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FINALREGLER FÖR OLYMPISK SKEET MIXADE LAG 

Gäller från 2023-01-01 

GENERELLT 

Mixade lag är nationslag med två medlemmar (en man och en kvinna). 

I ett mästerskap kan varje land anmäla maximalt två Mixade lag i varje Mixade lag-tävling 

enligt ISSF Generella regler. Lagmedlemmar får bytas ut mot andra deltagande skyttar senast 

kl. 12 två dagar innan Tävlingen för Mixade lag. 

TÄVLINGEN 

Tävlingen för Mixade lag består av grundomgång och finalskjutning. 

GRUNDOMGÅNG  SvSF: Grundomgången kan vara del av en annan individuell tävling 

Grundomgången genomförs enligt gällande lerduveregler för skeet (kapitel 9.10) om inget 
annat framgår av dessa regler. Indelning i skjutlag sker genom lottning. De två 
lagmedlemmarna ska skjuta vid sidan av varandra i samma skjutlag och mannen skjuter först 
och kvinnan som tvåa. Lag från samma land ska inte skjuta i samma skjutlag. Skyttarna 
behåller sina startnummer från den individuella tävlingen.  

Tävlingen omfattar totalt 150 duvor skjutna under en dag (75 duvor för varje skytt). 

Båda skyttarna i laget ska skjuta 75 duvor i 3 serier om 25 duvor (3x25=75x2=150 duvor för 

varje lag). 

Efter grundomgångens baseras resultatlistan på det sammanlagda resultatet av båda 
skyttarna i de Mixade lagen (1 man och 1 kvinna) 75x2=150  (enligt lerduvereglerna 9.14.5.2 
och 9.15.3). De fyra(4) bästa lagen är kvalificerade för finalskjutning.  

Lika resultat för plats 1 till 4 ska avgöras med särskjutning enligt reglerna nedan på station 4. 

Efter grundomgången och eventuella särskjutningar tilldelas de 4 bästa lagen nya 
nummerlappar (11,-12, 21,-22, 31,-32, 41,-42). 

Lagen på plats 5 och lägre, som inte avgjorts genom särskjutning, placeras enligt 
lerduvereglerna 9.14.5.2 och 9.15.3. 
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SÄRSKJUTNING EFTER GRUNDOMGÅNGEN 

a) Skjutordningen i denna särskjutning bestäms av resultatet i grundomgången (Mixade laget 
med bäst placering skjuter först).  

b) Om några Mixade lag har skjutit fullt eller om placeringen inte kan avgöras med ”bäst sista 
serie” ska skjutordningen i särskjutningen bestämmas genom lottning. 

c) Innan särskjutningen tillåts skyttarna se duvorna och får provskjuta. 

d) Lagledaren ska bestämma vilken skytt (man eller kvinna) som ska skjuta första dubblén. 
Skjutordningen ska gälla i hela särskjutningen. 

e) Särskjutningen sker bara på station 4. 

f) Skyttarna i det bäst rankade laget ställer sig i den ordning som lagledaren bestämt bakom 
stationen. Första skytten (man eller kvinna) skjuter på en normal dubblé följd av andra 
skytten i laget som också skjuter på en normal dubblé. Skyttarna i de andra lagen skjuter på 
samma sätt på en normal dubblé.  Det lag som har minst antal träffar av de 4 skotten är 
utslaget. 

g) Om särskiljning inte sker fortsätter man på samma station och i samma ordning men man 
skjuter denna gång på en omvänd dubblé. 

h) Detta pågår tills särskiljning sker genom att lagen skjuter i samma ordning efter varandra 
(bäst rankade laget först) på omväxlande normala och omvända dubbléer. 

i) Förberedelsetiden är 15 sekunder. (Tiden ska kontrolleras av en nedräkningsklocka 
som hanteras av en utsedd domare). SvSF: Nedräkningsklocka tillämpas inte i 
Sverige 

j) Om det blir mer än en särskjutning ska den lägre placeringen avgöras först. 

 

FINALOMGÅNG 

a) Finalen skjuts i 2 omgångar. I första omgången utses bronsmedaljörerna och i andra 
omgången avgörs vem som får guld/silvermedaljerna. 

b) I omgång 1 tävlar lagen på plats 3 och 4 efter grundomgång eller ev. särskjutning. 

c) I omgång 2 tävlar lagen på plats 1 och 2 efter grundomgång eller ev. särskjutning. 

d) Omgång 1 skjuts först följd av omgång 2. 

e) Finalerna skjuts på finalbanan. 

 
 
MEDALJMATCHER 

a) I medaljmatcherna skjuter lagen i startnummerordning som är baserad på resultatet 
efter grundomgången och ev. särskjutningar (lägst startnummer börjar). 

b) Innan medaljmatcherna får skyttarna bara provskjuta. Det sker ingen visning av 
duvorna eftersom detta sker tidigare vid presentationen av alla Mixade lag.   

c) Förberedelsetiden på varje station är 30 sekunder. Tiden ska kontrolleras av en 
nedräkningsklocka som hanteras av en utsedd domare. SvSF: Nedräkningsklocka 
tillämpas inte i Sverige 
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d) Skyttarna i de båda Mixade lagen (4 skyttar) startar med resultatet 0 och skjuter på 
stationerna 3, 4, 5, 3 och 4 och håller på tills segrarna har utsetts enligt följande: 

e) Laget med det lägre startnumret skjuter först med början på station 3 följt av det 
andra Mixade laget. De båda skyttarna i varje Mixat lag skjuter i nummerordning 2 
dubbléer (1 vanlig och 1 omvänd) 4 skott (8 skott per Mixat lag).  

f) Efter varje station erhåller det Mixade lag som träffat flest duvor efter 4+4=8 skott 2 
poäng och det förlorande laget 0 poäng. Om båda lagen har samma resultat får de 
Mixade lagen 1 poäng var.  

g) Skjutordningen (vilket lag som ska skuta först) växlar mellan lagen efter varje station 
(dvs. att på station 4 skjuter andra laget först följt av det första laget. På station 5 
skjuter första laget först igen). 

h) Poängen adderas efter varje serie (station). 

i) Antal träffade duvor nollställs däremot efter varje station. 

j) Skjutningen fortsätter i sekvenser på stationerna 3, 4, 5, 3 ,4 (5 stationer) och det 
Mixade lag som först erhåller sex (6) poäng vinner. 

k) När alla serier är skjutna på alla 5 stationerna och båda lagen har samma antal poäng 
(5:5) ska det segrande Mixade laget utses genom särskjutning enligt reglerna nedan. 

 

SÄRSKJUTNING I FINALEN 

a) I särskjutning efter medaljmatch skjuter det lag med lägst startnummer först.  

b) Skyttarna skjuter varje lag skjuter i startnummerordning efter varandra och 
skjutordningen ska vara densamma under hela särskjutningen. 

c) Särskjutningen sker på stationerna 3, 4 och 5.  

d) Skyttarna i det Mixat laget med det lägre startnumret ska ställa sig i ett led bakom 
station 3 och skjuta en normal dubblé. Därefter skjuter skyttarna i det andra laget på 
en normal dubblé. Det lag som har flest träff av de fyra skotten (2+2=4) vinner. Om 
lagen fortfarande är lika upprepas samma procedur samma station men denna gång 
skjuter man på en omvänd dubblé. 

e) Om särskiljning inte sker på station 3 upprepas samma procedur på station 4 (sedan 
5, 3, 4 etc.) med att skyttarna i varje lag först skjuter4 en normal dubblé och därefter 
en omvänd dubblé tills särskiljning sker. 

f) Förberedelsetiden på varje station är 15 sekunder. (Tiden ska kontrolleras av en 
nedräkningsklocka som hanteras av en utsedd domare). SvSF: Nedräkningsklocka 
tillämpas inte i Sverige 

g) Ingen visning av duvor eller provskjutning tillåts innan särskjutning i finalen. 
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AVBROTT FÖR COACHNING 
Under medaljmatchen kan lagledaren en (1) gång begära avbrott i skjutningen under högst 
en minut, när det är lagets tur att skjuta, för att tala med skyttarna på skjutstationen. Vid ett 
sådant avbrott får de andra lagens lagledare också tala med sina skyttar. Ansvarig 
juryledamot kontrollerar tiden. 
 
INSTÄLLELSETID och AMMUNITIONSKONTROLL 

a) Skyttarna i de 4 Mixade lagen i finalomgången eller deras lagledare ska anmäla sig för 
ammunitionskontroll på finalbanan senast 30 minuter innan starttiden för första 
finalen. Vid detta tillfälle delar juryn ut nummerlappar till alla skyttarna i de 4 
kvalificerade Mixade lagen. 

b) Juryn ska instruera skyttarna eller deras lagledare att placera all sin ammunition i 
numrerade lådor (motsvarande startnumret). Juryn tar därefter ammunition för 
kontroll och utför utrustningskontroll. Ammunitionskontrollen ska vara avklarad 
innan skyttarna presenteras.  

c) Skyttarna får lämna finalbanan men de måste återvända till finalbanan senast 15 
minuter innan final 1 startar för presentation. 

d) Ingen ytterligare ammunition får tas med till finalbanan. 
e) Två (2) poängs avdrag ska göras från resultatet för den första skytten i finalomgången 

om inte det Mixade lagets ammunition finns på plats 30 minuter innan starten av 
final 1, och/eller om någon skytt i det Mixade laget inte anmäler sig på finalbanan 
senast 15 minuter innan starten av final 1. Om något lag inte anmäler sig i tid för 
presentationen tillåts det ej starta i finalen och placeras 4:a (vid första matchen) eller 
2:a (vid den andra matchen) 
 

DUVVISNING, PRESENTATION OCH PROVSKJUTNING 

a) Skyttarna i de lag som skjuter första matchen får ta sin ammunition från lådorna 
(gäller inte lagen i den andra matchen vid detta tillfälle). Därefter ombeds alla lagen 
att gå till skjutstationerna för provsiktning och provskjutning.   

b) Alla lagen tillåts se duvorna 

c) Därefter ombeds lagen i den andra finalmatchen att sätta sig på anvisad plats. 
Skyttarna tillsammans med sina lagledare i den första matchen samlas vid sidan av 
banan. De Mixade lagen går in på banan ett och ett medan speakern presenterar 
dem för publiken. Skyttarna ska stå kvar med ansiktet mot publiken tills alla 
skyttarna, ansvarig juryledamot och domaren har presenterats. 

d) Skyttarna ska stå i följande ordning: Kvinna- man- lagledare. 

e) Ansvarig Juryledamot ska tillse att de Mixade lagen (skyttarna och lagledaren) står i 
rätt ordning. 

f) Finalen genomförs enligt enligt reglerna ovan. 

g) När första finalen är klar kan skyttarna i den andra finalen ta sin ammunition. 
Finalisterna, lagledarna och funktionärerna presenteras enligt p. c) och D ovan. Efter 
presentationen går lagen till skjutstationen och matchen kan börja. 
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h) Efter finalerna tillser ansvarig juryledamot att guld-, silver- och bronsmedaljörerna 
samlas för presentation och fotografering. 

 

MUSIK OCH PUBLIKSTÖD 

Under finalmatcherna ska musik spelas. Juryn ska godkänna musiken. Entusiastiskt stöd från 
publiken uppmuntras och rekommenderas under final-skjutningarna. 

FUNKTIONSFEL UNDER FINALOMGÅNGEN 

a) Om domaren beslutar att ett gevärs- eller ammunitionsfel ej är orsakat av skytten, 
ska finalen uppskjutas och skytten ska ges tre (3) minuter att reparera sitt gevär 
eller skaffa ett annat godkänt gevär. Om detta inte kan ske inom tre (3) minuter 
måste skytten (Mixade laget) utgå. Efter att felet är åtgärdat fortsätter finalen. 

b) Om ett lag måste utgå under final 1 eller 2 ska det kvarvarande laget förklaras 
vinnare. 

c) Ett Mixat lag tillåts ha två godkända funktionsfel i finalen inklusive ev. 
efterföljande särskjutning, oavsett om det försökt att reparera felet. 

d) Varje regelrätt duva där det inträffar ytterligare gevärs- eller ammunitionsfel skall 
dömas BOM antingen skytten försökt skjuta eller ej. 

 
PROTESTER UNDER SEMIFINALER OCH MEDALJMATCH 

a) Om en skytt är oenig med domarens beslut angående TRÄFF, BOM eller NY DUVA, 
måste han protestera innan nästa skytt skjuter, genom att sträcka upp armen och 
säga ”PROTEST” 

b) Domarens ska då tillfälligt stoppa skjutningen och, efter att han hört sidodomarnas 
åsikt, fatta ett slutgiltigt beslut. Ingen protest accepteras om nästa skytt har skjutit.  

c) Varje annan protest från skytt eller lagledare ska omedelbart avgöras av 
Finalprotestjuryn. Finalprotestjuryns beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas. 

d) Om en protest i finalen, gällande annat än TRÄFF, BOM eller NY DUVA, avslås ska 
två (2) poängs avdrag göras på skyttens (Mixade lagets) två (2) senast träffade 
duvor.  

e) De gällande VAR-reglerna (9.18.4) ska följas både i semifinalerna och medaljmatchen. 
SvSF: VAR tillämpas inte i Sverige  
 

 

DUVORNA 
Grundomgång: Normala duvor 
Finalomgång: Flashduvor 
 
OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER 
ISSF:s tekniska regler gäller för de fall som inte omfattas av ovan nämnda regler. Protester 
avgörs av juryn enligt reglerna för varje gren. 


