӛніндегі тӛреші мынаны жҥзеге асыруға тиіс: атлет 

тапаншаға қол тигізген кезден бастап уақытты есептеуді қосу; 

1'10мин/1'30мин лимитінің аяқталуы туралы  10 сек.бҧрын атлетті 

хабардар ету; ату арналған уақыт лимиті аяқталған кезде, «Старт» 

белгісін беруге, бҧл белгі  атлет 1'10мин/1'30мин уақытының ішінде 

барлық нысаналарды жаппаған жағдайда беріледі. 

5.2.6. Жүгіру жөніндегі жарыстың бас төрешісінің орынбасары: 



1) Жҥгіру аймағындағы барлық тӛрешілерді тағайындайды және 

жҧмысын реттейді: стартерді, стартердің кӛмекшісін, фиништағы 

тӛрешіні, секундометристті, тас жолдағы тӛрешілерді, соңғы 

айыппҧлдық аумақ тӛрешілерін, тӛрешілерді хабарлайтын және 

тіркейтін айыппҧл тӛрешілерді; 

2) Тас жолды салуға және жарыстарды басқаруға бақылау жҥргізеді; 

3) Тас жол мен барлық қҧрал-жабдықтың  UIPM ережесіне 

сәйкестігіне кепілдік береді; 

4) Ережені бҧзған атлеттердің UIPM ережесіне сәйкес айыппҧлды 

орындауын қадағалайды; 

5) Кӛшбасшы соңғы атлеттерді басып озған кезде, жарысты тоқтату 

туралы шешім қабылдайды. Бҧл ереже тек «А» санатындағы 

жарыстарда қолданылады және А және В кадеттерінің арасындағы 

жарыстар ҥшін ешқашан қолданылмайды. 

6) Атлеттерді старттық аумақта, атыс аймағында және соңғы 

айыппҧл аймағында реттеу ҥшін арнайы тӛрешілерді тағайындайды. 

 

5.2.7. Тас жолдағы төрешілер тҥпкілікті шешімдер қабылдау қҧқығынсыз 

жҥгіру жӛніндегі бас тӛрешінің кӛмекшісіне кӛмектеседі. Олар 

спортшылардың жҥгіруін бағдарды бҧзу, бҧрылып кету жағдайына, 

жҥгіру секторына рҧқсатсыз кіруді бақылай алатындай жерде 

орналасады. Ережені бҧзған жаңдайда, олар дереу жҥгіру жӛніндегі бас 

тӛрешінің кӛмекшісіне хабарлауға тиіс. 

 

5.2.8. Старт/финиш аумағына тек қана тӛрешілер мен атлеттер жіберіледі. ОЛ 

ҥшін жеке тӛреші мен оның 1 немесе 2 кӛмекшісі жауап беруге тиіс. 

 

5.2.9. Стартер стартта атлеттерге толық бақылау жҥргізеді және стартта 

туындаған барлық фактілер бойынша жауапты болып табылады. Ол 

секундометристпен және стартердің кӛмекшісімен уақыттың бірдей 

болуына, бірінші атлетке старттық белгі беруге және оны стартқа дейін 

қалған уақыты туралы хабарлар етуге жауапты болады. Стартер мен 

айыппҧл жӛніндегі тӛрешіні фальстарт туралы хабардар етеді. 

 

5.2.10. Әрбір старттық жолға бір адамнан стартердің көмекшілері стартерге 

бағынады және спортшылардың старттық уақытына сәйкес әрбіреуінің 

старты ҥшін жауапты болады.  Стартердің кӛмекшісі спортшыларға 

жақындамауға тиіс. 



 

5.2.11. Әрбір старттық жолға бір адамнан стартердің ассистенттері 

спортшылардың старттағы дҧрыс тәртібі және старттың дҧрыс уақыты 

ҥшін, спортшының аты  және елдің коды бар, кеудесіне және арқасына  

нақты және айқын тағылған нӛмірі бар  киімі ҥшін жауапты болады. 

Осы ережені бҧзушылық болса, жҥгіру жӛніндегі бас тӛрешінің 

кӛмекшісіне хабарлауға тиіс.  

 

5.2.12. Фиништағы төрешілер жҥгіріп келген спортшыларды тіркеуге тиіс. 

Екі тӛрешіден тҧратын екі топ бір-біріне тәуелсіз жҧмыс істеуге тиіс. 

 

5.2.13. Секундометристер   хронометрлерді немесе электрондық 

секундомерлерді пайдалануға тиіс. Автоматты секундомерлер 

пайдаланылу/пайдаланылмауына қарамастан, әрқашан 3 

секундометрист қатысады. Олардың біреуі бас секундометрист болып 

табылады және атлеттердің уақытын жазуға жауапты болады. 

 

5.2.14. Диктор жҧртшылыққа комбайнға қатысатын атлеттердің нӛмірлерін 

және аралық уақыт сияқты басқа тиісті ақпаратты жариялауға жауапты 

болады. Диктор старт басталғанға 1 минут қалғанға дейін кері 

тәртіппен қалған уақытты хабарлайды, содан кейін санауды стартер 

жҥргізеді. Жарыс нәтижелері нәтижелерді алған соң мҥмкін болған 

сәтте хабарлануға тиіс. 

 

5.2.15. Соңғы айыппұл аймағының төрешілері. Олар финишқа 700 метр 

қалған жерден алыс емес  арнайы бӛлінген аумақта екі адам болуға 

тиіс. Олар ату кезеңінде салынбайтын айыппҧл қолдануға дайын 

болады. 

 

5.2.16. Құрал-жабдықты, материал мен киімді бақылау секциясы қаруды, 

басқа ату қҧрал-жабдығын және киімді тестілеу ҥшін жауапты 3 

адамнан тҧрады.  

 

5.2.17. Айыппұл төрешілерін үйлестіруші  атлеттерге айыппҧл салуды 

және атлеттер тас жолды ӛтудің барлық кезеңінде осы айыппҧлдарды 

орындауын ҥйлестіруге міндетті.  

 



5.3. Комбайнды өткізу үшін трассаны тексеру 

1) Трасса механикалық және электрондық нысаналармен 

жабдықталған атыс шебінен, атыс шебінен кемінде 20 метр жерде 

тҧрған старт аумағынан, 1000 метрден 3 шеңбер трассасынан және 

соңғы айыппҧл аумағынан тҧрады. 

2) Ҧйымдастырушылар кедергілер мен бақылаушылары жоқ, 

атлеттердің денсаулығына аз нҧқсан келтіретіндей, яғни  кҥрт кӛтерілу 

мен тӛмен тҥсулерімен жасақталған қолжетімді және қауіпсіз 

трассамен қамтамасыз етуге міндетті.  Трасса кез келген беткейде 

салынуы мҥмкін. 

3) Трасса кӛрермендерге жарысты бақылауға ыңғайлы болатын 

жерден ӛтуге тиіс. 

4) «А» және «В» санатындағы UIPM барлық жарыстарында UIPM 

ресми тҧлғалары трассаның ҧзындығын және нысанын тексеруге және 

бекітуге , сондай-ақ қажет болса ӛзгерістер енгізуге тиіс. Осындай 

тексерулер олимпиада ойындары мен әлем чемпионаттарында жарыс 

басталғанға 2 кҥн қалғанда, басқа барлық жарыстарда осындай тексеру 

жарысқа 1 кҥн қалғанда жҥргізілуге тиіс.   

5) Стартқа кемінде 30 минут қалғанда трасса жаттығуға 

дайындалуға тиіс. 

6) Стартқа кемінде 5 минут қалғанда барлық қажеттіліктер 

әзірленуге тиіс. 

 

5.4. Қауіпсіздік техникасы 

1) Қауіпсіздік техникасын жарысты ӛткізетін мемлекеттің 

заңнамасына сәйкес ҧйымдастыру комитеті әзірлейді. 

Ҧйымдастырушылар  осы ережені жарыстың барлық қатысушыларына 

хабарлауға және орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. 

2) Қатысушылар мен тӛрешілердің қауіпсіздігі ӛзіндік тәртіпті, 

қаруды ҧқыпты пайдалануды және жарысты ӛткізу аумағы бойынша 

жинақы қозғалуды талап етеді. Бҧл атлеттер мен делегациялардың 

ресми ӛкілдерінің қаруды пайдалану және кӛлікпен тасу 

мәселелеріндегі міндеті. 

3) Қауіпсіздік мҥддесінде UIPM ресми ӛкілдері, бас тӛрешінің ату 

жӛніндегі кӛмекшісі немесе тиртӛрешісі жарысты кез келген уақытта 

тоқтата алады. Спортшылар мен команда ӛкілдері ату секторының 

тӛрешісіне жазатайым оқиғаға әкеліп соғатын кез келген жағдайлар 

туралы дереу хабарлауға тиіс. 



4) Тапаншадан газды шығармай шерту жасауға болады, тек атыс 

шебіндегі тӛрешінің және жарыстың бас тӛрешісінің рҧқсатымен және 

қадағалауымен. 

5) Егер адамдардың біреуі атыс сызығында тҧрса, тапаншаны 

ҧстауға тыйым салынады. 

6) Пневматикалық және СО2 тапаншалары ашық жалау кезінде 

қауіпсіз болуға тиіс. 

7) Бессайысшы атыс шебінде тҧрған кезде, тапаншаның аузы 

қауіпсіз аумаққа бағытталуға тиіс. Жарыс ӛткізілетін аумақта, егер 

тапанша атыс сызығында болмаса, онда ол қорапта болуға тиіс. 

8) Тапаншаларды тек атыс шебінде ғана және «Оқта!» 

командасынан кейін оқтауға болады. 

9) Егер «ТОҚТА» командасы берілсе, барлық атлеттер бірден атуды 

тоқтатуға және тапаншаларды ашық жалаушасымен ҥстелге қоюға тиіс. 

10) Атудың әрбір сериясының соңғы атысынан кейін атлет атыс 

шебінен кеткенге дейін тапаншаның аузында оқтың жоқ екендігіне 

кӛзін жеткізуге тиіс, ал диапазон тӛрешісі оны растауға тиіс, 

тапаншадағы жалау ашық болып, тапанша қауіпсіз болуға тиіс.  

5.5. Киім. 

1) Комбайнға қатысушы спорттық формаға киінуге тиіс. 

2) Бессайысшы арқасында кәсіби анық аты  жазылған майканы 

киюге тиіс. Тӛмендеу 7-12см ӛлшемімен ҧлттық федерацияның коды 

майканың тҥсіне қарама-қарсы тҥспен жазлуға тиіс. 

3) Атлеттер бауы бар немесе жоқ жеңіл атлетикалық аяқ киімді 

киюге тиіс. Бауы бар аяқ киімді киюге кез келген шектеу қою жарысқа 

шақыруда кӛрсетілуге тиіс.  

4) Ҧйымдастырушылар әрбір атлетті екі старттық нӛмірмен 

қамтамасыз етуге міндетті.  

5) Нӛмірлер атлеттің кеудесі мен арқасына киілуге тиіс және кез 

келген ауа-райында кӛрінуге тиіс. Арқасындағы нӛмірдің ӛлшемдері- 

биіктігі 15см және ені 10см, кеудесіндегі нӛмірдің ӛлшемдері- биіктігі 

20см және ені 20см. 

6) Комбайнға дейін бірінші орынды иеленген бессайысшы №1 

алады, екінші болған - №2, және т.с.с. 

7) Тиісті нӛмірі жоқ бессайысшы комбайнға қатысуға жіберілмейді. 

8)  Берілген нӛмірлердің ӛлшемдерін ӛзгертуге тыйым салынады. 



9) Атлет ату кезінде тапаншаны ҧстайтын қолға, қол мен буын 

бҥгілетін жерлерге  таңғыш салуға тыйым салынады.  

10) Атудан бос қолына спорттық сағат тағуға рҧқсат етіледі. 

11) Радиоқабылдағыш, плеерлер мен басқа да дыбыстық және 

коммуникациялық қҧрылғыларға тыйым салынады. Дыбыс 

қабылдағыш қҧрылғылар ғана рҧқсат етіледі. 

12) Әлем чемпионаттары мен олимпиада ойындарында кӛрермендер 

жарыстың кӛшбасшысын анықтай алуы ҥшін, белгілі киім немесе 

қолындағы ашық тҥсті таңғыш кӛмегімен ең ҥздік атлетті бӛліп кӛрсету 

ҧсынылады. 

 

5.6. Құрал-жабдықты, материал мен киімді бақылау аймағы 

Жарыс материалдары, қару мен киім атлеттер жарыс барысында 

пайдаланатын жарнамалық беттерді қоса алғандағы барлық 

материалдар, қҧрал-жабдықтар, жарыс қҧрылғылары мен киімнен 

тҧрады.  

1) Қҧрал-жабдықты тексеру атпен салт жҥру басталғаннан кейін, ал 

жартылай финалдарда екінші тҥрден кейін бірден жҥргізілуге 

тиіс.Тапаншалар жарыс басталғанға дейін 1 кҥн бҧрын тексерілуге тиіс. 

2) Бессайысшылар графикке сәйкес кейіннен тексеру ҥшін бақылау 

комиссиясына материалдары, қару мен киім туралы хабарлауға тиіс. 

3) Бақылау комиссиясына тексеру және таңбалау ҥшін тек бір 

қосалқы тапанша әкелуге рҧқсат етіледі, сосын осының барлығы 

қорапқа жабылады және спортшының атыс шебіне жіберіледі. 

Спортшыларға жаттығу аяқталған соң қосалқы тапаншаны атыс шебіне 

салуға тыйым салынады.  

4) Бақылау комиссиясы  қару мен басқа қҧрал-жабдықты тексеру 

ҥшін жауапты 3 адамнан тҧрады.  

5) Бақылау комиссиясы жарыс басталғанға дейін алдын ала 

тексеруді жҥргізу ҥшін барлық қажетті қҧрал-жабдықпен жасақталуға 

тиіс. 

6) Бессайысшылар барлық жарыс барысында бір ғана тапаншаны 

пайдалануға тиіс. 

7) Егер тапанша істен шықса, онда атлет алдын ала тестіленген және 

таңбаланған қосалқы тапаншаны пайдаланады.  

8) Тапаншалар жаттығудың алдында калибрге, 1 оққа, қосу ілгегінің 

салмағы мен ӛлшеміне тексерілуге тиіс, сосын таңбаланады. 

9) Қосу ілгегінің салмағын тестілеу жаттығу басталғанға дейін 

газбен оқталған тапаншамен тексеріледі. 

10)  Тестіден ӛткен қҧрал-жабдық таңбаланады және бақылау 

карточкасына жазылады. Атлеттің аты, тапаншаны ӛндіруші, моделі 



мен сериялық нӛмірі жазылады. Таңбау ағымдағы жарысқа ғана 

жарамды болып есептеледі. 

11) Таңбалаудан кейін жарыстың ережесіне қайшы келетін 

тапаншаның баптауын ӛзгертуге, немесе тапаншаны ауыстыруға 

тыйым салынады.   

12) Кез келген ауыстыру мен баптауларға айыппҧл салынады. Егер 

тапаншаның параметрлерін ӛзгертуге кҥдік болса, онда ол бақылау 

комиссиясына жіберілуге және қайтадан тестіленіп, таңбалануға тиіс. 

13) Бақылау комиссиясы атлетті екі старттық нӛмірмен жабдықтауға 

жауапты. 

14) Бақылау аймағында СО2 және атлеттерге арналған ауаның 

қажетті қоры болуға тиіс. 

15) Эстафеталарды ӛткізу кезінде (2 немесе 3 атлеттен тҧратын 

командалар арасында) атыс шебінде осы уақытта жарысып жатқан 

атлеттің ғана тапаншасы болуға тиіс. Тек атлеттің ӛзі ғана ӛзінің 

тапаншасын ҥстелдің астындағы сақтау аймағынан атыс шебіндегі 

ҥстелге ауыстыра алады.  

 

5.7. Жарыстардың графигі 

5.7.1. Жаттығу. Қаруды атып көру және дайындық уақыты. 

 

1) Спортшылар мен эстафеталық командалар ҥшін жаттығу 20 минутқа 

созылады. Жаттығу тек комбайн директорының «жаттығуды 

бастаңдар» деген командасынан кейін ғана басталады. Егер қаруды 

атып кӛру нысаналары жарыс нысаналарында орналасса, онда 

жаттығудың 20 минуты 2 бӛлікке бӛлінеді: қаруды атып кӛру 

нысаналары бойынша 5 минут ату, сосын 1 минут ҥзіліс, содан кейін 

жарыс нысаналары бойынша 15 минут ату. 

2) Жаттығу барысында атлеттерге шектеусіз жҥгіруге және атуға 

болады. Тапаншаларды атып кӛру жарыс нысанасынан оң жақта 

сондай деңгейде және қашықтықта орналасқан 10 метрден 

басталатын пневматикалық ату ҥшін пайдаланылатын тек қағаз 

нысаналар бойынша ғана жҥргізіледі.  

3) Нысаналардың нӛмірлері атлеттердің нӛмірлеріне сәйкес келеді, 

атлет №1 бірінші нысанаға тҧрады, №2 атлет – екінші нысанаға және 

т.с.с. 

4) Жаттығудан кейін және старт басталғанға дейін тапанша оқтан 

босатылуға тиіс және тирдегі тиісті ҥстелде оқсыз жатуға тиіс. 

Қосалқы  тапанша   қорапта жабылып тҧруға тиіс. 

5) Атыс шебінде қосалқы тапаншамен (және атып кӛру уақытында 

алыстан қарайтын тҥтікпен) бірге жататын су мен сҥлгіні 

пайдалануға болады.  



6) Жаттығу кезінде жаттықтырушылар атыс шебінің аумағы мен 

спортшылардың жҥгіруіне арналған дәліздің сыртында атлеттермен 

бірге жҥріп, олармен сӛйлесе алады. Жаттықтырушыларға арналған 

арнайы аймақ нақты анықталуға тиіс.  

7) Атып кӛруге дайындық комбайн старты басталғанға 3 минут 

қалғанда аяқталуға тиіс және жаттықтырушылар трассаның аумағын 

тазартуға тиіс. 

8) Тирдің тӛрешісі атлеттерді жаттығудың  соңғы минуты және 30 

секунды туралы ескертуге тиіс. 

 

5.7.2. Комбайнды ұйымдастыру 

1) Комбайнда 10 метр қашықтықтан нысаналарды атуға арналған әр 

тҥрлі тапаншалар пайдаланылады – пневматикалық және калибрі 4.5. 

бір зарядты газдық.  

2) Бессайысшы екі табанымен жерде, қолдаусыз, атыс шебімен 

тікелей қатар еркін тҧруға тиіс. Бір қолымен ғана тапаншаны ҧстауға 

және атуға болады. 

3) Бессайысшы қажет нысанаға атуға тиіс. 

4) Міндетті тҥрде ҥстелге жанаса отырып, тапаншаға оқты оқтайды. 

5) Ату 3 серияда жҥреді: 

Әрбір серия диаметрі 59.5мм 5нысананы ең кӛп дегенде 1'10мин (А 

және В кадеттері ҥшін 1'30минут) ішінде қағып тҥсіруді қамтиды. 

Егер 1'10мин (А және В кадеттері ҥшін 1'30минут) ӛткен соң бір 

немесе одан да кӛп нысана жабылмаса, атлет тапаншаны Ереженің 

5.4.-тармағына сәйкес қауіпсіздікте қалдырып, қандай да бір жазасыз 

жҥгіруді жалғастыра береді.  

6) Бессайысшы трассаны ӛткен уақытта атыс шебінің бір ғана 

нӛмірін пайдалануға тиіс. 

7) Бессайысшылар старттан кейін қысқа қашықтықтан ӛтіп, содан 

кейін ғана атуды бастауға тиіс. 

8) №1 атыс шебі старттан ең алыс болып табылады. 

9) Тек 5 нысананы жапқан соң немесе  1'10минут (А және В 

кадеттері ҥшін 1'30минут)  уақыт лимиті ӛткен соң ғана атлетке 

алғашқы 1000 метр жҥгіруді бастауына болады. Бірінші айналымнан 

кейін атлет сол атыс шебіне оралып, нысаналарды ашады және ату 

саны шектеусіз әрі 1'10минут (А және В кадеттері ҥшін 1'30минут)  

уақыт лимитімен 5 нысананы атудың екінші сериясын бастайды; 

Атудың екінші сериясынан кейін атлет екінші 1000 метрден ӛтеді. 2-ші 

айналымнан кейін атлет сол атыс шебіне оралып, нысаналарды ашады 

және ату саны шектеусіз әрі 1'10минут (А және В кадеттері ҥшін 



1'30минут)  уақыт лимитімен 5 нысананы атудың ҥшінші сериясын 

бастайды; 

Атудың 3-ші сериясынан кейін атлет 3-ші, соңғы 1000 метрді 

фиништық сызыққа дейін жҥгіреді. 

10) Бессайысшы старттан бастап фиништық сызықты ӛткенге дейін 

трассадан шықпауға тиіс. 

11) Бессайысшы барлық трассадан ӛтуге тиіс. 

12) Кӛшбасшы қуып жеткен бессайысшылар жарысты тоқтатады. 

Осы жағдайда рейтингте оларды соңғы орынға орналастырады. Егер 

кӛшбасшы бірнеше атлеттерге жетіп алса, онда бірінші қуып жеткенді 

тізімде соңғы, екіншісін оның алдында, және тс.с. орналастырады. Осы 

ереже жеке жарыстардың барысында командалық есеп ӛткізілгенде 

қолданылмайды.  

13) Егер кӛшбасшы бірінші болып қуып жеткен спортшының ҧпай 

саны кӛшбасшы қуып жетпеген спортшылардікіне қарағанда кӛп 

болса, онда осындай бессайысшының орнын жарыстардың 

хаттамасында тҥзету жҥргізіледі.  

14) Егер жарыстарда бессайысшылардың қашықтықтан ӛтудің 

уақытын тіркеудің автоматты жҥйесі пайдаланылса, онда 

секундометристердің кӛрсеткіштеріне қарағанда автоматты жҥйенің 

нәтижелері басым болады.  

15) Егер уақытты  тіркеудің автоматты жҥйесі істен шыққан 

жағдайда, секундометристердің кӛрсеткіштері пайдаланылады.  

16) Бессайысшыларда  немесе олардың жаттықтырушыларында атыс 

шебінен тапаншаны, оқтарды алып тастауға және орынды ретке 

келтіруге 5 минут уақыттары бар. 

 

5.7.3. Старт 

1) гандикап жҥйесі бойынша стартта 3 қақпа пайдаланылады: 2-еуі 

стартқа және 1-еуі айыппҧлдарға арналған.  

2) Гандикапта спортшылар алдындағы тҥрлерде (біліктілік 

сҧрыптауда  семсерлесу+жҥзу және финалда жҥзу+семсерлесу+атпен 

салт жҥру) алған ҧпайларына сәйкес бӛлінеді.  

3) Гандикапты басталғанынан бастап 2.30 минутқа кеш бастаған 

атлеттер негізгі жҥгіруді осындай кідіріссіз бастайды, бірақ соңғы 

айналымда олар гандикаптың уақытына сәйкес айыппҧл аймағында 

2.30 минут уақытқа тоқталуға міндетті.  

4) Комбайнда бессайысшылар  4 рет жарысады: жарыстың басында 

– гандикап жҥйесі бойынша, және егер бессайысшы бӛлінген уақыт 

ішінде барлық нысаналарды жаппаса, басқа ҥш старт атыс шебінен 

басталады.   

5) Атыс шебінен фальстарт болған жағдайда, жарыстың басындағы 

фальстарттағыдай  ережелер қолданылады, яғни фальстарт болған 

жағдайда 40 ҧпай айыппҧл және қасақана фальстарт әрекеті болған 

жағдайда дисквалификация.  



6) Бессайысшы ӛзінің жеке старттық уақытын білуге тиіс және 

стартта уақытында болуға тиіс.  

7) Диктор комбайнның басталуы туралы стартқа 10 және 5 минут 

қалғанда хабарлайды. Стартқа 3 минут қалғанда диктор жаттығудың 

аяқталғаны туралы хабарлайды. Стартқа 2 минут қалғанда атлеттер 

старт сызығында тҧруға тиіс және тӛрешілер оларды ретімен қояды. 

Стартқа 1 минут қалғанда атлеттер тиісті қақпаларда ӛздерінің 

кезектегі ретіне сәйкес тҧруға тиіс.  

8) Стартер «Стартқа бір минут қалды», «30 секунд», «20 секунд», 

«стартқа 10 секунд қалды» деп хабарлайды. Секундометристер мен 

жарыстың бас тӛрешісі мақҧлдаған соң, стартер бірінші бессайысшыға 

«стартқа» деп айтады және стартқа белгі береді. Осыдан кейін барлық 

секундомерлер старттық белгімен бірге қосылады. Старттық аймақта 

старттық сызықтан айқын  кӛрінетін секундомер орналасуға тиіс. 

Бірінші ателттің старты 00.00-де басталады, екінші атлеттің старты- 

оның гандикаптағы уақытына сәйкес және тс.с. 

9) UIPM «А» санатындағы барлық жарыстарында стартта және 

финишта бейнежазбалар міндетті болып табылады.  

10) Эстафеталық жарыстарда гандикап екі қақпадан екі старттық 

сызықтан басталады (сызықтардың арасындағы ара-қашықтық -2.5. 

метр).  

 

Эстафета – гандикап жүйесі бойынша старт 

Ерлер/Әйелдер, Ересектер/Жасөспірімдер/ А және В кадеттері 

А қақпасы Б қақпасы 

1/3/5/7/9/11/13/15 командалары 2/4/6/8/10/12/14/16 

0,4,8,12 ҧпайлары ҥшін старттық 

сызық 0  

0,4,8,12 ҧпайлары ҥшін старттық 

сызық 0 

0 старттық сызықтың артында 

2,5метр 

0 старттық сызықтың артында 

2,5метр 

*-2 ҧпай (=0.5 секунд) *-2 ҧпай (=0.5 секунд) 

Старттық сызық 2,6,10,14 ҧпай Старттық сызық 2,6,10,14 ҧпай 

5.7.4. Фальстарт 

1) Тӛреші/диктор спортшыға және қадағалаушыларға оның тым 

ерте стартты бастағандығын, яғни фальстарт болғандығын дерек 

хабарлауға тиіс. 

2) Егер бессайысшы белгіленген уақыттан кеш стартты бастаса, 

онда ол жазаланбайды, бірақ оның уақыты гандикапқа сәйкес 

белгіленген старттың сәтінен бастап есептелінеді. 

 

5.8. Ұпайлар 

 

5.8.1. Жеке жарыстар 



Ерлер/Әйелдер, Ересектер/Жасӛспірімдер/ А  кадеттері: 12:30 

минуттың ішінде 2000 ҧпайға бағаланады. Белгіленген уақыттан 

шапшаң немесе  баяу әрбір секунд +/- 4 ҧпайға бағаланады. 

 

5.8.2. В кадеттерінің жарыстары 

10 минут уақыт ҥшін 2000 ҧпайға бағаланады. Белгіленген уақыттан 

шапшаң немесе  баяу әрбір секунд +/- 4 ҧпайға бағаланады. 

 

5.8.3. Эстафеталық сайыстар (3 атлеттен тұратын команда) 

 Ерлер/Әйелдер, Ересектер/Жасӛспірімдер/ А және В  кадеттері:  

3 атлеттен тҧратын команда ҥшін жалпы уақытының 25:00 минуты 

2000 ҧпайға бағаланады. Белгіленген уақыттан шапшаң немесе  баяу 

әрбір секунд +/- 4 ҧпайға бағаланады. 

 

 

5.8.4. Эстафеталық сайыстар (2 атлеттен тұратын команда) 

 Ерлер/Әйелдер, Ересектер/Жасӛспірімдер/ер балалары А және В  :  

2 атлеттен тҧратын команда ҥшін жалпы уақытының 17:00 минуты 

2000 ҧпайға бағаланады. Белгіленген уақыттан шапшаң немесе  баяу 

әрбір секунд +/- 4 ҧпайға бағаланады. 

 

 

5.9. Айыппұл аймақтары 

 5.9.1. Айыппҧл аймақтары атыс шебінің аймағында орналасуға тиіс. 

5.9.2. Старт/финиш аймағына дейін кемінде 700 метр жерде орналасқан 

соңғы айыппҧл аймағы атыс шебінде қолданылмайтын атудың соңғы 

сериясындағы айыппҧл жағдайына, дҧрыс емес киімі ҥшін, 

спортшылардың нӛмірлерін (нӛмірлердің ӛзін және олардың 

ӛлшемдерін) ӛзгерткені ҥшін, сондай-ақ фальстарт жағдайына 

дайындалған. Бессайысшылар айыппҧлды орындау ҥшін жауапты 

болады. Спортшыларды салынған айыппҧл туралы сайыс тӛрешілері 

хабардар етуге тиіс.  

5.10. Жаңылыстар 

1) Жаңылыстар есепке алынбайды; 

2) Егер тапанша жҧмыс істемесе, спортшы тӛрешінің рҧқсатымен 

алдын ала тестіленген және таңбаланған қосалқы тапаншаны 

және/немесе баллонды пайдалана алады. 

3) Егер жаңылыс себебінен атыс болмаса, атлет жарысты тоқтатпай 

және қҧлатқан нысаналарды жоғалтпай қосалқы тапаншаны пайдалана 

алады. 



4) Егер де қосалқы тапанша да істен шықса, онда атлет жарысты 

тоқтата алады не атыс шебінде әрбір серияда 1'10минут (А және В 

кадеттері ҥшін 1'30минут) бос тҧруына болады. 

5) Электрондық нысаналарды пайдаланған жағдайда тӛрешілер 1'10, 

1'30 минут уақыт есептегішті қолымен іске қосуға тиіс.  

 

5.11. Уақытты баптау және жауапкершілік 

Егер бессайысшы оның кінәсынан болмаған нысананың жҧмысындағы 

қателік немесе ақаулар ҥшін уақытын жоғалтса, техникалық делегат 

немесе UIPM ҧлттық техникалық бақылаушысы ату жӛніндегі 

тӛрешімен бірге спортшының уақытына тиісті тҥзету енгізеді.  

 

5.12. Қосымша нысаналар және нысаналардың жетіспеуі 

5.12.1. Ҧйымдастырушылар №1 атыс шебінен кейін R1 және R2 

нӛмірлерімен орналасқан 2 қосымша нысаналардың болуына кепілдік 

беруге тиіс. 

5.12.2. Егер нысаналар барлық бессайысшыларға жетпеген жағдайда, 

комбайн 2 немесе одан да кӛп жҥгіруге ҧйымдастырылуы мҥмкін. 

Кӛшбасшылар ең соңында жарысады.  

5.13. Рұқсат етілмеген кіру 

1) Трассаны ӛткен кезде бессайысшыға қандай да бір кӛмекті және 

суды қабылдауға тыйым салынады. 

2) Кез келген адамдардың бессайысшымен қатар немесе соңынан 

жҥгіріп отыруы рҧқсат етілмеген кіру ретінде бағаланады. Спортшы 

трассаны ӛткен кезде ресми медиктердің медициналық байқауы, 

бессайысшының трассаның сыртында тҧрған адаммен сӛз сӛйлеуі 

немесе басқа да қатынасы рҧқсат етілмеген кіру ретінде бағаланбайды. 

5.14. Бұзушылықтар пен айыппұлдар 

5.14.1. Мыналар ҥшін спортшы 10 секунд айыппҧлмен жазаланады: 

1) Киім ережесін бҧзғаны ҥшін; 

2) Старт нӛмірлерінің ӛлшемдерін ӛзгерткені ҥшін; 

3) Фальстарт ҥшін; 

4) Жаттығудан кейін және атулардың әрбір сериясынан кейін тапаншаны 

қауіпсіз емес жағдайда қалдырғаны ҥшін; 



5) Ҥстелмен контактісіз тапнашаға оқты салғаны ҥшін; 

6) Жаттығулардың уақытында жаттықтырушы спортшыға 

жаттықтырушылар ҥшін арнайы бӛлінген аймақтан шыққаны ҥшін; 

7) Егер жаттығу басталғанға дейін бессайысшының тапаншасы қорапта 

жатпаса, бірінші рет-ескерту жасалады, екіншісінде-айыппҧл 10 

секунд. 

8) тҧрып қалудың 10-секундтық айыппҧл уақыты әрбір атлеттің атыс 

шебінде жҥзеге асырылады. Киім ережелерін бҧзған жағдайда, 

старттық нӛмірінің ӛлшемдерін ӛзгерткен жағдайда, фальстарт болса 

немесе атыстың соңғы сериясынан кейін қауіпсіз емес жағдайда 

тапаншаны ҥстелге қойғаны ҥшін бессайысшы соңғы айыппҧл 

аймағында тҧрып қалумен жазаланады. (5 D- қосымшасы). 

5.14.2. Егер бессайысшы дҧрыс емес нысанаға тиген жағдайларда, ол 

шығарып тастаумен жазаланады. 

 

5.14.3. Мына жағдайларда бессайысшы шығарып тасталады: 

1) барлық нысаналарды жаппай, белгіленген уақыт лимитінен бҧрын 

жҥгіруді бастаса; 

2) қашықтықты аяқтамау; 

3) басқа бессайысшыларды трассадан ӛткен кезде итеру, жҥгіру 

уақытында кесіп ӛту және басқа да кедергілер жасағаны ҥшін; 

4) трасса маршрутынан  қасақана немесе әдейі емес жалтару, 

5) егер оны жарыстың қазылар алқасының шешімімен 

дисквалификацияламаса, рҧқсат етілмеген кӛмек ҥшін; 

6) жарысқа рҧқсат етілмеген тапаншаны пайдаланғаны ҥшін; 

7) егер оны тӛрешілер айыппҧл туралы ескертсе, соңғы айыппҧл 

аймағында тоқтамағаны ҥшін. 

 

5.14.4. Бессайысшы мыналар ҥшін дисквалификацияланады: 

1) жарысқа рҧқсат етілген тапаншаны ӛзгерткені және қайта баптағаны 

ҥшін, бҧл ережеге қарсы; 

2) жарыс ережесін бҧзған жағдайда, тапаншаны ауыстырғаны ҥшін; 

3) уақытынан бҧрын стартты бастауға айқын әрекеті ҥшін. 

5.14.5. Комбайнды тоқтату 



Егер бессайысшыны кӛшбасшы қуып жетсе, оның комбайнға қатысуы 

тоқтатылады және ол рейтингіде соңғы орынға орналастырылады (5.7.2.т. 

12), 13) 14)т. қар). Бҧл ереже А санатындағы барлық жарыстарға 

таратылады және жасӛспірімдер мен кадеттердің жарыстарына 

таратылмайды. Егер жеке жарыстарды ӛткізген кезде ҧпайларды 

есептеудің командалық есептесе бҧл ереже қолданылмайды. 

 

В бөлімі. 

В.5.15. Жалпы  

1) Комбайнды ӛткізу орны – атыс шебінен және жҥгіруге арналған 

трассадан тҧратын орын. 

2) Жарысты ҧйымдастырушылар осы тҥрді ӛткізу ҥшін қолжетімді 

және қауіпсіз болатындай комбайнды ӛткізуге арналған трассаны 

жасау ҥшін жауапты болады.  

3) Ӛткізу орны старт және финишті, атыс шебін, соңғы айыппҧл 

аймағын, эстафетаны беру аймағын, 1000 метр айналымды, 

тӛрешілерге арналған секторды, жаттықтырушыларға арналған 

секторды, бҧқаралық ақпарат қҧралдарына арналған секторды, 

кӛрермендерге арналған секторды, сондай-ақ жарысты 

ҧйымдастырушылар мен UIPM делегаттарын орналастыру ҥшін 

қажет болып табылатын ғимараттар мен қҧрылыстарды қамтиды.  

4) Ӛткізу орны кӛрермендерді барынша ыңғайлы орналастыру және 

жарысты теледидарға тҥсіру  мәніне техникалық жабдықталуға 

тиіс.  

5) Старт және финиш аймағы, эстафетаны беру аймағы, сонымен 

қатар 1000 метр айналымның басым бӛлігі кӛрермендерге 

жарыстың басым бӛлігі кӛрінетіндей деңгейде орналасуға тиіс.  

6) Спортшылардың трасса шекарасын бҧзуын және бейтаныс 

тҧлғалардың трассаға рҧқсатсыз кіруін болдырмау ҥшін трасса 

қоршалуға тиіс, алайда жарысты теледидарға тҥсіруге бӛгет 

жасамау ҥшін қоршау мейлінше аз болу керек. 

7) Спортшылардың киінуіне арналған ҥй-жайды және техникалық 

персоналға, БАҚ, фотографтарға және бақылаушыларға арналған 

бӛлме, сонымен қатар жҧмысы жарысты ӛткізуге кедергі жасамас 

ҥшін теледидарлық командаларға және олардың қҧрал-жабдығына 

арналған жеткілікті алаң бӛлу қажет.  

8) Ҧйымдастырушылар атлеттерді қолайсыз кҥн райынан қорғау ҥшін 

жабық алаңды қамтамасыз етуге тиіс. Теледидар камераларының 

бақылау аумағы UIPM техникалық делегатының немесе ҧлттық 



техникалық бақылаушының және жарысты теледидардан кӛрсетуге 

жауапты тҧлғаның пікірін ескере отырып орнатылуға тиіс. 

Камералардың орналасуы жарыстың барысын барынша ауқымды 

кӛрсетуді және камералардың алдында бейтаныс адамдардың 

болмауын қамтамасыз етуге тиіс.  

9) Старт/финиш аймағының жанында фиништан кейін бірден 

спортшылардан сҧхбат алу ҥшін және олар туралы репортаждар 

жасау ҥшін тҥсіру тобына арналған алаң жабдықталуға тиіс. 

10) Ҧйымдастырушылар жарысты кӛру ҥшін барынша ыңғайлы 

жерде аса маңызды адамдарға арналған орындарды белгілеуге тиіс.  

 

В.5.16  Спорттық құрылыстар 

1) Спорттық қҧрылыстар тікелей кҥн сәулесі бессайысшыларға кедергі 

жасамайтындай сыртта  және ішкі ҥй-жайларда салынады.  

2) Атыс шебі бессайысшылардың, тӛрешілер мен бақылаушылардың 

қауіпсіздігіне кепілдік беретіндей жасалуға тиіс.  

3) Атыс орны атлеттерді желден, әсіресе бҥйірлік желден 

қорғайтындай жасалуға тиіс, яғни шеткі атыс шептерінде бҥйірлік 

қабырғалары болуға тиіс. 

4) Бҥйірлік қабырға шеткі атлеттердің атыс орындарын кемінде 1 

метрге жабуға тиіс, яғни жалпы алғанда 2 бҥйірлік қабырғаның 

ҧзындығы кемінде 11 метр болуға тиіс. 

5) Нысаналардың артындағы беті жарыққа қарсы, бейтарап тҥсті 

болуға тиіс. 

6) Атысты ӛткізуге арналған қҧрылыстар жабық болуға тиіс және 

атлеттерді жаңбырдан қорғауға тиіс. 

7) Атыс орнындағы ҥстелдің астында атлеттердің тапаншаларын, 

сҥлгілерін және алысты қарайтын тҥтіктерін  қолайсыз кҥн райынан 

қорғауға арналған судан қорғау қораптары болуға тиіс.  

8) Атлеттің атыс орны (ені 1-ден 1,5 метрге дейін) жақтары бойынша 

нақты шектелуге тиіс, сонымен қатар атыстың әрбір сериясы ҥшін 

старттық және фиништық болып табылатындай артқы сызықпен 

шектелуге тиіс.  

9) Атыс орны кӛрермендерге жарыс барынша жақсы кӛрінетіндей 

орналасуға тиіс. Трассаның фиништық сызығы атыс орнының 

жанында орналасуға тиіс.  



10) Жаттығулар мен жарыс барысында атлеттер атыс шебіне бір 

жақтан кіріп екінші жақтан шығуын қамтамасыз ету қажет.  

11) Атлеттердің атыс орындарының артында ені кемінде 4 метр 

болатындай жолақты жасау қажет, ол басқа атлеттерге кедергі 

жасамай және тӛрешілерге ӛз міндеттерін орындауға мҥмкіндік 

беріп  атыс шебіне кіруге және шығуға арналады.   

12) Нысаналар атыс орындарына сәйкес нӛмірленуге тиіс. 

Нысаналардағы нӛмірлер қалыпты кӛзі кӛретін адамға қалыпты 

атыс жағдайында және тиісті атыс орнынан кӛрінетіндей жеткілікті 

дәрежеде ҥлкен болуға тиіс.  

13) Атыс орны нысана нӛміріне сәйкес нӛмірленуге тиіс. 

14) Нысаналар қозғалмайтындай бекітілуге тиіс. 

15) Нысана орталығының биіктігі еденнен мынадай деңгейде болуға 

тиіс: 

- Стандартты биіктік: 1,40м+/- 0,05м; 

- Кӛлденеңнен нысаналар 0,25м шегінде ауысуы мҥмкін. 

16) Атыс орындары мыналармен жабдықталуға  тиіс: 

- Биіктігі 0,7-0,8м ҥстел; 

- Ҥстелдің тапаншаны  және оқтарын жаңбырдан қорғауға 

арналған сӛресі немесе судан қорғайтын қорабы болуға тиіс. 

17) Жарыс және жаттығудың кезінде желдің бағыты  атыс орнынан 

жақсы кӛрінуге тиіс. 3 жел жалауы атыс шебінің шеттеріне және 

ортасына орнатылуға тиіс. Жалаулар жалаудың жоғары бӛлігі 

нысананың тӛменгі бӛлігінің дейгейінде болатындай және 

нысананы кӛруге кедергі жасамайтындай биіктікте орнатылуға 

тиіс.  

Атлеттер ҥстелдің ҥстіне қажетті заттарды ғана қоя отырып, атыс 

орнын таза ҧстауға тиіс. 

 

В.5.17. Жүгіру трассасы 

1)    спортшы уақытын жоғалтпай трасса бойымен жҥруі ҥшін, трасса 

оған айқын кӛрінуге тиіс; 

2)    трассадағы барынша тҧтас кӛтерілу 50м аспауға тиіс; 

3) осы жалпы кӛтерілу трасса стартының деңгейінен 

перпендикулярдың биіктігімен анықталады және старттық деңгейдің 

барлық ӛзгерістері қосылады. 



4) трассаның алдыңғы және соңғы 50 метрі тегіс, еңіссіз болуға тиіс; 

5) трасса 500 метрді кӛрсетіп отыратын кӛрсеткіш бағаналарымен 

жабдықталуға тиіс; 

6) трасса екі спортшыға бір-біріне кедергі жасамай жҥгіруіне 

мҥмкіндік беретіндей кең болуға тиіс; 

7) старт пен финиш бір аймақта болуға тиіс; 

8) трасса атлеттерге айқын кӛрінуге тиіс және жерде жалауша, лента 

немесе таңбалаумен жабдықталуға тиіс. «А» және «В» 

санаттарындағы жарыстарда трассадағы барлық бҧрыштар бҧрылысқа 

10 м дейін және кейін 0,5-1 м  биіктікте орналасқан  ленталармен 

жабдықталуға тиіс. Трассаның ережеге сәйкестігін тексеру UIPM 

техникалық делегаттарына жҥктеледі. Әлем чемпионаттарында 

трассаның бойы 0,5-1 м  биіктікте орналасқан айқын кӛрінетін 

ленталармен жабдықталуға тиіс. 

9) старттық және фиништық сызықтар ені кемінде 5см болатын ақ 

жолақтармен бӛлінуге тиіс. Трассаның старты мен финишын 

білдіретін бағана немесе арка орнату ҧсынылады.  

10) эстафеталарда старттық және фиништық сызықтардың ҧзындығы 

20 метр (старт сызығына дейін 10 метр және кейін 10 метр) және ені 

кемінде 5 метр болуға тиіс. Осы аймақ айқын кӛрсетілуге тиіс.  

11) финиш сызығында ҧйымдастырушылар ҥшін жеткілікті орын 

болуға тиіс, ӛйткені олар кезеңді аяқтаған спортшылармен айналысуы 

тиіс. 

12) Фиништық аймаққа тек тӛрешілер, ҧйымдастырушылар және 

секундометристер жіберіледі. Тілшілер, спортшылар және 

бақылаушылар фиништық аймаққа жіберілмейді. Жарысқа қатысып 

жатқан атлеттермен соқтығысудың алдын алу ҥшін фиништық 

сызыққа бӛгде тҧлғаларды жіберуге тыйым салуға баса назар аудару 

қажет.  

 

 

В.5.18 Нысаналар жүйесі 

             «А» және «В» санатындағы жарыстарға UIPM сертификаттаған 

нысаналар ғана жіберіледі. 

 

В.5.18.1. Электрондық нысаналар 

1) электрондық нысаналар қара орталықтан және 5 жасыл/қызыл 

индикаторлардан тҧрады.  

2) нысаналар мен индикаторлар жеке орналасуға тиіс. Нысананың 

стандартты ӛлшемі -250мм диаметр. Тҥсу аймағы -59,5мм. Нысаналар 

бақылаушыларға айқын кӛрінуге тиіс. 

3) индикаторлар. Толқындардың ҧзындығы: қызыл тҥс 660нм және 

жасыл тҥс 525нм (+/- 5нм) болуға тиіс.  



4) «А» санаты ҥшін индикаторлар атыс аймағынан кемінде 1 метрге 

жоғары орнатылуға тиіс. Индикатордың диаметрі 55мм, шолу аймағы 

кемінде 140º болуға тиіс. Басқа жарыстар ҥшін   индикатордың 

диаметрі 55мм немесе 26мм, шолу аймағы кемінде 90º болуға тиіс. 

Индикаторлардың артындағы айнала қара тҥсті, ал олардың ара-

қашықтығы 40мм болуға тиіс. 

5) нысаналар орталықтағы нысанамен бірге қабырғаға (биіктігі 

шамамен 2,3метр) 1,4 метр биіктікке ілінеді, Егер қабырға ағаш және 

пластиктан болмаса, онда 1,30м және 2,10 метр биіктікте шуруптарды 

(диаметрі 6мм) бекіту мҥмкіндігі болуға тиіс.  

6) атудың уақытын есептеу нысанаға, нысананың қара немесе ақ 

аймағының қайсысына болсын бірінші оқ тигеннен бастап саналады. 

Нысаналар компьютерге қосылмастан пайдаланылуға тиіс.   

7) нысаналардың кіру қуаты 90-240 АV диапазонында болуға тиіс. 

Кҥш кабелі 20А қауіпсіздігімен жабдықталған, 3*2,5мм су ӛткізбейтін 

жәшігімен болуға тиіс. Осы жәшік қабырғаның арғы жағында 2 

метрлік биіктікте орнатылуға тиіс.  Егер стадион әлі жабдықталған 

болмаса, онда ҧйымдастырушылар резервтік кҥш жҥйесін (кемінде              

750 VА) кӛздеуге тиіс. 

8) нысаналар кез келген ауа-райы жағдайында жӛндеулі болуға тиіс. 

 

 

В.5.18.2. Механикалық нысаналар 

1) механикалық нысаналар 5 тарелкадан тҧрады. 

2) нысаналар жарықты ӛткізбейтін материалмен сырлануға тиіс; 

3)  нысана негізінің ӛлшемдері: ҧзындығы-42см, биіктігі-15см, 

тереңдігі-15см. 

4) тарелкалардың арасындағы қашықтық кемінде 8см. 

5) тигізу аймағы 59,5мм диаметрін қҧрайды. 

6) нысаналар кӛрермендерге айқын кӛрінуге тиіс; 

7) нысаналар 1,40м биіктікте дәл бекітілуге тиіс; 

8) нысаналар дҧрыс жҧмыс істеуі ҥшін, олар нақты бапталуға тиіс; 

9) нысаналарды жаңарту ҥшін қолданылатын жіп нысанадан бастап 

атлеттің атыс шебіне дейін тікелей ӛткізілуге тиіс, сол жерде бекітіліп, 

бессайысшы пен тӛреші қолдана алатындай болуға тиіс. 

10) нысананың ақ бӛлігі сырланбауға тиіс. Нысананың қара бӛлігін 

сырлауға болады. 

 

В.5.19. Пневматикалық тапаншалар 

 



1) Қандай да бір магазинсіз бір зарядты тапаншалар ғана рҧқсат 

етіледі; 

2) Тапаншаның салмағы 1500 грамнан аспауға тиіс. Ату ілгегінің 

салмағы кемінде 500 грамм.  

3) Тапаншаның ӛлшемі қораптың 420мм×200мм×50мм ӛлшемінен 

аспауға тиіс. Қораптың ӛлшемін +/-1мм ӛзгертуге рҧқсат етіледі. 

4) Баллондар да тестілеу мен таңбалаудан ӛтеді. 

5) Атлет ату кезінде тапаншаны ҧстайтын қолдың буынында 

таңғыштар мен тіректер пайдалануға тыйым салынады. Басқа 

қосымша параметрлерді суреттен қарауға болады.  

 

 

 

 

 

 

 

В.5.20. Оқ-дәрілер 

Қорғасын немесе басқа жҧмсақ материалдан 4,5 калибрлі оқтарды 

пайдалануға рҧқсат етіледі. 



 

 

В.5.21. Лазерлік жүйе 

1) комбайн лазерлік жҥйені пайдалана отырып ӛткізілуі мҥмкін. 

2) тек бір зарядты лазерлік тапаншаларды пайдалануға рҧқсат етіледі. 

3) лазерлік нысаналардың ӛлшемі де механикалықтыкіндей болуға тиіс. 

 



5A-қосымша 

1): ҦПАЙЛАРДЫҢ ТАБЛИЦАСЫ 

ЖЕКЕ ЖАРЫСТАР – ерлер мен әйелдерге арналған комбайн: ересектер, жасӛспірімдер, А 

кадеттері 

 
 



5A-қосымша 

2): ҦПАЙЛАРДЫҢ ТАБЛИЦАСЫ 

ЖЕКЕ ЖАРЫСТАР – ерлер мен әйелдерге арналған комбайн: ересектер, жасӛспірімдер, А 

кадеттері 

 



5A-қосымша 

3): ҦПАЙЛАРДЫҢ ТАБЛИЦАСЫ 

ЖЕКЕ ЖАРЫСТАР – жасӛспірімдер мен қыздарға арналған комбайн: В кадеттері 

 

 



 

5Б-қосымша 

1): ҦПАЙЛАРДЫҢ ТАБЛИЦАСЫ 

3 адамнан тҧратын командаларға арналған эстафета – жасӛспірімдер мен қыздарға 

арналған комбайн: ересектер, жасӛспірімдер, А және В кадеттері 

 



5Б-қосымша 

2): ҦПАЙЛАРДЫҢ ТАБЛИЦАСЫ 

3 адамнан тҧратын командаларға арналған эстафета – жасӛспірімдер мен қыздарға 

арналған комбайн: ересектер, жасӛспірімдер, А және В кадеттері 

 

   



 



5С-қосымша 

1): ҦПАЙЛАРДЫҢ ТАБЛИЦАСЫ 

2 адамнан тҧратын командаларға арналған эстафета – жасӛспірімдер мен қыздарға 

арналған комбайн: ересектер, жасӛспірімдер, А және В кадеттері 

 
 



Бұзушылықтар: Ереженің 

тармағы  

Айыппұл  

 

1-ші рет келесі Орындау 

орны 

Киім формасын бҧзу 5.14.1-т.1)т. 

 

10''  Стартта  

Старттық нӛмірлерінің 

параметрлерін ӛзгерту 

5.14.1.2) 10''  Стартта 

Фальстарт  5.14.1.3) 10''  Атыс шебі  

Жаттығудан кейін және атыстың 

әрбір сериясынан кейін 

тапаншаның жалауын кӛтермеу  

5.14.1.4) 10'' 10'' Атыс шебі, 

соңғы 

айыппҧл 

аймағы 

Ҥстелден алыс тҧрып тапаншаға 

оқ салу 

5.14.1.5) 10'' 10'' Атыс шебі, 3-

серия - соңғы 

айыппҧл 

аймағы 

Жаттықтырушының оларға 

арнайы бӛлінген аумақтан шығуы 

5.14.1.6) Ескерту 10'' Стартта 

Ресми жаттығу басталғанға дейін 

тапаншаны қораптан шығару 

5.14.1.7) Ескерту  10'' Стартта 

Қате нысанаға тҥсу 5.14.2.1) Шығарып тастау  

Уақыт лимиті шыққанға дейін 5 

нысананың барлығын жаппай 

жҥгіруді бастау  

5.14.3.1) Егер бҧзушылық атыстың соңғы 

сериясында болса, атыс шебінде 

немесе соңғы айыппҧл аймағында 10'' 

Дистанцияны аяқтамау 5.14.3.2) Шығарып тастау 
 

 

Трассада басқа атлеттерді итеру, 

кедергі жасау 

5.14.3.3) Шығарып тастау 
 

 

Қасақана, болмаса жай 

маршруттан ауып кету 

5.14.3.4) Шығарып тастау 
 

 

Рҧқсат етілмеген кіру 5.14.3.5) Шығарып тастау 
 

 

Рҧқсат етілмеген тапаншаны 

пайдалану 

5.14.3.6) Шығарып тастау 
 

 

Тӛрешілерден айыппҧл туралы 

ескерту ала отырып, соңғы 

айыппҧл аймағында тоқтамау 

5.14.3.7) Шығарып тастау 
 

 

Ресми жаттығу басталғанға дейін 

тапаншаны шерту және 

тапаншамен басқа да жаттығулар 

5.14.3.8) Шығарып тастау 
 

 

Таңбаланған тапаншаны қайта 

баптау 

5.14.4.1) Дисквалификация  

Тапаншаны рҧқсат етілмегенге 

айырбастау 

5.14.4.2) Дисквалификация  

Уақытынан бҧрын стартты 

бастауға тырысу 

5.14.4.3) Дисквалификация  

Егер атлетке лидер жетіп алса, 

онда: 

5.14.5, 5.7.2. 

12), 13), 14). 

Дисквалификация  

                             

 


