
MiX Team 10 meter 

Lagene består av en kvinnelig og en mannlig utøver. 

1. Kvalifisering 

Prøveskudd   10 minutter 

Tellende   25 skudd på 30 min 

De åtte beste lagene går til semifinale. Ved lik poengsum brukes  

2. Semifinale 

Ved loddtrekning deles det inn i to grupper med fire lag. 

Semifinalene vil foregå på finalebanen. 

I semifinalen skytes følgende program: 

3 minutter forberedelsestid og prøveskudd 

1. 2 serier av 3 skudd. Skytetid 150 sek 

2. 2 skudd. Skytetid 100 sek 

3. 2 skudd. Skytetid 100 sek. Dårligste lag (nr 4) blir eliminert 

4. 2 skudd. Skytetid 100 sek. Dårligste lag (nr 3) blir eliminert 

5. 2 skudd. Skytetid 100 sek. Vinner går til gull-finalen. Taper til bronsefinalen. 

6. Rangeringen for lag 5-8 vil bli etter poengsum i semifinalen 

3. Ved poenglikhet i semifinalen vil det bli omskyting mellom en av deltagerne på hvert lag. 

Lagene får 10 sekunder til å bestemme hvem av lagets medlem som skal skyte (rekk 

opp hånd). Hvis ikke blir det gitt 0 poeng. 

4. Medaljematchene 

Bronsemedaljematchen vil bli skutt først før det avsluttes med gullmatch 

Rankingen for hvert skudd er den sammenlagte poengsummen for de to deltagerne på 

laget. Det skytes ett skudd og vinneren får ett poeng. Ved lik poengsum  blir ikke poeng 

gitt ut. Det første laget som kommer til fem poeng vinner.   

5. Bronsefinalen 

Etter 4 minutter pause etter semifinalen starter bronsefinalen.  Skive C og D for de som 

gikk videre fra den første semifinalen og skive E og F for de som gikk videre fra den 

andre semifinalen. 

1. 1 min forberedelsestid uten prøveskudd 

2. 1 skudd.  Skytetid 50 sekunder helt til et lag står med fem poeng 

6. Gullfinalen 

Etter 4 minutter pause etter bronsefinalen starter gullfinalen.  Skive C og D for de som 

gikk videre fra den første semifinalen og skive E og F for de som gikk videre fra den 

andre semifinalen. 

1. 1 min forberedelsestid uten prøveskudd 

2. 1 skudd.  Skytetid 50 sekunder helt til et lag står med fem poeng 

7. Under semifinale og medaljematchene vil musikk og støy være tillatt. Musikken skal 

godkjennes av TD først. 

 

 


