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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
1.   Szakágak Puska-pisztoly  

2.   Versenyszám típusa Csapat 

3.   Versenyszám elnevezése Vegyes Csapat Pisztoly, Vegyes Csapat Puska 

4.   Résztvevők létszáma csapatonként Egyesületenként 4  fő (2 férfi - 2 nő, akik az Országos-
bajnokság egyéni indulói). Egy nemzet 
versenyszámonként csak 2 (két) csapatot nevezhet. 

5.   Nevezési díj 2000ft/csapat 

6.   Rajtszámok az alapversenyben  

7.   Részek száma 3 rész: 
•   Alapverseny 
•   Elődöntő 
•   Helyosztók 

8.   Alapverseny A lőállások elosztása sorsolással történik. Az azonos 
csapatok tagjai egymással szomszédos lőállásokon 
lőnek (a női csapattag a férfi bal oldalán). Az egymással 
mérkőző csapatok egymás mellett lőnek. 

9.   Lövések száma az alapversenyben Felkészülés és próbalövések: 10 perc 
A csapattagok 30 perc alatt 25-25 (összesen 50) lövést 
adnak le. 

10.   Értékelés az alapversenyben •   Pisztoly: egész körös értékelés belső tízesekkel (ISSF 
     szabályok) 
•   Puska: tizedes értékelés (ISSF szabályok) 

11.  Rangsorolás az alapversenyben  Az alapverseny sorrendjét az egyes csapatok 2 (két) 
tagja (1 férfi + 1 nő) által elért összetett eredmények 
sorrendje adja  

12.  Holtverseny az alapversenyben Bármely helyen kialakult holtversenyt az ISSF szabályai 
szerint kell megszüntetni 

13.  Elődöntő Az alapverseny első 8 csapata jut tovább az elődöntőbe. 
Az elődöntőket a döntő pályán kell megrendezni. 
     • Az első elődöntőbe az alapverseny 1-4-5-8  
        helyezett csapatai kerülnek 
     • A második elődöntőbe az alapverseny 2-3-6-7 
        helyezett csapatai kerülnek 
A lőállások elosztása sorsolással történik. Az azonos 
csapatok tagjai egymással szomszédos lőállásokon 
lőnek (a női csapattag a férfi bal oldalán).  
Az egymással mérkőző csapatok egymás mellett lőnek. 

14. Értékelés az elődöntőben Tizedes értékelés 
Az értékelés nulláról (0) kezdődik 
A sorrendet az egyes csapatok 2 (két) tagja (1 férfi+ 1 
nő) által elért összetett eredmények sorrendje adja 

15. Lövések száma az elődöntőben Felkészülés és próba lövések: 3 perc 
Első selejtező rész: 
    • A csapatok csapattagonként 2-2 db háromlövéses 
       sorozatot (6 lövés) adnak le 150 mp alatt 
    • Ezt követően 100 mp alatt 2-2 lövés 
    • A sorrendben leghátul álló csapat kiesik 



    • Újabb 2-2 lövés 100 mp alatt, majd a hátulról soron 
       következő csapat kiesik 
 Második selejtező rész: 
     • A 3. helyezett csapatok kiesését követően az állva 
        maradt 2-2 csapat további 2 lövéssel (összesen 12 
        lövés) teljesíti az elődöntőt. 
Az elődöntőben győztes csapatok továbbjutnak a 
döntőbe, a vesztes csapatok a bronzéremért lőnek.  

16. Rangsorolás az elődöntő után A két elődöntőben búcsúzó két-két csapat az 
elődöntőben elért eredményeik alapján az 5-8. helyen 
kerülnek rangsorolásra 

17. Holtverseny az elődöntőben Holtversenyt szétlövéssel kell megszüntetni az ISSF 
idevonatkozó szabálya értelmében. 
A csapatoknak 10 mp időhatáron belül ki kell jelölniük 
azt a csapattagot (férfi vagy nő), aki a szétlövésben részt 
vesz (ezt kézfelemeléssel kell jelezni), ellenkező esetben 
nullát kapnak. 
Az 5-8. helyen kialakult holtverseny esetén a csapatokat 
az alapversenyben elért eredményeik szerint kell 
rangsorolni. 

18. Helyosztók éremért A bronzmérkőzés kerül elsőként lebonyolításra, ezt 
követi az első helyért menő összecsapás.  

19. Értékelés a helyosztókon Tizedes értékelés 
Az egyes lövések utáni sorrendet a csapatok 2 (két) 
tagja (1 férfi+ 1 nő) által elért összetett eredmény adja. 
A jobb eredményt elérő csapat 1 pontot kap. 
A végső győzelemhez 5 pontot kell elérni minimum 1 
pontos különbséggel 

20. Holtverseny a helyosztókon Azonos eredmény esetén senki nem kap pontot, hanem 
a soron következő lövés következik 

21. Bronzmérkőzés 4 perc átállási idő után az elődöntő két vesztese vesz 
részt a bronzmérkőzésen (C és D helyen az első 
elődöntő vesztes csapata, E és F helyen a második 
elődöntő vesztes csapata) 
    •  1 perc felkészülés idő (próbalövés nincs) 
    •  50 mp lőidő lövésenként 
    •  Párosverseny a két csapat között 
    •  Az 5 pontot elsőként elérő csapat a bronzérmes 

22. Aranymérkőzés 4 perc átállási idő után az elődöntő két győztese vesz 
részt az aranymérkőzésen (C és D helyen az első 
elődöntő győztes csapata, E és F helyen a második 
elődöntő győztes csapata) 
    •  1 perc felkészülés idő (próbalövés nincs) 
    •  50 mp lőidő lövésenként 
    •  Párosverseny a két csapat között 
    •  Az 5 pontot elsőként elérő csapat az aranyérmes 

23. Céltáblák típusa Elektronikus céltábla az alapversenyben, az eldöntőben 
és a helyosztókon 

24. Akadályok Az ISSF szabályai szerint kell eljárni 

25. Büntetések Az alapversenyben a felkészülésre és próbalövésekre 
felszólító vezényszó előtt eladott leadott lövés esetén 



két kört kell levonni az első lövés értékéből.  
A döntőkben bármely vezényszó előtt leadott bármely 
lövés nullának számít 

26. Versenyzők ruházata Melegen ajánlott, hogy ugyanazon nemzet csapat tagjai 
azonos típusú és színű ruházatot viseljenek 

27. Zene & zaj Az elődöntők és a helyosztók alatt zene és zaj 
megengedett; a technikai delegátusnak jóvá kell 
hagynia a zenét 

28. Szabályban nem rögzített esetek Ilyen eseteket az ISSF szabályai szerint kell elbírálni. 

 


