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9.1 GENERAL  9.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

9.1.1 These Rules are part of the ISSF Technical Rules and apply to all 
Shotgun events. 

 9.1.1 A jelen szabályok az ISSF technikai szabályzatának részét képezik, 
és valamennyi koronglövő versenyszámra érvényesek. 

9.1.2 All athletes, coaches, team leaders and officials must be familiar with 
the ISSF Rules and must ensure that these Rules are enforced. It is 
the responsibility of each athlete to comply with the Rules. 

 9.1.2 Minden sportolónak, edzőnek, csapatvezetőnek és tisztségviselőnek 
ismernie kell ezen szabályokat, és biztosítania kell ezen szabályok 
betartását. Minden sportoló köteles megfelelni ezen szabályoknak. 

9.1.3 When a Rule refers to right-handed athletes, the reverse of that Rule 
refers to left-handed athletes. 

 9.1.3 Ha egy szabály jobbkezes sportolókra hivatkozik, akkor az adott 
szabályt az ellenkező oldal szerint kell értelmezni a balkezes sportolók 
esetében. 

9.1.4 Unless a Rule applies specifically to a men’s or a women’s event, it 
must apply uniformly to both men’s and women’s events. 

 9.1.4 A szabályokat egységesen kell alkalmazni a férfi és a női 
versenyszámokban, kivéve ha az adott szabály kifejezetten férfi vagy 
női versenyszámra vonatkozik. 

9.1.5 Where figures and tables in these rules contain specific information, 
the specific information in these figures and tables has the same 
authority as the numbered rules. 

 9.1.5 Az ábrákon és a táblázatokban feltüntetett információk hatálya azonos 
a sorszámozott szabályok hatályával. 

9.2 SAFETY  9.2 BIZTONSÁG 

SAFETY IS OF PARAMOUNT IMPORTANCE  A BIZTONSÁG KIEMELT FONTOSSÁGÚ 

See ISSF General Technical Rules, Rule 6.2.  Lásd az ISSF általános technikai szabályzatának 6.2-es számú 
szabályát. 

9.2.1 The safety of athletes, range personnel and spectators requires 
continued and careful attention to gun handling and caution in moving 
about the range. It is strongly recommended that all personnel 
operating forward of the firing line should wear high visibility vests or 
jackets. Self discipline is necessary on the part of all.  

 9.2.1 A sportolók, a lőtéri személyzet és a nézők biztonsága érdekében 
a fegyvereket mindig körültekintően kell kezelni és szállítani a lőtéren. 
Kifejezetten ajánlott, hogy a lővonal előtt tartózkodó személyzet 
láthatósági mellényt vagy kabátot viseljen. Minden résztvevőnek 
fegyelmezetten kell viselkednie.  

9.2.2 Carrying Guns  9.2.2 A fegyverek hordozása 

To ensure safety, all shotguns, even when empty, must be handled 
with maximum care at all times (penalty – possible 
DISQUALIFICATION). 

 A biztonság fenntartásához minden fegyvert mindig a lehető 
legnagyobb gondossággal kell kezelni, beleértve az üres fegyvereket 
is (a büntetés akár KIZÁRÁS is lehet). 

a) Conventional double barrel guns must be carried empty with the 
breech visibly open; 

 a) A hagyományos duplacsövű fegyvereket üresen kell hordozni úgy, 
hogy a töltényűr zárszerkezete láthatóan nyitva van. 

b) Semi-automatic guns must be carried with the breech bolt visibly 
open, with a safety flag inserted, and the muzzle pointed in a safe 
direction, up to the sky or down towards the ground only; 

 b) A félautomata fegyvereket úgy kell hordozni, hogy a töltényűr 
zárszerkezete láthatóan nyitva van, a töltetlenségjelző be van 
helyezve, és a csőtorkolat biztonságos irányba, felfelé vagy lefelé 
mutat. 



 

EDITION 2017 | First Print V1.1 03/2017 
 Copyright: ISSF 4 

c) Shotguns not in use must be placed in a gun rack, locked gun 
case, armory or other secure place; 

 c) A nem használt fegyvereket fegyverállványra, zárható 
fegyvertokba, fegyvertárolóba vagy más biztonságos helyre kell 
tenni. 

d) All shotguns must be kept unloaded except on the shooting station 
and only then after the command or signal “START” has been 
given; 

 d) Minden fegyvert töltetlen állapotban kell tartani a lőálláson kívül, 
és a lőállásban is csak a „START” vezényszó vagy jelzés után 
lehet betölteni. 

e) Cartridges must not be loaded in the gun until the athlete is 
standing on the shooting station, facing the traps with the gun 
pointed towards the target flight area and after the Referee has 
given permission (Exceptions, see Rule 9.9.2.g); 

 e) A lőszert tilos betölteni a fegyverbe, amíg a sportoló nem áll 
a lőállásban a korongdobó gépek felé fordulva, a fegyvert a 
korongok repülési területe felé tartva, és amíg a pályabíró 
nem adott engedélyt erre (a kivételeket lásd a 9.9.2 g) jelű 
szabályban). 

f) When shooting is interrupted, the gun must be opened and any 
cartridges or empty cartridge cases must be removed; 

 f) A lövések megszakítása esetén a fegyvert ki kell nyitni, és minden 
lőszert vagy üres lőszerhüvelyt ki kell venni belőle. 

g) No athlete may turn from the shooting station before his gun is 
open and empty; 

 g) Egyik sportoló sem fordulhat meg a lőállásban, amíg ki nem 
nyitotta és ki nem ürítette a fegyvert. 

h) After the last shot and before leaving the range or placing the gun 
on a rack, armory etc., the athlete must ascertain and the Referee 
must verify that there are no cartridges or empty cartridge cases in 
the chamber and/or magazine; and 

 h) Az utolsó lövés leadása és a pálya elhagyása vagy a fegyver 
állványra, fegyvertárolóba stb. helyezése előtt a sportolónak meg 
kell bizonyosodnia arról, hogy nincs lőszer vagy üres lőszerhüvely 
a töltényűrben és/vagy a tárban, és a pályabírónak ellenőriznie 
kell ezt. 

i) The handling of closed guns is prohibited when operating 
personnel are forward of the firing line. 

 i) Tilos hozzányúlni a zárt fegyverekhez, amikor a kezelőszemélyzet 
a lővonal előtt tartózkodik. 

9.2.3 Aiming  9.2.3 Célra tartás 

a) Aiming exercises are permitted only on designated shooting 
stations with the permission of the Referee, or in designated 
supervised areas; 

 a) Célra tartást csak az erre kijelölt lőállásokban, a pályabíró 
engedélyével, illetve az erre kijelölt felügyelt területeken lehet 
végezni. 

b) Aiming or shooting at another athlete’s targets or deliberately 
aiming or shooting at live birds or other animals is prohibited; and 

 b) Tilos másik sportoló korongjaira célra tartani vagy lőni, vagy élő 
madarakra és más állatokra szándékosan célra tartani vagy lőni. 

c) Aiming in any area other than in designated dry firing areas is 
prohibited. 

 c) Tilos célra tartást végezni a kijelölt szárazlövési területeken kívül. 

9.2.4 Shooting and Test Firing  9.2.4 Lövés és próbalövés 

a) Shots may be fired only when it is the athlete’s turn and the target 
has been thrown; 

 a) Lövéseket csak akkor lehet leadni, amikor a sportoló van soron, 
és a korong ki lett dobva. 
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b) By permission of the Referee, test firing of shotguns (a maximum 
of two (2) shots) is permitted for each athlete on each day of 
competition immediately prior to the start of his first round of the 
day; 

 b) A pályabíró engedélyével minden sportoló próbalövéseket adhat le 
(legfeljebb két (2) lövést) minden versenynapon az adott nap első 
rottéja előtt. 

c) Test firing of shotguns is also permitted for each athlete prior to the 
start of a Final or any shoot-offs before a Final; 

 c) Ezenkívül a döntő kezdete előtt vagy a döntő előtti szétlövést 
megelőzően is engedélyezettek a próbalövések minden sportoló 
számára. 

d) Test shots must not be fired into the ground within the shooting 
areas; and 

 d) Próbalövéseket tilos a földbe leadni a lőterületeken belül. 

e) Test firing of a shotgun after a gun repair is permitted, but it must 
be arranged with the Chief of Referees or the Chief Range Officer. 

 e) A fegyver javítása után engedélyezett a próbalövés, de ezt 
egyeztetni kell a felelős versenybíróval vagy a vezető 
versenybíróval. 

9.2.5 “STOP” Command  9.2.5 „STOP” vezényszó 

a) When the command or the signal “STOP” is given, shooting must 
stop immediately and all athletes must unload their shotguns and 
make them safe; 

 a) A „STOP” vezényszó vagy jelzés kiadása után a lövést azonnal be 
kell fejezni, és minden sportolónak ki kell ürítenie és biztonságos 
állapotban kell tartania a fegyverét. 

b) No shotgun may then be closed until the command to continue 
(“START”) has been given; 

 b) A fegyvereket ezután tilos zárni, amíg el nem hangzik a folytatásra 
felszólító vezényszó („START”). 

c) Shooting may only be resumed at the appropriate command 
(“START”) or signal; and 

 c) A lövések csak a megfelelő vezényszóra („START”) vagy jelzésre 
folytathatók. 

d) Any athlete who handles a closed gun after the “STOP” command 
has been given, without the permission of the Referee, may be 
disqualified. 

 d) Ha bármelyik sportoló bármilyen műveletet végez zárt fegyverrel 
a „STOP” vezényszó kiadása után a pályabíró engedélye nélkül, 
akkor az adott sportoló kizárható a versenyből. 

9.2.6 Commands  9.2.6 Vezényszavak 

a) All range commands must be given in the English language;  a) A lőtéren minden vezényszót angol nyelven kell kiadni. 

b) The Referees or other appropriate range officials are responsible 
for giving the commands “START,” “STOP” and other necessary 
commands; and 

 b) A „START”, a „STOP” és az egyéb szükséges vezényszavak 
kiadása a pályabírók vagy az egyéb illetékes tisztségviselők 
feladata. 

c) The Referees must then ascertain that the commands are obeyed 
and that all shotguns are handled safely.  

 c) A vezényszavak kiadása után a pályabíróknak meg kell 
bizonyosodniuk a vezényszavak követéséről, valamint arról, hogy 
az összes fegyver kezelése biztonságosan történik.  
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9.2.7 Eye And Ear Protection  9.2.7 Látás- és hallásvédelem 

a) All athletes and other persons in the vicinity of the firing line are 
urged to wear ear plugs, ear muffs, or similar adequate ear 
protection; 

 a) A lővonal közelében tartózkodó valamennyi sportoló és más 
személy számára kifejezetten javasolt füldugó, fülvédő vagy más 
megfelelő hallásvédő eszköz használata. 

b) Hearing protection incorporating any type of sound-enhancing or 
receiving devices may not be worn by athletes or coaches on the 
FOP. Hearing impaired athletes may wear sound-enhancing 
devices with the approval of the Jury (see also GTR 6.2.5); and 

 b) A versenypályán tartózkodó sportolók és edzők számára tilos 
bármilyen típusú hangminőség-javító vagy vevőegységet 
tartalmazó eszköz viselete. A hallássérült sportolók a zsűri 
jóváhagyásával viselhetnek hangminőség-javító eszközöket 
(lásd az általános technikai szabályzat 6.2.5-ös számú 
szabályát is). 

c) All athletes, Referees and officials are urged to wear shatterproof 
shooting glasses or similar eye protection.  

 c) Minden sportoló, pályabíró és tisztségviselő számára kifejezetten 
javasolt biztonsági üvegből készült védőszemüveg vagy hasonló 
látásvédő eszköz viselése.  

9.3 RANGE AND TARGET STANDARDS   9.3 PÁLYÁKRA ÉS KORONGOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  

a) Clay target standards are found in GTR 6.3.6.   a) A korongokra vonatkozó előírások az általános technikai 
szabályzat 6.3.6-os számú szabályában találhatók.  

b) Range standards for Shotgun ranges are found in 
GTR 6.4.17-6.4.20. 

 b) A koronglövő lőterekre vonatkozó előírások az általános technikai 
szabályzat 6.4.17–6.4.20-as számú szabályában találhatók. 

c) No athlete, coach or team official may interfere in any way with the 
range equipment (traps, microphones, trap computer, etc.) once 
set by the Referee or Jury. For a first violation, a Warning (Yellow 
Card) will be given to the athlete; a second violation will result in 
a one (1) point Deduction (Green Card) from the last hit target in 
the last completed round. Any subsequent occurrence will result in 
Disqualification (Red Card). The deliberate switching off of the 
trap computer will result in an immediate disqualification. If a coach 
or team official violates this rule, the warning or penalty shall be 
given to all athletes in the event from that country. 

 c) Miután a pályabíró vagy a zsűri beállította a pályák berendezéseit 
(a korongdobó gépeket, a mikrofonokat, a korongdobó gépeket 
vezérlő számítógépeket stb.), a sportolók, az edzők és a csapatok 
tisztségviselői semmilyen módon nem avatkozhatnak be azok 
működésébe. Ezen szabály első megsértésekor a sportoló 
figyelmeztetést (sárga lapot), második megsértésekor pedig 
egy (1) pontos levonást (zöld lapot) kap, amit az utolsó befejezett 
rotte utolsó „találat” értékű korongjánál kell érvényesíteni. 
A szabály további megsértése kizárást (piros lapot) von maga 
után. A korongdobó gépeket vezérlő számítógép szándékos 
kikapcsolása azonnali kizárással jár. Ha ezt a szabályt egy edző 
vagy egy csapat tisztségviselője szegi meg, akkor a 
figyelmeztetést vagy a büntetést az adott országbeli összes 
sportolónál ki kell szabni az adott versenyszámban. 
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9.4 EQUIPMENT AND AMMUNITION  9.4 FELSZERELÉS ÉS LŐSZER 

9.4.1 Equipment Restrictions  9.4.1 A felszerelésre vonatkozó korlátozások 

Athletes must use only equipment and clothing that comply with ISSF 
Rules. Any gun, device, equipment, accessory or other item that may 
give an athlete an unfair advantage over others and that is not 
specifically mentioned in these Rules, or that is contrary to the spirit of 
these Rules, including accessories or devices used to facilitate the 
counting of targets or the use of shotshells with colored wads is 
prohibited (see GTR 6.1.4).  

 A sportolók csak az ISSF szabályainak megfelelő felszerelést és 
ruházatot használhatnak. Tilos minden olyan fegyver, felszerelés, 
eszköz, tartozék vagy más tárgy használata, amely jogosulatlan 
előnyt adhat a sportolónak a többi sportolóval szemben, és amely 
nincs kifejezetten említve a jelen szabályzatban, vagy amely 
ellentétes a jelen szabályzat szellemével, beleértve a korongok 
számlálására használható tartozékokat vagy eszközöket, valamint 
a műanyagból vagy egyéb anyagból készült színes fojtást a lőszerben 
(lásd az általános technikai szabályzat 6.1.4-es számú szabályát).  

For a violation of these Rules, the athlete must receive a Warning 
(Yellow Card) for the first occurrence. For a repeat violation, the 
athlete must receive a Deducton (Green Card) of five (5) targets from 
the last five (5) hit targets in the last completed round.  

 Ezen szabályok első megsértése esetén a sportoló figyelmeztetést 
(sárga lapot) kap. A szabályok újabb megsértése esetén a sportoló 
öt (5) korongos levonást (zöld lapot) kap, amit az utolsó befejezett 
rotte utolsó öt (5) „találat” értékű korongjánál kell érvényesíteni.  

9.4.1.1 Equipment Control   9.4.1.1 Felszereléskontroll  

Athletes are responsible for ensuring that all items of equipment and 
clothing used by them in ISSF Championships comply with ISSF 
Rules. The Shotgun Jury is responsible for checking athletes’ 
equipment to ensure compliance. The Jury must provide an 
equipment control consultation service that is available to all athletes 
starting on the first Pre-Event Training day so that athletes, if they 
wish, may have their equipment checked prior to the competition. 
To ensure compliance with ISSF Rules, the Jury will conduct random 
checks during Competition and any athlete found to be in violation of 
the rules for guns or Skeet marker tapes must be disqualified.  

 A sportoló felelős azért, hogy a felszerelésének és a ruházatának 
az ISSF által rendezett bajnokságokon használt összes darabja 
megfeleljen az ISSF szabályainak. A koronglövő zsűri feladata annak 
ellenőrzése, hogy a sportolók felszerelése megfelel-e a szabályoknak. 
A zsűrinek az első verseny előtti edzés napjától kezdve 
felszereléskontrollal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatást kell 
biztosítania, amely az összes sportoló számára elérhető, hogy 
a sportolók igény esetén a verseny előtt elvégezhessék 
a felszerelésük ellenőrzését. Az ISSF szabályainak való megfelelés 
biztosítása érdekében a zsűri a verseny alatt véletlenszerű 
ellenőrzéseket hajt végre, és a fegyverekre, valamint a skeet 
versenyszámokban kötelező jelölőcsíkra vonatkozó szabályokat 
megsértő sportolókat ki kell zárnia.  

9.4.1.2 Equipment on the Field of Play / Shooting Area  9.4.1.2 A versenypályán/lőterületen használt felszerelés 

Any equipment or accessories on the field of play/shooting area shall 
be deemed as available for use by the athlete concerned and will be 
subject to inspection/ check by the Jury. Penalties will be applied. 

 A versenypályán/lőterületen található minden felszerelést és 
tartozékot a sportoló számára használatra elérhető felszerelésnek 
és tartozéknak kell tekinteni, amelyre kiterjed a zsűri általi 
felülvizsgálat/ellenőrzés. Szabálysértés esetén a megfelelő büntetés 
alkalmazandó. 
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9.4.2 Shotguns  9.4.2 Fegyverek 

9.4.2.1 Types of Shotguns  9.4.2.1 Fegyvertípusok 

All types of smoothbore shotguns, including semi-automatics, but 
excluding pump action shotguns, may be used, provided their caliber 
does not exceed 12 gauge. Shotguns smaller than 12 gauge may be 
used. Shotguns must not have a camouflage finish. 

 Az előagyszános fegyverek kivételével bármilyen típusú huzagolatlan 
fegyver használható, beleértve a félautomata fegyvereket is, ha az 
öbnagyságuk nem haladja meg a 12-es kalibert. 12-esnél kisebb 
kaliberű fegyverek használhatók. A fegyverek felülete nem lehet 
terepszínű. 

9.4.2.2 Release Triggers  9.4.2.2 Elsütőbillentyű-kioldó 

Guns with any type of “release” trigger actions are prohibited.  Tilos minden olyan fegyver használata, amely bármilyen típusú 
elsütőbillentyű-kioldóval van ellátva. 

9.4.2.3 Slings  9.4.2.3 Szíj 

Slings or straps on guns are prohibited.  Tilos szíjat vagy pántot használni a fegyveren. 

9.4.2.4 Magazines  9.4.2.4 Tár 

Guns with magazines must have the magazine blocked so that it is 
not possible to put more than one (1) cartridge in the magazine. 

 A tárral ellátott fegyverek esetében a tárat úgy kell reteszelni, hogy 
a tárba ne lehessen egynél (1) több lőszert behelyezni. 

9.4.2.5 Changing Guns  9.4.2.5 Fegyverek cseréje 

The changing of properly functioning guns or parts of guns, including 
interchangeable chokes, is not permitted in the same round.  

 Adott rottén belül nem engedélyezett a megfelelően működő 
fegyverek vagy fegyveralkatrészek cseréje, beleértve a cserélhető 
szűkítést is.  

9.4.2.6 Compensators  9.4.2.6 Kompenzátor 

The addition of compensators and similar devices fitted to gun barrels 
is prohibited, except that ported interchangeable chokes are permitted 
(see 9.4.2.7 b)). 

 Tilos a fegyvercsöveket kompenzátorral vagy hasonló eszközökkel 
felszerelni, kivéve a nyílásokkal ellátott cserélhető szűkítést 
(lásd a 9.4.2.7 b) jelű szabályt). 

9.4.2.7 Ported Barrels and Ported Interchangeable Chokes 
(with or without porting) 

 9.4.2.7 Nyílásokkal ellátott fegyvercső és cserélhető szűkítés 
(nyílásokkal ellátott vagy nyílások nélküli) 

a) Ported barrels are permitted, provided they do not extend back 
further than 20 cm as measured from the end of the muzzle, or as 
measured from the muzzle end of any interchangeable fitted 
choke; and 

 a) Nyílásokkal ellátott fegyvercső használata engedélyezett, ha az 
nem nyúlik 20 cm-nél távolabbra a csőtorkolat végétől mérve, vagy 
a felszerelt cserélhető szűkítés csőtorkolat felőli végétől mérve. 
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b) Interchangeable chokes (with or without porting) fitted to the end 
of the muzzle are permitted. In the case of ported interchangeable 
chokes, their porting (plus any barrel porting) shall not extend back 
further than 20 cm as measured from the muzzle end of the 
interchangeable fitted choke. 

 b) A csőtorkolat végére felszerelt cserélhető szűkítés (nyílásokkal 
ellátott vagy nyílások nélküli) használata engedélyezett. 
A cserélhető szűkítés esetében a nyílásokkal ellátott része (plusz 
a fegyvercső nyílásokkal ellátott része) nem nyúlhat 20 cm-nél 
távolabbra a cserélhető szűkítés csőtorkolat felőli végétől mérve. 

9.4.2.8 Optical Sights  9.4.2.8 Optikai célzóeszközök 

All devices fitted to the gun that have magnifying, light emitting, 
forward lead displacement properties, or that give visual enhancement 
of the target, are prohibited. 

 Tilos minden olyan eszköz felszerelése a fegyverre, amely nagyító, 
fénykibocsátó, elécélzást segítő tulajdonsággal rendelkezik, vagy 
amely növeli a korong láthatóságát. 

9.4.2.9 Buttstock Depth  9.4.2.9 Hátsó agy mélysége 

 

 

 

 

The lowest point of the buttstock or toe of the butt plate may not be 
more than 170 mm below a horizontal line extending from the bottom 
of the shotgun action (see illustration). 

 A hátsó agy legalsó pontja vagy a válltámasz vége nem nyúlhat 
170 mm-nél lejjebb a fegyver zártestének aljára illesztett vonaltól 
mérve (lásd az ábrát). 
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9.4.3 Ammunition  9.4.3 Lőszer 

9.4.3.1 Cartridge Specifications  9.4.3.1 A lőszerre vonatkozó előírások 

Cartridges permitted in ISSF competitions must meet the following 
specifications: 

 Az ISSF-versenyeken engedélyezett lőszernek meg kell felelnie 
a következő előírásoknak: 

a) Shot charge must not exceed 24.0 g (+0.5 g tolerance). To 
determine if an athlete is using cartridges that comply with this rule, 
the cartridge inspection procedure must determine that the 
average weight of the selected cartridges does not exceed the 
maximum shot charge plus tolerance (24.5 g); 

 a) A söréttöltet tömege nem haladhatja meg a 24,0 grammot 
(tűrés: +0,5 g). A sportoló által használt lőszer szabályosságának 
megállapításához a lőszerellenőrzési eljárással meg kell határozni, 
hogy a kiválasztott lőszerek átlagos tömege nem haladja-e meg a 
söréttöltet maximális tömegét a tűréssel együtt (24,5 g). 

b) Pellets must be spherical in shape;  b) A sörétnek gömb alakúnak kell lennie. 

c) Pellets must be made of lead, lead alloy or of any other ISSF 
approved material; 

 c) A sörét ólomból, ólomötvözetből vagy az ISSF által jóváhagyott 
bármilyen más anyagból készülhet. 

d) Pellets must not exceed 2.6 mm in diameter;  d) A sörét átmérője nem haladhatja meg a 2,6 mm-t. 

e) Pellets may be plated;  e) A sörét lehet bevonatos. 

f) Only transparent or translucent wads with no color may be used;  f) Csak átlátszó, színtelen fojtás használható. 

g) Black powder, tracer, incendiary, or other special types of 
cartridges are prohibited; and 

 g) Fekete lőpor, nyomjelző, gyújtólövedék és egyéb különleges típusú 
lőszerek használata tilos. 

h) No internal changes may be made which will give an extra or 
special dispersion effect, such as the inverse loading of 
components, crossing devices, etc. 

 h) Nem hajthatók végre olyan belső változtatások, amelyek speciális 
vagy többletszórást eredményeznek, például az összetevők 
fordított töltése, szórókereszt stb. 

9.4.3.2 Cartridge Inspection  9.4.3.2 A lőszer ellenőrzése 

The Equipment Control or Shotgun Jury must implement a cartridge 
inspection procedure that is approved by the ISSF Executive 
Committee. Specific details for conducting the cartridge inspection 
procedure are found in the Shotgun Equipment Control Guide that is 
available from ISSF Headquarters.  

 A felszereléskontrollt végző zsűrinek vagy a koronglövő zsűrinek 
az ISSF végrehajtó bizottsága által jóváhagyott lőszerellenőrzési 
eljárást kell végeznie. A lőszerellenőrzési eljárás végrehajtásának 
részletes ismertetését az ISSF központjában elérhető útmutató 
tartalmazza (Shotgun Equipment Control Guide – Útmutató a 
koronglövő felszerelések ellenőrzéséhez).  

a) A Jury member or the Referee may take an athlete’s cartridges for 
inspection at anytime when the athlete is in the shooting area; and 

 a) A zsűritagok vagy a pályabírók bármikor elvihetik ellenőrzésre 
a sportolók lőszerét, amikor a sportolók a lőterületen tartózkodnak. 

b) If an athlete uses ammunition that is not in accordance with Rule 
9.4.3.1, he must be Disqualified (Red Card).  

 b) Ha a sportoló olyan lőszert használ, amely nem felel meg 
a 9.4.3.1-es számú szabálynak, akkor a sportolót ki kell zárni 
(piros lap).  
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9.5 COMPETITION OFFICIALS  9.5 A VERSENYEN KÖZREMŰKÖDŐ TISZTSÉGVISELŐK 

9.5.1 General  9.5.1 Általános rendelkezések 

All persons who are designated to serve as officials in ISSF 
competitions must possess valid qualifications appropriate to the level 
of the competition. When on duty, all Jury Members are required to 
wear the ISSF Jury (red) Vest that must be purchased from ISSF 
Headquarters. When on duty, all Referees are required to wear the 
ISSF Shotgun Referee (blue) Vest that must be purchased from ISSF 
Headquarters. 

 Az ISSF-versenyeken a tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt 
minden személynek az adott verseny szintjének megfelelő érvényes 
minősítéssel kell rendelkeznie. Feladataik ellátása közben a 
zsűritagoknak az ISSF Jury feliratú (piros) mellényét kell viselniük. 
Ez a mellény az ISSF központjában vásárolható meg. Feladataik 
ellátása közben a pályabíróknak az ISSF Shotgun Referee feliratú 
(kék) mellényét kell viselniük. Ez a mellény az ISSF központjában 
vásárolható meg. 

9.5.2 Jury  9.5.2 Zsűri 

9.5.2.1 Duties Before the Competition Starts  9.5.2.1 Feladatok a verseny elkezdése előtt 

Before the competition starts, the Jury must:  A zsűri verseny előtti feladatai a következők: 

a) Check the ranges to ensure that they comply with these Rules;  a) Ellenőriznie kell, hogy a pályák megfelelnek-e a szabályoknak. 

b) Ensure that targets are correctly set according to these Rules;  b) Meg kell győződnie arról, hogy a korongok a szabályoknak 
megfelelően vannak beállítva. 

c) Review the competition organization to confirm that it is prepared 
to conduct the competition; and 

 c) Ellenőriznie kell a versenyt rendező szervezetet, és meg kell 
bizonyosodnia arról, hogy az felkészült a verseny lebonyolítására. 

d) Establish an equipment control consultation service where athletes 
may have their guns, clothing and accessories checked. 

 d) Felszereléskontrollal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatást kell 
biztosítania, hogy a sportolók bemutathassák az ellenőrizendő 
fegyvereiket, ruházatukat és felszereléseiket. 

9.5.2.2 Duties During the Competition  9.5.2.2 Feladatok a verseny során 

During the competition, the Jury must:  A zsűri verseny közbeni feladatai a következők: 

a) Supervise the competition;  a) Felügyeli a versenyt. 

b) Advise and assist the Organizing Committee;  b) Tájékoztatja és segíti a szervezőbizottságot. 

c) Ensure the correct application of the shooting regulations;  c) Biztosítja a sportlövő szabályok megfelelő alkalmazását. 

d) Check the athlete’s gun, ammunition and equipment;  d) Ellenőrzi a sportolók fegyverét, lőszerét és felszerelését. 

e) Check that the targets are set correctly after a trap machine 
breakdown; 

 e) Ellenőrzi a korongok megfelelő beállítását a korongdobó gépek 
meghibásodása után. 

f) Make random checks during Qualification Rounds to ensure 
compliance with Preparation Time Limits; 

 f) Véletlenszerű ellenőrzéseket hajt végre az alapversenyek során 
a felkészülési időre vonatkozó szabályok betartására vonatkozóan. 
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g) Make random checks during Competition to ensure compliance 
with the rules concerning guns, ammunition, shooting vests and 
other clothing; 

 g) Véletlenszerű ellenőrzéseket hajt végre a verseny során a 
fegyverekre, a lőszerre, a lövészmellényekre és az egyéb 
ruházatra vonatkozó szabályok betartására vonatkozóan. 

h) Deal with protests that are properly submitted;  h) Foglalkozik a megfelelően benyújtott óvásokkal. 

i) Enforce the ISSF Eligibility, ISSF Commercial Rights and ISSF 
Sponsorship/Advertising Rules; 

 i) Betartatja az ISSF részvételi jogosultságra vonatkozó szabályait, 
az ISSF kereskedelmi jogaira vonatkozó szabályokat, valamint 
az ISSF szponzorálásra és hirdetésekre vonatkozó szabályait. 

j) Make decisions regarding penalties;  j) Döntést hoz a büntetések kiszabásáról. 

k) Implement sanctions where appropriate; and  k) Szükség esetén szankciókat hajt végre. 

l) Make decisions in any cases that are not provided for in the Rules, 
or are against the spirit of these rules. 

 l) Döntést hoz olyan esetekben, amelyekkel kapcsolatban 
a szabályzat nem rendelkezik, vagy amelyek ellentétesek a 
szabályzat szellemével. 

9.5.3 Chief Range Officer  9.5.3 Vezető versenybíró 

9.5.3.1 The Chief Range Officer is appointed by the Organizing Committee. 
He should have a wide experience in shotgun shooting and 
a thorough knowledge of shotguns and range equipment. He should 
hold a valid ISSF Shotgun Referee’s or Judge’s license.  

 9.5.3.1 A vezető versenybírót a szervezőbizottság jelöli ki. A vezető 
versenybírónak széles körű tapasztalatokkal kell rendelkeznie 
a koronglövészet terén, és részletesen ismernie kell a fegyvereket és 
a lőtéri felszereléseket. Rendelkeznie kell érvényes ISSF koronglövő 
bírói engedéllyel.  

9.5.3.2 The Chief Range Officer is responsible for:  9.5.3.2 A vezető versenybíró feladatköre a következő: 

a) Fulfilling all technical and logistic issues with regard to preparation 
and proper conduct of a competition; and 

 a) Végrehajtja a verseny előkészítéséhez és megfelelő 
lebonyolításához szükséges összes technikai és logisztikai 
feladatot. 

b) Performing all duties listed below in close cooperation with the 
Technical Delegate, Jury, Organizing Committee, Chief of 
Referees, the Classification Office and other staff members.  

 b) Elvégzi az alább felsorolt feladatokat, szoros együttműködésben 
a technikai küldöttel, a zsűrivel, a szervezőbizottsággal, a felelős 
versenybíróval, az értékelést végző irodával és a többi 
tisztségviselővel.  

9.5.3.3 The duties of the Chief Range Officer are:   9.5.3.3 A vezető versenybíró feladatai a következők:  

a) To give instruction and to supervise preparation of the shooting 
ranges according to technical and safety requirements as 
described in the ISSF Technical Rules, relevant to the Shotgun 
championships events; 

 a) Útmutatást ad a pályák előkészítéséhez az ISSF technikai és 
biztonsági szabályzatának a koronglövő versenyekre vonatkozó 
rendelkezései szerint, és felügyeli az előkészítést. 

b) To give instructions and supervise preparation of auxiliary facilities 
such as gun and ammunition storage, technical service, means of 
communication between the shooting ranges, technical personnel 
etc.; 

 b) Útmutatást ad a kiegészítő létesítmények, például a fegyver- és 
lőszertároló, a technikai szolgáltatások, a pályák közötti 
kommunikációs kapcsolat, a technikai személyzet stb. 
előkészítéséhez, és felügyeli azt. 
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c) To give direction and supervise the preparation of clay targets for 
training and competition; 

 c) Útmutatást ad a korongoknak az edzésre és a versenyre való 
előkészítéséhez, és felügyeli azt. 

d) To provide special (“Flash”) targets filled with colored powder for 
the Finals and any shoot-offs in the Finals; 

 d) Speciális „flash” (színes porral töltött) korongokat biztosít 
a döntőkhöz és a döntőbeli szétlövésekhez. 

e) To ensure that the traps are adjusted according to the settings of 
the day; 

 e) Gondoskodik arról, hogy a korongdobó gépek beállítása az adott 
napnak megfelelően történjen. 

f) To ensure that all necessary range systems are functioning 
properly; 

 f) Gondoskodik arról, hogy a pályák összes rendszere megfelelően 
működjön. 

g) To ensure that all range equipment is on each range and properly 
placed (large scoreboard, seats for Assistant Referees, facilities for 
the athletes, scorekeepers etc.); 

 g) Gondoskodik arról, hogy minden pályán megfelelően el legyen 
helyezve az összes felszerelés (nagyméretű eredményjelző tábla, 
székek a segédbírók számára, felszerelések a sportolók, az 
eredményjegyzők stb. számára). 

h) To assist the Organizing Committee to prepare training shooting 
schedules as well as shooting programs for the competition; 

 h) Segít a szervezőbizottságnak összeállítani az edzés beosztását, 
valamint a versenyprogramot. 

i) To assist the Organizing Committee to prepare technical meetings 
for competition officials and team leaders; 

 i) Segít a szervezőbizottságnak előkészíteni a verseny tisztségviselői 
és a csapatvezetők számára tartandó technikai értekezleteket. 

j) To make decisions, with the approval of the Jury, regarding change 
of competition times and range allocations and interruption of the 
shooting on the ranges, for safety or other reasons; and 

 j) Döntést hoz a zsűri jóváhagyásával a verseny időbeosztásának 
és a pályák beosztásának megváltoztatásáról, a pályákon zajló 
lövészet biztonsági vagy más okokból történő felfüggesztéséről. 

k) Instruct operating staff regarding the traps, release systems etc. 
with particular regard to safety. 

 k) Útmutatást ad a korongdobó gépeket, a kioldószerkezeteket stb. 
működtető személyzetnek, kiemelt figyelmet fordítva a biztonságra. 

9.5.4 Chief Of Referees  9.5.4 Felelős versenybíró 

9.5.4.1 The Chief of Referees must be appointed by the Organizing 
Committee. He must possess an ISSF Shotgun Referee’s license and 
must have a wide experience in Shotgun shooting, a thorough 
knowledge of shotguns and of the ISSF Rules applying to the 
competition. 

 9.5.4.1 A felelős versenybírót a szervezőbizottság jelöli ki. A felelős 
versenybírónak érvényes ISSF koronglövő bírói engedéllyel és széles 
körű tapasztalatokkal kell rendelkeznie a koronglövészet terén, és 
részletesen ismernie kell a fegyvereket és az ISSF vonatkozó 
versenyszabályait. 

9.5.4.2 The duties of the Chief of Referees, in general, are:  9.5.4.2 A felelős versenybíró általános feladatai a következők: 

a) To assist the Organizing Committee in the selection and 
appointment of the Referees; 

 a) Segít a szervezőbizottságnak kiválasztani és kijelölni 
a pályabírókat. 

b) To supervise the Referees and Assistant Referees;   b) Felügyeli a pályabírókat és a segédbírókat.  

c) To give instruction and information to the Referees and Assistant 
Referees;  

 c) Útmutatást és tájékoztatást ad a pályabíróknak és 
a segédbíróknak.  

d) To prepare the schedules and assignments for the Referees;  d) Összeállítja a pályabírók beosztását és feladatait. 
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e) To make decisions in cooperation with the Jury, such as when and 
on which ranges an athlete who had to leave his squad to repair 
a gun malfunction or was declared “ABSENT” may be permitted to 
complete his round; and 

 e) A zsűrivel együttműködve döntést hoz arról, hogy a meghibásodott 
fegyverének megjavítása céljából a rottéból kilépett sportoló vagy 
a „HIÁNYZÓ”-nak nyilvánított sportoló mikor és melyik pályán kap 
engedélyt a rotte befejezésére. 

f) To keep the Chief Range Officer informed of any difficulties, 
failures etc. on the ranges; 

 f) Tájékoztatja a vezető versenybírót a pályákon előforduló 
problémákról, meghibásodásokról stb. 

9.5.5 Referees  9.5.5 Pályabírók 

9.5.5.1 Referees must be appointed by the Organizing Committee in 
co-operation with the Chief of Referees and must: 

 9.5.5.1 A pályabírókat a szervezőbizottság jelöli ki a felelős versenybíróval 
együttműködve. A pályabírókra vonatkozó követelmények a 
következők: 

a) Possess an ISSF Shotgun Referee’s license and a current 
Eyesight Certificate; 

 a) Rendelkezniük kell ISSF koronglövő bírói engedéllyel és az 
előírásoknak megfelelő látóképesség érvényes igazolásával. 

b) Have wide experience in Shotgun shooting; and  b) Széles körű tapasztalatokkal kell rendelkezniük a koronglövészet 
terén. 

c) Have a thorough knowledge of Shotgun and ISSF Rules applying 
to the competition. 

 c) Részletesen ismerniük kell a fegyvereket és az ISSF vonatkozó 
versenyszabályait. 

9.5.5.2 The main functions of the Referee are:  9.5.5.2 A pályabíró fő feladatai a következők: 

a) To check that the correct squad of athletes is present on the range 
before the start of a round; 

 a) A rotték elkezdése előtt ellenőrzi, hogy a sportolók megfelelő 
rottéja van-e jelen a pályán. 

b) To ensure that the correct procedure is used to declare an athlete 
“ABSENT” (see Rule 9.16.4.3 for “ABSENT” athlete); 

 b) Gondoskodik a megfelelő eljárás alkalmazásáról, amikor 
„HIÁNYZÓ”-nak kell nyilvánítani egy sportolót (lásd a 9.16.4.3-as 
számú szabályt a „HIÁNYZÓ” sportoló meghatározásával). 

c) To make immediate decisions regarding HIT targets (in all doubtful 
cases or a disagreement made by the athlete, the Referee must 
consult with the Assistant Referees before making a final decision); 

 c) Azonnali döntést hoz a TALÁLAT korongokkal kapcsolatban 
(a pályabírónak minden kétséges vagy a sportoló által vitatott 
esetben egyeztetnie kell a segédbírókkal a végső döntés 
meghozása előtt). 

d) To make immediate decisions regarding LOST targets (the 
Referee must give a clear and distinct signal for all targets 
declared “LOST”); 

 d) Azonnali döntést hoz a HIBA-ként értékelt korongokkal 
kapcsolatban (a pályabírónak egyértelmű és pontosan érthető 
jelzést kell adnia minden olyan korongnál, amelyet „HIBA”-ként 
értékel). 
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e) To make immediate decisions regarding “NO TARGETS” and 
IRREGULAR targets (if possible, the Referee must call “NO 
TARGET” or give some signal before the athlete fires); 

 e) Azonnali döntést hoz az „ÉRVÉNYTELEN” és a SZABÁLYTALAN 
korongokkal kapcsolatban (ha lehetséges, a pályabírónak 
a sportoló lövésének leadása előtt kell jeleznie 
az „ÉRVÉNYTELEN” korongot). 

Note: Irregular targets require an immediate decision by the Referee.  Megjegyzés: Az érvénytelen korongok esetében a pályabírónak 
azonnal döntést kell hoznia. 

f) To issue Warnings (Yellow Card) or automatic Deductions 
(Green Card) for rule violations where appropriate; 

 f) Szükség esetén figyelmeztetést (sárga lapot) ad vagy 
automatikus pontlevonást (zöld lapot) alkalmaz a szabályok 
megsértésekor. 

g) To ensure that the result of each shot is correctly recorded;  g) Gondoskodik az összes lövés eredményének megfelelő 
rögzítéséről. 

h) To ensure that the athletes are not disturbed;  h) Gondoskodik a sportolók zavartalan versenyzéséről. 

i) To monitor illegal coaching (non-verbal coaching is allowed 
according to GTR 6.12.5.1); 

 i) Figyeli a szabálytalan edzői magatartást (a nem szóbeli edzői 
segítség engedélyezett az általános technikai szabályzat 
6.12.5.1-es számú szabályának megfelelően). 

j) To rule on any protests received from athletes;  j) Döntést hoz a sportolók által jelzett óvásokkal kapcsolatban. 

k) To rule on disabled guns;  k) Döntést hoz a működésképtelenné vált fegyverekkel kapcsolatban. 

l) To rule on malfunctions;  l) Döntést hoz az akadályokkal kapcsolatban. 

m) To ensure the correct conduct of the round; and  m) Biztosítja a rotte megfelelő lebonyolítását. 

n) To ensure the application of the safety rules.  n) Ügyel a biztonsági szabályok betartására. 

9.5.5.3 Warnings Issued by the Referee  9.5.5.3 A pályabíró által adott figyelmeztetések 

a) The Referee must give Warnings for rule violations (Yellow Card) 
and must note such warnings on the official range scorecard; but 

 a) A pályabírónak kell kiadnia a szabálysértésekért járó 
figyelmeztetéseket (sárga lapokat), és ezeket a 
figyelmeztetéseket fel kell jegyeznie a hivatalos értékelőlapra. 

b) The Referee may not assess penalties or disqualifications that fall 
under the responsibility of the Jury. 

 b) A pályabíró nem alkalmazhat olyan büntetéseket vagy kizárásokat, 
amelyek a zsűri hatáskörébe tartoznak. 

9.5.6 Assistant Referees  9.5.6 Segédbírók 

9.5.6.1 The Referee must be assisted by two (2) or three (3) Assistant 
Referees: 

 9.5.6.1 A pályabíró munkáját két (2) vagy három (3) segédbírónak kell 
segítenie: 

a) Who are usually appointed in rotation from among the athletes who 
fired in the previous squad; 

 a) A segédbírókat általában az előző rottéban lövő sportolók közül 
kell kijelölni sorban egymás után. 
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b) All athletes must serve in this function when designated;  b) Minden sportolónak be kell töltenie ezt a feladatkört, amikor 
kijelölik erre. 

c) The Organizing Committee may provide substitute qualified 
Assistant Referees; 

 c) A szervezőbizottság biztosíthat megfelelő képesítéssel rendelkező 
helyettes segédbírókat. 

d) The Referee may accept experienced substitutes; and  d) A pályabíró elfogadhatja a tapasztalt helyetteseket. 

e) A coach must not be a substitute if there is an athlete of the same 
nation in the squad. 

 e) Edző nem lehet ilyen helyettes, ha a rottéban szerepel azonos 
nemzetbeli sportoló. 

9.5.6.2 The main duties of an Assistant Referee are:  9.5.6.2 A segédbíró fő feladatai a következők: 

a) To watch each target thrown;  a) Figyeli az összes kidobott korongot. 

b) To carefully observe whether a target is broken before the shot is 
fired; 

 b) Megfigyeli, hogy a korong nem tört-e el a lövés leadása előtt. 

c) To give, immediately after a shot, a signal to the Referee if he/she 
observes that in his/her opinion the target(s) is/are “LOST;” 

 c) A lövés után azonnal jelez a pályabírónak, ha az észlelése szerint 
a korongo(ka)t „HIBA”-ként kell értékelni. 

d) If required, to mark the result of the Referee’s decision regarding 
each shot on the official scorecard; 

 d) Ha szükséges, feljegyzi a hivatalos értékelőlapra a pályabíró által 
az egyes lövésekkel kapcsolatban meghozott döntések 
eredményét. 

e) If asked, to advise the Referee on any other matters relating to the 
targets; 

 e) Kérés esetén tájékoztatja a pályabírót a korongokkal kapcsolatos 
minden egyéb esetről. 

f) To be positioned in such a way that they can observe the whole 
unobstructed shooting area;  

 f) Úgy kell elhelyezkednie, hogy akadálytalanul megfigyelhesse az 
egész lőterületet.  

g) To indicate to the Referee in a Skeet event if the target is not hit 
within the boundaries; and 

 g) Skeet versenyszámokban jelzi a pályabírónak, ha a korongot nem 
a határvonalakon belül találták el. 

h) To advise the Jury in case of a protest.  h) Óvás esetén tájékoztatja a zsűrit. 

9.5.6.3 Absent Designated Assistant Referee   9.5.6.3 Hiányzó kijelölt segédbíró  

If an athlete has been designated as an Assistant Referee and fails to 
present himself to give a plausible reason for refusing to serve or to 
provide an acceptable substitute, he must be penalized by the Jury by 
the deduction of one (1) point for each refusal, to be deducted from 
his last hit target in the last completed round.  

 Ha egy sportoló segédbírónak lett kijelölve, és nem jelentkezik, hogy 
elfogadhatóan indokolja a feladat visszautasítását, vagy nem nevez 
meg egy elfogadható helyettest, akkor a zsűrinek egy (1) pontos 
levonással kell büntetnie a sportolót minden visszautasítás esetén, 
és ezt a levonást az utolsó befejezett rotte utolsó „találat” értékű 
korongjánál kell alkalmazni.  

Continued refusals may result in disqualification from the competition.  Az ismétlődő visszautasítás a versenyből való kizárást vonhatja maga 
után. 
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9.5.6.4 Advising the Referee  9.5.6.4 A pályabíró tájékoztatása 

The Referee must always make the final decision. If any Assistant 
Referee is in disagreement, it is his duty to advise the Referee by 
lifting an arm or otherwise attracting his attention. The Referee must 
then arrive at a final decision.  

 A végső döntést mindig a pályabírónak kell meghoznia. Ha valamelyik 
segédbíró nem ért egyet a döntéssel, köteles erről tájékoztatni a 
pályabírót úgy, hogy felemeli a kezét vagy más módon hívja fel a 
pályabíró figyelmét. A pályabírónak ezután kell meghoznia a végleges 
döntést.  

9.6 SHOOTING EVENTS AND COMPETITION PROCEDURES  9.6 VERSENYSZÁMOK ÉS A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA 

9.6.1 Shotgun Events Are:  9.6.1 A koronglövő versenyszámok a következők: 

Trap Men and Trap Women  Férfi trap és női trap 

Double Trap Men And Double Trap Women  Férfi dupla trap és női dupla trap 

Skeet Men And Skeet Women  Férfi skeet és női skeet  

The programs for each event are:  A versenyszámok programja a következő: 

 

EVENT Number of Targets  VERSENYSZÁM Korongok száma 

Individual Men Individual Women  Egyéni férfi Egyéni női 

Trap (in rounds of 25) 125 + Final 75 + Final  Trap (25 korongos rotték) 125 + döntő 75 + döntő 

Double Trap (in 5 or 4 
rounds of 30 targets 
each) 

150 + Final 120  Dupla trap (5 vagy 4 rotte, 
30 korongos rotték) 

150 + döntő 120 

Skeet (in rounds of 25) 125 + Final 75 + Final  Skeet (25 korongos rotték) 125 + döntő 75 + döntő 

 

9.6.2 Training  9.6.2 Edzés 

9.6.2.1 Pre-Event Training  9.6.2.1 Verseny előtti edzés 

a) Must be provided for each event on the day before the start of the 
official competition on the same ranges and the same make and 
color of targets as are to be used in the official competition;  

 a) Verseny előtti edzési lehetőséget kell biztosítani minden 
versenyszámban a hivatalos verseny előtti napon, azon a pályán, 
ahol a verseny lesz, a versenyen használandó korongokkal 
megegyező gyártmányú és színű korongokkal.  

b) The Jury must check that the targets are set correctly for all 
Pre-Event Trainings; 

 b) A zsűrinek ellenőriznie kell, hogy a korongok megfelelően 
vannak-e beállítva a verseny előtti edzésekhez. 

c) All training times must be allocated fairly between those athletes 
present so that no advantage is given; and 

 c) A teljes edzésidőt egyenlően kell felosztani a részt vevő sportolók 
között úgy, hogy egyik sportoló se részesüljön előnyben. 
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d) For Skeet, two extra Doubles shall be provided (reverse Doubles 
on Stations 3 and 5 may be selected). 

 d) A skeet esetében két további dupla korongot kell biztosítani 
(a 3-as és az 5-ös lőálláson fordított dupla korongok választhatók). 

9.6.2.2 Unofficial Training  9.6.2.2 Nem hivatalos edzés 

All range availability for unofficial training is the responsibility of the 
Organizing Committee, which must: 

 A szervezőbizottság feladata biztosítani a nem hivatalos edzési 
lehetőséget a pályákon a következők szerint: 

a) Ensure that unofficial training must not interfere with any scheduled 
competition events; 

 a) A nem hivatalos edzés nem ütközhet a programban szereplő 
egyetlen versenyszámmal sem. 

b) Be allocated fairly between those nations present so that no 
advantage is given; and 

 b) Az edzésidőt egyenlően kell felosztani a részt vevő nemzetek 
között úgy, hogy egyik nemzet se részesüljön előnyben. 

c) Ensure that all team leaders present are informed of any unofficial 
training schedules. 

 c) Minden részt vevő csapat vezetőjét tájékoztatni kell a nem 
hivatalos edzések programjáról. 

9.7 TARGETS – REGULAR, IRREGULAR, BROKEN, HIT, LOST 
AND NO TARGETS 

 9.7 KORONGOK – SZABÁLYOS, SZABÁLYTALAN, TÖRÖTT, 
TALÁLAT, HIBA ÉS ÉRVÉNYTELEN 

9.7.1 Regular Target  9.7.1 Szabályos korong 

a) A regular target is one (1) whole target called by the athlete and 
released according to the Rules; and  

 a) Szabályos korong a sportoló által hívott, és a szabályoknak 
megfelelően kidobott egy (1) teljes korong.  

b) A regular Double is two (2) whole targets called by the athlete and 
released simultaneously according to the Rules. 

 b) Szabályos dupla korong a sportoló által hívott, és a szabályoknak 
megfelelően egyszerre kidobott két (2) teljes korong. 

9.7.2 Irregular Target  9.7.2 Szabálytalan korong 

An irregular target is a target that is not thrown according to the Rules. 
An irregular Double occurs when; 

 Szabálytalan korong az olyan korong, amelynek kidobása nem 
a szabályoknak megfelelően történt. Szabálytalan dupla korong 
a következő esetekben fordul elő: 

a) One (1) or both of the targets are irregular;  a) Az egyik vagy mindkét korong szabálytalan. 

b) The targets are not thrown simultaneously;  b) A korongok kidobása nem egyszerre történik. 

c) Only one (1) target emerges; or  c) Csak egy (1) korong jelenik meg. 

d) Either target emerges “broken.”  d) Valamelyik korong „törött” állapotban jelenik meg. 

9.7.3 Broken Target  9.7.3 Törött korong 

a) A broken target is any target that is not whole in accordance with 
the General Specifications for Clay Targets (GTR 6.3.6.1); and 

 a) Törött korong minden olyan korong, amely nem tekinthető 
teljesnek a korongokra vonatkozó általános műszaki adatok szerint 
(lásd az általános technikai szabályzat 6.3.6.1-es számú pontját). 
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b) A broken target is a “NO TARGET” target and must always be 
repeated. 

 b) A törött korong mindig „ÉRVÉNYTELEN” korong, és mindig meg 
kell ismételni. 

9.7.4 “HIT” Target  9.7.4 „TALÁLAT” korong 

a) A target is declared as “HIT” when a regular target is thrown and 
hit according to the event Rules and at least one (1) visible piece is 
broken from it; 

 a) A korong akkor minősül „TALÁLAT”-nak, amikor a sportoló 
az adott versenyszám szabályai szerint szabályosan kidobott 
korongot talál el, és a korongból legalább egy (1) látható darab 
letörik. 

b) A target that is only “dusted,” but from which no visible piece is 
seen, is not a “HIT;” 

 b) Ha a korong csak „porzik”, de látható darab nem törik le belőle, 
akkor az adott korong nem „TALÁLAT”. 

c) Where flash (powder filled) targets are used, a target must also be 
declared as “HIT” when there is visible emergence of powder after 
a shot is fired; and 

 c) Flash (színes porral töltött) korongok használata esetén a korong 
akkor is „TALÁLAT”-nak minősül, amikor a lövés leadása után por 
jelenik meg. 

d) All decisions regarding “HIT,” “LOST,” “IRREGULAR” or “NO 
TARGET” targets rest finally with the Referee. 

 d) A „TALÁLAT”, a „HIBA”, a „SZABÁLYTALAN” és az 
„ÉRVÉNYTELEN” korongokkal kapcsolatos végleges döntéseket 
a pályabíró hozza meg. 

Note: It is prohibited to pick up a clay target from the range to 
determine whether or not it was a “HIT.” 

 Megjegyzés: Tilos a pályáról korongot felvenni annak 
megállapítására, hogy „TALÁLAT” volt-e. 

9.7.5 “LOST” Target(s)  9.7.5 „HIBA” korong(ok) 

A target(s), must be declared “LOST” when:  A korongo(ka)t a következő esetekben „HIBA”-ként kell értékelni: 

a) It is not hit during its flight within the shooting boundaries;  a) A sportoló nem találja el a repülő korongot a lőterület határvonalain 
belül. 

b) It is only dusted and no visible piece is broken from it;  b) A korong csak porzik, és nem törik le belőle látható darab. 

c) The athlete does not fire at a regular target for which he has called 
and there is no mechanical or other external reason that has 
prevented the athlete from firing; 

 c) A sportoló nem lőtt rá az általa hívott, szabályosan kidobott 
korongra, és nincs olyan mechanikai vagy más külső ok, amely 
megakadályozta volna, hogy a sportoló leadja a lövést. 

d) The athlete is not able to fire his gun for any reason attributable to 
the fault of the athlete; 

 d) A sportoló nem tudja elsütni a fegyvert a saját hibájának tekinthető 
bármilyen okból. 

e) The athlete is not able to fire because he has not released the 
“safety,” the “safety” has slipped to “safe” or he has forgotten to 
load; 

 e) A sportoló nem tudja leadni a lövést, mert nem biztosította ki 
a fegyvert, a biztosítózár „biztosított” állásba váltott, vagy 
a sportoló elfelejtette betölteni a fegyvert. 

f) In the case of a semi-automatic, the athlete has failed to release 
the stop on the magazine; 

 f) Félautomata fegyver esetében a sportoló nem nyitotta ki a tár 
zárófedelét. 

g) If after a malfunction the athlete has opened the gun or has 
touched the safety before the Referee has examined the gun; or 

 g) A sportoló akadály esetén kinyitotta a fegyvert, vagy megérintette 
a biztosítózárat, mielőtt a pályabíró megvizsgálta volna a fegyvert. 
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h) It is the third or subsequent malfunction in the same round.  h) A sportolónál a harmadik vagy további akadály fordul elő 
ugyanabban a rottéban. 

9.7.6 “NO TARGETS”  9.7.6 „ÉRVÉNYTELEN” korong(ok) 

a) A “NO TARGET” is irrelevant to the competition and must always 
be repeated; 

 a) Az „ÉRVÉNYTELEN” korong nem számít bele a versenybe, és 
mindig meg kell ismételni. 

b) The Referee must, if possible, call “NO TARGET” before the 
athlete fires, but if he calls “NO TARGET” after the athlete fires, 
a “NO TARGET” must be declared regardless of whether the 
targets were hit or not; and 

 b) Ha lehetséges, a pályabírónak akkor kell az „ÉRVÉNYTELEN” 
korongot jeleznie, amikor a sportoló még nem adta le a lövést, de 
ha akkor jelez „ÉRVÉNYTELEN” korongot, amikor a sportoló már 
leadta a lövést, akkor a korongot minden esetben 
„ÉRVÉNYTELEN”-nek kell nyilvánítani, függetlenül attól, hogy a 
sportoló eltalálta-e azt. 

c) After a “NO TARGET” is declared the athlete may open the gun 
and reposition himself. 

 c) „ÉRVÉNYTELEN” korong jelzése után a sportoló kinyithatja a 
fegyvert, és újból elhelyezkedhet. 

9.8 COMPETITION RULES FOR TRAP  9.8 A TRAP VERSENYSZABÁLYAI 

9.8.1 Conduct of a Round of Trap  9.8.1 Trap rotte lebonyolítása 

Each squad member, with sufficient ammunition and all equipment 
necessary to complete the round, must occupy a shooting station in 
the order shown on the scorecard. The sixth athlete must stand in the 
marked area (Station 6) behind Station 1 ready to move to Station 1 
as soon as the first athlete has shot at a regular target and the result 
is known. The Referee must take charge and when all preliminary 
procedures are completed (names, numbers, Assistants Referees, 
viewing of targets, test firing etc.) give the command “START.” 

 A rotte mindegyik tagjának elegendő mennyiségű lőszerrel és a rotte 
teljesítéséhez szükséges összes felszereléssel együtt el kell foglalnia 
egy lőállást az értékelőlapon feltüntetett sorrendben. A hatodik 
sportolónak az 1. lőállás mögötti kijelölt területre (6. lőállás) kell állnia, 
készen arra, hogy az 1. lőállásba lépjen, amikor az első sportoló 
leadta a lövést a szabályos korongra, és az eredmény már ismert. 
A rottét a pályabírónak kell vezényelnie, és amikor az összes előzetes 
művelet (nevek, számok, segédbírók, korongbemutatás, 
próbalövés stb.) megtörtént, ki kell adnia a „START” vezényszót. 

9.8.2 Method   9.8.2 Eljárás  

a) When the first athlete is ready to fire, he must raise the gun to the 
shoulder and call clearly for the target, after which the target must 
be thrown at once; 

 a) Amikor az első sportoló készen áll a lövésre, a vállához kell 
emelnie a fegyvert, és jól hallhatóan hívnia kell a korongot. 
A korongot a sportoló hívása után azonnal ki kell dobni. 

b) When the result of the shot(s) is/are known the second athlete 
must do likewise, followed by the third athlete and so on; 

 b) Amikor a lövés(ek) eredménye ismert, a második sportolónak 
ugyanígy kell eljárnia, majd a harmadik sportolónak is, és így 
tovább. 

c) When the athlete has called for the target it must be released 
immediately, allowing only for human reaction time to press 
a button if the release is manual; 

 c) Amikor a sportoló hívta a korongot, a korongot azonnal ki kell 
dobni, csak a gomb megnyomásához szükséges emberi reakcióidő 
megengedett kézi kidobás esetén. 
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d) Two (2) shots may be fired at each target except that in Finals and 
any shootoffs before or during Finals only one (1) shot may be 
fired. If an athlete fires two (2) shots, the target will be declare 
“LOST” whether it was hit or not by either of the shots; 

 d) Minden korongra két (2) lövés adható le, kivéve a döntőt és a 
döntő előtti, illetve a döntő közbeni szétlövést, amikor csak egy (1) 
lövés adható le. Ha a sportoló két (2) lövést ad le, a korongot 
„HIBA”-ként kell értékelni, függetlenül attól, hogy valamelyik lövés 
eltalálta-e azt. 

e) After athlete No.1 has fired at a regular target, he must prepare to 
move to Station 2 as soon as the athlete on Station 2 has fired at 
a regular target; the other athletes in the squad must, on their 
stations, do likewise in rotation from left to right; 

 e) Miután az 1-es számú sportoló leadta a lövést a szabályos 
korongra, fel kell készülnie arra, hogy továbblépjen a 2. lőállásba, 
amint a 2-es számú sportoló leadta a lövést a szabályos korongra. 
A rottéban részt vevő többi sportolónak ugyanezt kell tennie a saját 
lőállásában. A sportolóknak balról jobbra kell haladniuk egymás 
után. 

f) This whole sequence must continue until all athletes have each 
shot at 25 targets (2 left, 2 right and 1 center from each of the five 
stations); 

 f) Ezt a sorozatot kell folytatni, amíg az összes sportoló le nem adta 
a lövését a 25 korongra (2 bal, 2 jobb és 1 középső mind az öt 
lőállásból). 

g) Once the round has started an athlete may close the gun only after 
the previous athlete has completed his turn; 

 g) Miután a rotte elkezdődött, a sportoló csak akkor zárhatja be 
a fegyverét, amikor az előző sportoló végzett. 

h) An athlete having shot must not leave the station before the athlete 
on the right has fired at a regular target and a result is registered, 
except when the athlete has completed shooting on Station 5; 
in this case he must proceed immediately to Station 6, being 
careful not to disturb the athletes who are on the line as he 
passes by;  

 h) Az a sportoló, aki már leadta a lövését, nem hagyhatja el 
a lőállását, amíg a tőle jobbra álló sportoló le nem adta a lövését 
a szabályos korongra, és az eredményt fel nem jegyezték. Kivétel 
ezalól az az eset, amikor a sportoló az 5. lőállásban fejezi be 
a lövést, ilyenkor azonnal tovább kell lépnie a 6. lőállásba, ügyelve 
arra, hogy haladás közben ne zavarja a többi lőállásban álló 
sportolót.  

i) All guns must be carried OPEN when moving between Stations 1 
to 5 and OPEN and UNLOADED between 5 to 6 and 6 to 1; 

 i) Minden fegyvert KINYITVA kell átvinni az 1–5. lőállásba, illetve 
KINYITVA és TÖLTETLENÜL kell átvinni az 5. lőállásból 
a 6. lőállásba és a 6. lőállásból az 1. lőállásba. 

j) Any athlete who loads his/her shotgun on Station 6 or carries his 
gun loaded between stations 5 and 6 must be given an initial 
Warning (Yellow Card); any further occurrences in the same 
round will result in Disqualification (Red Card); and 

 j) Ha bármelyik sportoló betölti a fegyverét a 6. lőállásban, vagy 
töltött állapotban viszi át a fegyverét az 5. lőállásból a 6. lőállásba, 
akkor első alkalommal figyelmeztetést (sárga lapot) kell adni 
neki, és a sportoló adott rottén belüli további ilyen szabálysértése 
kizárást (piros lapot) von maga után. 

k) No athlete having shot on one (1) station may proceed towards the 
next station in such a way as to interfere with another athlete or 
match officials. 

 k) Egyik sportoló sem haladhat át az egyik lőállásból a másik 
lőállásba úgy, hogy azzal zavarja a többi sportolót vagy a verseny 
tisztségviselőit. 
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9.8.3 Preparation Time Limit  9.8.3 Felkészülési idő 

a) An athlete must take his/her position, close the gun and call for the 
target within twelve (12) seconds after the previous athlete has 
fired at a regular target and has opened the gun and the result is 
registered, or after the Referee has given the command “START;” 

 a) A sportolónak tizenkét (12) másodpercen belül el kell foglalnia 
a lőállást, be kell zárnia a fegyverét, és hívnia kell a korongot, 
miután az előző sportoló leadta a lövését a szabályos korongra, 
kinyitotta a fegyverét, és az eredményt feljegyezték, vagy miután 
a pályabíró kiadta a „START” vezényszót. 

b) In case of non-compliance with this time limit, the penalties 
provided in the rules will be applied;  

 b) Ha a sportoló nem tartja be ezt az időkorlátot, a szabályzatban 
foglalt büntetést kell alkalmazni.  

c) Where squads consist of five (5) or less athletes, preparation time 
must be extended to give the athlete leaving Station 5 sufficient 
additional time to arrive at Station 1; and  

 c) Ha a rotte öt (5) vagy ennél kevesebb sportolóból áll, akkor a 
felkészülési időt meg kell hosszabbítani, hogy az 5. lőállásból 
távozó sportolónak legyen elegendő ideje átmenni az 1. lőállásba.  

d) During Qualification Rounds, preparation time limits must be 
controlled by the Referee. During shoot-offs before Finals and 
during Finals, preparation time limits must be monitored by 
an electronic timing device (9.18.2.5) which must be managed 

by a Referee selected from among the appointed Competition 

Referees (9.18.2.6.b). 

 d) Az alapverseny rottéi során a pályabírónak kell figyelnie 
a felkészülési időt. A döntő előtti és közbeni szétlövések során 
a felkészülési időt elektronikus időmérő eszközzel (9.18.2.5) kell 
figyelni, és ezt az eszközt a verseny kijelölt pályabírói (9.18.2.6 b)) 
közül kiválasztott pályabírónak kell kezelnie. 

9.8.4 Interruptions  9.8.4 Megszakítások 

If a round of shooting is interrupted for more than five (5) minutes 
because of a technical malfunction that is not the fault of an athlete, 
the squad must be allowed to view one (1) regular target from each 
machine in the group on which the interruption occurred before the 
competition resumes. 

 Ha egy rottét öt (5) percnél hosszabb időre kell megszakítani olyan 
technikai okból, amely nem egy sportoló hibája, akkor a rotte 
résztvevői a verseny folytatása előtt megtekinthetnek egy (1) 
szabályos korongot azon gépcsoport minden korongdobó gépéből, 
amelynél a megszakítás történt. 

If a technical malfunction requires a restart of the target sequencer, 
scoring must continue from the point where the malfunction or restart 
commences and no protest regarding the uneven distribution of 
targets will be considered.  

 Ha egy technikai akadály miatt újra kell indítani a vezérlőegységet, az 
értékelést attól a ponttól kell folytatni, ahol az akadály vagy 
az újraindítás történt, és nem lehet figyelembe venni a korongok 
nem egyenletes elosztásával kapcsolatos óvásokat.  

9.8.5 Target Distances, Angles and Elevations  9.8.5 Korongdobási távolságok, szögek és emelkedések 

9.8.5.1 Trap Setting Table  9.8.5.1 Trap – beállítások táblázata 

Each trap machine must be set before the start of the competition 
each day to one (1) of the Trap Setting Tables I–IX. drawn by lot, 
under the supervision of the Technical Delegate and Jury. 

 Mindegyik korongdobó gépet minden napon a verseny kezdete előtt 
be kell állítani az I–IX. trapbeállítási táblázat által tartalmazott egyik 
beállításra, amelyet sorsolással kell kiválasztani a technikai küldött és 
a zsűri felügyelete mellett. 
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9.8.5.2 Preferred Special Settings for the Trap Event  9.8.5.2 A trap versenyszámhoz ajánlott beállítások 

 

Two (2) Day Competition (75 + 50)  

 1st DAY 2nd DAY 

75 Targets 50 Targets 

3 Ranges 3 settings (different setting for each range) Changed – but same setting for all ranges 

4 Ranges Same setting for all ranges Changed but same setting for ranges 1 and 3 and changed but same setting 
for ranges 2 and 4 

or Two (2) Day Competition (50 + 75)  

 1st DAY 2nd DAY 

 50 Targets 75 Targets 

3 Ranges Same setting for all ranges Changed but different setting for each range 

4 Ranges Same setting for ranges 1 and 3 and different – but same 
setting for ranges 2 and 4 

Changed but same setting for all ranges 

Three (3) Day Competition (50 + 50 + 25)  

 1st DAY 2nd DAY 3rd DAY 

 50 Targets 50 Targets 25 Targets 

3 Ranges Same setting for all ranges 3 settings (changed but different setting for each range) 

Or 

3 Ranges Same setting for all ranges Changed – but same setting for all ranges Changed – but same setting for all ranges 

4 Ranges Same setting for ranges 1 and 3 and different 
– but same setting for ranges 2 and 4 

Changed – but same setting for all ranges Changed – but same setting for all ranges 

Or 

4 Ranges Different setting for each range Changed – but same setting for all ranges 
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or Three (3) Day Competition (50 + 25 + 50) 

 1st DAY 2nd DAY 3rd DAY 

 50 Targets 25 Targets 50 Targets 

3 Ranges 3 settings (different setting for each range) Changed – but same setting for all ranges 

4 Ranges Same setting for ranges 1 and 3 and different 
– but same setting for ranges 2 and 4 

Changed – but same setting for all ranges Changed – but same setting for ranges 1 and 3 
and different – but same setting for ranges 
2 and 4 

or Three (3) Day Competition (25 + 50 + 50) 

 1st DAY 2nd DAY 3rd DAY 

 25 Targets 50 Targets 50 Targets 

3 Ranges 3 settings (different setting for each range) Changed – but same setting for all ranges 

4 Ranges Same setting for all ranges Changed – but same setting for ranges 1 
and 3 and different – but same setting for 
ranges 2 and 4 

Changed – but same setting for ranges 1 and 3 
and different – but same setting for ranges 
2 and 4 

Two (2) or Three (3) DAY Competitions 

5 Ranges 5 settings (different setting for each range) 
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Kétnapos (2) verseny (75 + 50)  

 1. NAP 2. NAP 

75 korong 50 korong 

3 pálya 3 beállítás (különböző beállítás minden pályán) Módosított, de azonos beállítás minden pályán 

4 pálya Azonos beállítás minden pályán Módosított, de azonos beállítás az 1. és a 3. pályán, és módosított, de 
azonos beállítás a 2. és a 4. pályán 

– vagy – Kétnapos (2) verseny (50 + 75)  

 1. NAP 2. NAP 

 50 korong 75 korong 

3 pálya Azonos beállítás minden pályán Módosított, és különböző beállítás minden pályán 

4 pálya Azonos beállítás az 1. és a 3. pályán, és ettől eltérő, de 
azonos beállítás a 2. és a 4. pályán 

Módosított, de azonos beállítás minden pályán 

Háromnapos (3) verseny (50 + 50 + 25)  

 1. NAP 2. NAP 3. NAP 

 50 korong 50 korong 25 korong 

3 pálya Azonos beállítás minden pályán 3 beállítás (módosított, és különböző beállítás minden pályán) 

– vagy – 

3 pálya Azonos beállítás minden pályán Módosított, de azonos beállítás minden 
pályán 

Módosított, de azonos beállítás minden pályán 

4 pálya Azonos beállítás az 1. és a 3. pályán, és ettől 
eltérő, de azonos beállítás a 2. és a 4. pályán 

Módosított, de azonos beállítás minden 
pályán 

Módosított, de azonos beállítás minden pályán 

– vagy – 

4 pálya Különböző beállítás minden pályán Módosított, de azonos beállítás minden pályán 
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– vagy – Háromnapos (3) verseny (50 + 25 + 50) 

 1. NAP 2. NAP 3. NAP 

 50 korong 25 korong 50 korong 

3 pálya 3 beállítás (különböző beállítás minden pályán) Módosított, de azonos beállítás minden pályán 

4 pálya Azonos beállítás az 1. és a 3. pályán, és ettől 
eltérő, de azonos beállítás a 2. és a 4. pályán 

Módosított, de azonos beállítás minden 
pályán 

Módosított, de azonos beállítás az 1. és a 
3. pályán, és ettől eltérő, de azonos beállítás 
a 2. és a 4. pályán 

– vagy – Háromnapos (3) verseny (25 + 50 + 50) 

 1. NAP 2. NAP 3. NAP 

 25 korong 50 korong 50 korong 

3 pálya 3 beállítás (különböző beállítás minden pályán) Módosított, de azonos beállítás minden pályán 

4 pálya Azonos beállítás minden pályán Módosított, de azonos beállítás az 1. és 
a 3. pályán, és ettől eltérő, de azonos 
beállítás a 2. és a 4. pályán 

Módosított, de azonos beállítás az 1. és a 
3. pályán, és ettől eltérő, de azonos beállítás 
a 2. és a 4. pályán 

Kétnapos (2) vagy háromnapos (3) verseny 

5 pálya 5 beállítás (különböző beállítás minden pályán) 

 

If the above special settings are not used then the squads must be 
scheduled in such a way that, whenever possible, each squad should 
shoot: 

 Ha nem alkalmazzák a fenti ajánlott beállításokat, akkor a rottékat 
úgy kell beosztani, hogy lehetőség szerint mindegyik rotte tagjai 
a következőképpen lőjenek: 

a) The same number of times on each range in use;  a) Mindegyik sportoló ugyanannyiszor lőjön minden használt pályán. 

b) The same number of times on a particular setting.  b) Mindegyik sportoló ugyanannyiszor lőjön az adott beállításokkal. 

c) Whenever possible the settings used in Unofficial, Official or 
Pre-Event Training must be different from those used during the 
competition. 

 c) A nem hivatalos, a hivatalos és a verseny előtti edzésen használt 
beállításoknak lehetőség szerint különbözniük kell a versenyen 
használt beállításoktól. 

d) If the Organizing Committee together with the Jury decide that the 
Trap competition for any group of athletes (e.g.: men, women or 
juniors) is to be conducted on only one (1) separate range, the 
settings must be changed after all athletes in this group have 
completed fifty (50) targets (except in a World Cup Final 
competition). 

 d) Ha a szervezőbizottság és a zsűri közösen úgy dönt, hogy a trap 
versenyt bármilyen versenyszámban (például férfiak, nők vagy 
juniorok) csak egy (1) külön pályán rendezi meg, akkor a 
beállításokat meg kell változtatni azt követően, hogy az adott 
csoport összes sportolója leadta a lövéseit ötven (50) korongra 
(kivétel ezalól a világkupadöntő versenye). 
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9.8.5.3 Target Limits  9.8.5.3 A korongok beállítására vonatkozó előírások 

Targets must be set according to the selected schemes in  
Tables I–IX. (1–9.) and within the following limits: 

 A korongokat az I–IX. táblázatban található sémáknak megfelelően 
kell beállítani, figyelembe véve a következő előírásokat: 

a) Height at 10 m – 1.5 m to 3.0 m with a tolerance of +/-0.15 m;  a) Repülési magasság 10 m-nél: 1,5 m és 3,0 m között +/-0,15 m 
tűréssel. 

b) Angle – maximum 45 degrees left or right; and  b) Dobási szög: maximum 45 fok balra vagy jobbra. 

c) Distance – 76.0 m +/-1.0 m (as measured from the front edge of 
the pit roof). 

 c) Repülési távolság: 76,0 m +/-1,0 m (a trapbunker tetejének elülső 
szélétől mérve). 

9.8.5.4 Trap Setting Procedure  9.8.5.4 A korongdobó gépek beállítása 

Each machine must be set to throw the target as follows:  Mindegyik gépet a következőképpen kell beállítani a korongok 
kidobására: 

a) Adjust angle to the zero (0) degrees, straight forward position;  a) A szöget nulla (0) fokra, előrefelé irányuló helyzetbe kell beállítani. 

b) Adjust spring tension and height at 10 m forward of the front edge 
of the trap pit to obtain the required elevation and distance; and  

 b) A szükséges emelkedés és távolság eléréséhez a rugó erősségét 
és a magasságot a trapbunker elülső szélétől mért 10 m-es 
távolságnál kell beállítani.  

c) Adjust to required angle as measured from a position immediately 
above the center of each machine, on the top of the trap pit roof. 

 c) Az előírt szögeket közvetlenül az egyes gépek közepe feletti 
ponttól mérve kell beállítani a trapbunker tetején. 

9.8.6 Jury Checks  9.8.6 A zsűri által végzett ellenőrzések 

9.8.6.1 Trial Targets  9.8.6.1 Korongbemutatás 

a) Each range must be set before the start of the competition each 
day, these settings must be examined, approved and sealed by 
the Jury; 

 a) Mindegyik pályát minden napon be kell állítani a verseny kezdete 
előtt, és a zsűrinek ellenőriznie kell, jóvá kell hagynia és le kell 
plombálnia a beállításokat. 

b) Each day, after the traps have been adjusted and approved by 
the Jury, one (1) trial target must be thrown from each machine, 
in sequence, before the start of the competition; 

 b) Minden napon a korongdobó gépek zsűri általi beállítása és 
jóváhagyása után egy (1) bemutató korongot kell kidobni sorban 
mindegyik gépből a verseny kezdete előtt. 

c) Trial targets may be observed by the athletes; and  c) A sportolók megfigyelhetik a bemutató korongokat. 

d) All athletes, Coaches and Team Officials are prohibited from 
entering the trap pits after the Jury has examined and approved 
the trap settings (see 9.3). 

 d) Miután a zsűri megvizsgálta és a jóváhagyta a korongdobó gépek 
beállításait, a sportolók, az edzők és a csapatok tisztségviselői 
számára tilos a belépés a trapbunkerekbe (lásd a 9.3-as számú 
szabályt). 
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9.8.6.2 Irregular Trajectory  9.8.6.2 Szabálytalan röppálya 

Any target flying along a path other than that specified in angle, 
elevation or distance must be considered irregular. 

 Szabálytalannak kell nyilvánítani minden olyan korongot, amely nem 
az előírt szögben, emelkedéssel vagy távolságra repül. 

9.8.7 Refused Target  9.8.7 Visszautasított korong 

An athlete may refuse a target if:  A sportoló a következő esetekben utasíthatja vissza a korongot: 

a) A target is not released immediately after the athlete’s call;  a) A korongot nem dobják ki közvetlenül a sportoló hívása után. 

b) The Referee agrees that the athlete, after calling for the target, was 
visibly disturbed by some external cause; or 

 b) A pályabíró megállapítja, hogy a sportolót a korong hívása után 
valamilyen látható külső ok megzavarta. 

c) The Referee agrees that the target was irregular.  c) A pályabíró megállapítja, hogy a korong szabálytalan volt. 

Procedure by Athlete – The athlete refusing a target must indicate 
this by opening the gun and raising an arm. The Referee must then 
give his decision. 

 A sportoló által követendő eljárás: A korongot visszautasító 
sportolónak a fegyver kinyitásával és kézfeltartással kell jeleznie 
a visszautasítást. A pályabírónak ezt követően döntést kell hoznia. 

9.8.8 “NO TARGET”  9.8.8 „ÉRVÉNYTELEN” korong 

9.8.8.1 A “NO TARGET” target is one that is not thrown according to these 
Rules: 

 9.8.8.1 „ÉRVÉNYTELEN” korong az olyan korong, amelynek kidobása nem 
a szabályoknak megfelelően történik. 

a) A “NO TARGET” decision is always the Referee’s responsibility;  a) Az „ÉRVÉNYTELEN” korongra vonatkozó döntést mindig 
a pályabírónak kell meghoznia. 

b) A target declared a “NO TARGET” by the Referee must always be 
repeated from the same trap (whether hit or not). However the 
athlete may not refuse it even if he considers that it was thrown 
from another machine in the same group; and 

 b) A pályabíró által „ÉRVÉNYTELEN”-nek minősített korongot 
mindig meg kell ismételni ugyanabból a korongdobó gépből 
(függetlenül attól, hogy a sportoló eltalálta-e vagy sem). A sportoló 
azonban nem utasíthatja vissza a korongot akkor sem, ha úgy véli, 
hogy az adott gépcsoport másik korongdobó gépéből dobták ki. 

c) A Referee should attempt to call “NO TARGET” before the athlete 
fires. However, if the Referee calls “NO TARGET” as, or 
immediately after the athlete has fired, the Referee’s decision must 
stand and the target must be repeated regardless of whether the 
target was “HIT” or not. 

 c) A pályabírónak törekednie kell arra, hogy az „ÉRVÉNYTELEN” 
korongot a sportoló lövésének leadása előtt jelezze. Ha azonban 
a pályabíró a sportoló lövése közben vagy közvetlenül a lövés után 
jelez „ÉRVÉNYTELEN” korongot, a pályabíró döntését kell 
figyelembe venni, és a korongot meg kell ismételni, függetlenül 
attól, hogy „TALÁLAT” volt-e vagy sem. 

9.8.8.2 A “NO TARGET” target must be declared even if the athlete has fired 
when: 

 9.8.8.2 A következő esetekben akkor is „ÉRVÉNYTELEN”-nek kell 
minősíteni a korongot, ha a sportoló leadta a lövést: 

a) A broken or irregular target emerges;  a) Törött vagy szabálytalan korong jelenik meg. 

b) A target of a distinctly different color from that of the others being 
used in the Competition or Pre-Event Training is thrown; 

 b) A kidobott korong színe észrevehetően különbözik a versenyen 
vagy a verseny előtti edzésen használt többi korong színétől. 
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c) Two (2) targets are thrown;  c) Két (2) korong lett kidobva. 

d) The target is thrown from a machine in another group;  d) A korong egy másik gépcsoporthoz tartozó gépből lett kidobva. 

e) An athlete shoots out of turn;  e) Valamelyik sportoló soron kívül ad le lövést. 

f) Another athlete fires at the same target;  f) A korongra egy másik sportoló is lead lövést. 

g) The Referee is satisfied that the athlete, after calling for the target, 
was visibly disturbed by some external cause; 

 g) A pályabíró megállapítja, hogy a sportolót a korong hívása után 
valamilyen látható külső ok megzavarta. 

h) The Referee detects an initial violation of the athlete’s foot position 
in a round; 

 h) A pályabíró a sportoló első lábhibáját észleli a rottéban. 

i) The Referee detects an initial violation of the time limit;  i) A pályabíró az időkorlát első megsértését észleli. 

j) The Referee, for any reason, can not decide whether the target 
was HIT or not, (in such cases the Referee must always consult 
the Assistant Referees before announcing the decision); 

 j) A pályabíró valamilyen okból nem tudja eldönteni, hogy a korong 
TALÁLAT-nak minősül-e vagy sem (ilyen esetben a döntés 
bejelentése előtt a pályabírónak mindig egyeztetnie kell 
a segédbírókkal). 

k) The shot is discharged involuntarily before the athlete has called 
for the target (however, if the athlete then fires at the target with 
the second shot, the result must be scored); or 

 k) A sportoló fegyvere véletlenül elsül, mielőtt a sportoló hívta volna 
a korongot (ha azonban a sportoló leadja a második lövést a 
korongra, akkor az eredményt értékelni kell). 

l) The first shot is a miss and the athlete’s second shot misfires due 
to an allowable malfunction of either the gun or the cartridge. 
In this case the target must be repeated and must be missed with 
the first shot and hit only with the second shot. If the target is hit 
with the first shot, it must be declared “LOST.” 

 l) A sportoló első lövése nem talált, és a második lövésnél nem sül el 
a fegyver a lőszer vagy a fegyver elfogadható akadálya miatt. Ilyen 
esetben meg kell ismételni a korongot úgy, hogy a sportoló az első 
lövéssel nem találhatja el, és csak a második lövés lehet találat. 
Ha a sportoló eltalálja a korongot az első lövéssel, akkor a 
korongot „HIBA”-ként kell értékelni. 

9.8.8.3 A “NO TARGET” target must be declared provided that the Athlete 
has NOT fired when: 

 9.8.8.3 A következő esetekben „ÉRVÉNYTELEN”-nek kell minősíteni a 
korongot, ha a sportoló NEM adott le lövést: 

a) A target is thrown before the athlete’s call;  a) A korong kidobása a sportoló hívása előtt történt. 

b) A target is not released immediately after the athlete’s call 
(see Note); 

 b) A korongot nem dobják ki közvetlenül a sportoló hívása után (lásd 
a megjegyzést). 

c) A target’s trajectory is irregular (see Note);  c) A korong röppályája szabálytalan (lásd a megjegyzést). 

d) There is an allowable malfunction of gun or cartridge; or  d) A fegyver vagy a lőszer elfogadható akadálya fordult elő. 

e) The athlete’s first shot misfires due to an allowable malfunction of 
either gun or cartridge and he does not fire the second shot; 
If the second shot was fired, the result of that shot must be scored. 

 e) A sportoló első lövésénél a fegyver véletlenül elsül a lőszer vagy 
a fegyver elfogadható akadálya miatt, és a sportoló nem adja le a 
második lövést. Ha leadja a második lövést, akkor a lövést 
értékelni kell. 
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Note: Unless the Referee calls “NO TARGET” before or immediately 
after the athlete fires, no claim for an irregular target must be 
permitted if the target was fired upon, when the irregularity claim is 
based solely upon an alleged “Quick Pull” or an alleged “Slow Pull” or 
a deviation from the prescribed lines of flight. Otherwise if the athlete 
fires the result must be recorded. 

 Megjegyzés: Ha a sportoló rálőtt a korongra, nem jelezhet 
szabálytalan korongot korai vagy késői indítás miatt, vagy az előírt 
röppályájától való eltérés miatt, kivéve ha a pályabíró a lövés leadása 
előtt vagy közvetlenül a lövés leadása után „ÉRVÉNYTELEN” 
korongot jelez. Minden más esetben fel kell jegyezni az eredményt, 
ha a sportoló leadja a lövést. 

9.8.8.4 A target must be declared “LOST” when:  9.8.8.4 A korongot a következő esetekben „HIBA”-ként kell értékelni: 

a) It is not hit during its flight;  a) A sportoló nem találta el a repülő korongot. 

b) It is only dusted and no visible piece is broken from it;  b) A korong csak porzik, és nem törik le belőle látható darab. 

c) An athlete, for no permitted reason, does not shoot at a regular 
target for which he has called; 

 c) A sportoló nem engedélyezett okból nem lőtt rá az általa hívott 
szabályos korongra. 

d) After a malfunction of gun or cartridge, an athlete opens the gun or 
moves the safety catch before the Referee has inspected the gun; 

 d) A fegyver vagy a lőszer akadálya után a sportoló kinyitja 
a fegyvert, vagy megmozdítja a biztosítózárat, mielőtt a pályabíró 
megvizsgálta volna a fegyvert. 

e) An athlete suffers a third or subsequent malfunction of gun or 
cartridge in the same round; 

 e) A sportolónál harmadik alkalommal fordul elő fegyver- vagy 
lőszerakadály ugyanabban a rottéban. 

f) The first shot is a miss and the athlete fails to fire his second shot 
because he forgot to place a second cartridge in the gun, to 
release the stop on the magazine of a semi-automatic shotgun, or 
because the safety has slipped to the “safe” position by recoil of 
the first shot; 

 f) Az első lövés nem talált, és a sportoló nem tudja leadni a második 
lövést, mert elfelejtette betölteni a második lőszert a fegyverbe, 
félautomata fegyver esetében elfelejtette kinyitni a tár zárófedelét, 
vagy mert a biztosítózár biztosított állásra váltott az első lövés 
visszarúgása miatt. 

g) The athlete is not able to fire his gun because he has not released 
the safety or has forgotten to load; 

 g) A sportoló nem tudja elsütni a fegyvert, mert nem nyitotta ki 
a biztosítózárat, vagy elfelejtette betölteni a fegyvert. 

h) The time limit is violated and the athlete has been warned once 
already (Yellow Card) in the same round (9.16.3.6); or 

 h) A sportoló túllépte az időkorlátot, és már kapott egyszer 
figyelmeztetést (sárga lapot) az adott rottéban (9.16.3.6). 

i) The athlete’s foot position is violated and the athlete has been 
warned once already (Yellow Card) in the same round (9.16.3.6). 

 i) A sportoló lábhibát vétett, és már kapott egyszer figyelmeztetést 
(sárga lapot) az adott rottéban (9.16.3.6). 

9.9 COMPETITION RULES FOR DOUBLE TRAP  9.9 A DUPLA TRAP VERSENYSZABÁLYAI 

9.9.1 Conduct of a Round of Double Trap  9.9.1 Dupla trap rotte lebonyolítása 

a) Each squad member, with sufficient ammunition and all equipment 
necessary to complete the round, must occupy a shooting station 
in the order shown on the scorecard; 

 a) A rotte mindegyik tagjának elegendő mennyiségű lőszerrel és a 
rotte teljesítéséhez szükséges összes felszereléssel együtt el kell 
foglalnia egy lőállást az értékelőlapon feltüntetett sorrendben. 
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b) The sixth athlete must stand in the marked area behind Station 1 
(Station 6) ready to move to Station 1 as soon as the first athlete 
has shot at a regular double and the results are known; and 

 b) A hatodik sportolónak az 1. lőállás mögötti kijelölt területre 
(6. lőállás) kell állnia, készen arra, hogy az 1. lőállásba lépjen, 
amikor az első sportoló leadta a lövést a szabályos dupla 
korongra, és az eredmény már ismert. 

c) The Referee must ensure that all preliminary procedures are 
completed (names, numbers, Assistants Referees, test firing, 
viewing of targets etc.) give the command “START.” 

 c) A pályabírónak gondoskodnia kell az összes előzetes művelet 
(nevek, számok, segédbírók, korongbemutatás, próbalövés stb.) 
elvégzéséről, és ki kell adnia a „START” vezényszót. 

9.9.2 Method  9.9.2 Eljárás 

a) When the first athlete is ready to fire, he must raise the gun to the 
shoulder and call clearly for the double after which the double must 
be thrown immediately after the athlete’s call. 

 a) Amikor az első sportoló készen áll a lövésre, a vállához kell 
emelnie a fegyvert, és tisztán hallhatóan hívnia kell a dupla 
korongot. A dupla korongot a sportoló hívása után azonnal ki kell 
dobni. 

b) When the result of the shots are known the second athlete must do 
likewise, followed by the third athlete and so on; 

 b) Amikor a lövések eredménye ismert, a második sportolónak 
ugyanígy kell eljárnia, majd a harmadik sportolónak is, és így 
tovább. 

c) After the first athlete has fired at a regular double, he must prepare 
to move to Station 2 as soon as the athlete on Station 2 has fired 
at a regular double. The other athletes in the squad must, on their 
stations, do likewise in rotation from left to right; 

 c) Miután az első sportoló leadta a lövéseit a szabályos dupla 
korongra, fel kell készülnie arra, hogy továbblépjen a 2. lőállásba, 
amint a 2. lőállásban tartózkodó sportoló leadta a lövéseit a 
szabályos dupla korongra. A rottéban részt vevő többi sportolónak 
ugyanezt kell tennie a saját lőállásában. A sportolóknak balról 
jobbra kell haladniuk egymás után. 

d) This whole sequence must continue until all athletes have each 
shot at the required number of doubles; 

 d) Ezt a sorozatot kell folytatni, amíg az összes sportoló le nem adta 
a lövéseit a szükséges számú dupla korongra. 

e) Once the round has started an athlete may close the gun only after 
the previous athlete has completed his turn; 

 e) Miután a rotte elkezdődött, a sportoló csak azt követően zárhatja 
be a fegyverét, hogy az előző sportoló végzett. 

f) An athlete having shot, must not leave the station before the 
athlete on the right has fired at a regular double and the results are 
registered, except when the athlete has completed shooting on 
Station 5. In this case, he must proceed immediately to Station 6, 
being careful not to disturb the athletes who are on the line as he 
passes by; 

 f) Az a sportoló, aki már leadta a lövését, nem hagyhatja el a 
lőállását, amíg a tőle jobbra álló sportoló le nem adta a lövéseit 
a szabályos dupla korongra, és az eredményt fel nem jegyezték. 
Kivétel ezalól az az eset, amikor a sportoló az 5. lőállásban fejezi 
be a lövést, ilyenkor azonnal tovább kell lépnie a 6. lőállásba, 
ügyelve arra, hogy haladás közben ne zavarja a többi lőállásban 
álló sportolót. 

g) All guns must be carried OPEN when moving between Stations 1 
to 5 and OPEN and UNLOADED between 5 to 6 and 6 to 1. 

 g) Minden fegyvert KINYITVA kell átvinni az 1–5. lőállásba, illetve 
KINYITVA és TÖLTETLENÜL kell átvinni az 5. lőállásból 
a 6. lőállásba és a 6. lőállásból az 1. lőállásba. 
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h) Any athlete who loads his/her shotgun on Station 6 must be given 
an initial Warning (Yellow Card); any further occurrences in the 
same round will result in Disqualification; and 

 h) Ha bármelyik sportoló betölti a fegyverét a 6. lőállásban, akkor 
első alkalommal figyelmeztetést (sárga lapot) kell adni neki, és 
a sportoló adott rottén belüli további ilyen szabálysértése kizárást 
(piros lapot) von maga után. 

i) No athlete having shot on one station may proceed towards the 
next station in such a way as to interfere with another athlete or 
match officials. 

 i) Egyik sportoló sem haladhat át egy lőállásból a következő 
lőállásba úgy, hogy azzal zavarja a többi sportolót vagy a verseny 
tisztségviselőit. 

9.9.3 Preparation Time Limit   9.9.3 Felkészülési idő  

a) An athlete must take his/her position, close the gun and call for the 
double within twelve (12) seconds after the previous athlete has 
fired at a regular double and has opened the gun and the result is 
registered, or after the Referee has given the command “START;”  

 a) A sportolónak tizenkét (12) másodpercen belül el kell foglalnia 
a lőállást, be kell zárnia a fegyverét, és hívnia kell a dupla 
korongot, miután az előző sportoló leadta a lövést a szabályos 
dupla korongra, kinyitotta a fegyverét, és az eredményt 
feljegyezték, vagy miután a pályabíró kiadta a „START” 
vezényszót.  

b) In case of non-compliance with this time limit, the penalties 
provided in these rules will be applied;  

 b) Ha a sportoló nem tartja be ezt az időkorlátot, a szabályzatban 
foglalt büntetést kell alkalmazni.  

c) Where squads consist of five (5) or less athletes, preparation time 
must be extended to give the athlete leaving Station 5 sufficient 
additional time to arrive at Station 1; and  

 c) Ha a rotte öt (5) vagy ennél kevesebb sportolóból áll, akkor a 
felkészülési időt meg kell hosszabbítani, hogy az 5. lőállásból 
távozó sportolónak legyen elegendő ideje átmenni az 1. lőállásba.  

d) During Qualification Rounds, preparation time limits must be 
controlled by the Referee. During shoot-offs before Finals and 
during Finals, preparation time limits must be monitored by 
an electronic timing device (9.18.2.5) which must be managed 
by a Referee selected from among the appointed Competition 
Referees (9.18.2.6 b). 

 d) Az alapverseny rottéi során a pályabírónak kell figyelnie a 
felkészülési időt. A döntő előtti és közbeni szétlövések során a 
felkészülési időt elektronikus időmérő eszközzel (9.18.2.5) kell 
figyelni, és ezt az eszközt a verseny kijelölt pályabírói (9.18.2.6 b)) 
közül kiválasztott pályabírónak kell kezelnie. 

9.9.4 Interruption  9.9.4 Megszakítások 

If a round of shooting is interrupted for more than five (5) minutes 
because of a technical malfunction that is not the fault of an athlete, 
the squad must be allowed to view one (1) regular double from each 
scheme before the competition resumes. 

 Ha egy rottét öt (5) percnél hosszabb időre kell megszakítani olyan 
technikai okból, amely nem valamelyik sportoló hibája, akkor a rotte 
résztvevői a verseny folytatása előtt megtekinthetnek egy (1) 
szabályos dupla korongot minden sémából. 
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9.9.5 Target Distances, Angles and Elevations  9.9.5 Korongdobási távolságok, szögek és emelkedések 

Double Trap Setting Table  Dupla trap – beállítások táblázata 

Each trap machine must be set before the start of the competition 
each day according to the following Table: 

 Mindegyik korongdobó gépet minden napon a verseny kezdete előtt 
be kell állítani a következő táblázat alapján: 

 

Setting/Scheme Trap No. Angle * (degrees) Height at 10m (+/-0.1m) Distance (+/-1m) 

A 7 (1)  5 Left 3.00 m 55.00 m 

(as measured from the front edge of the pit roof)  8 (2)  0 3.50 m 

B 8 (2)  0 3.50 m 

 9 (3)  5 Right 3.00 m 

C 7 (1)  5 Left 3.00 m 

 9 (3)  5 Right 3.00 m 

* Note:  

The angles must be set with a tolerance of one (1) degree. 

Target distribution must be random, but each athlete must receive one (1) scheme A double, one (1) scheme B double and one (1) scheme C double on each 
station sometime during each round. 

 
 

Beállítás/séma Gép száma Szög* (fok) Magasság 10 m-en (+/-0,1 m) Távolság (+/-1 m) 

A 7 (1)  5 balra 3,00 m 55,00 m 

(a trapbunker tetejének elülső szélétől mérve)  8 (2)  0 3,50 m 

B 8 (2)  0 3,50 m 

 9 (3)  5 jobbra 3,00 m 

C 7 (1)  5 balra 3,00 m 

 9 (3)  5 jobbra 3,00 m 

* Megjegyzés:  

A szögeket egy (1) fokos tűréssel kell beállítani. 

A korongok eloszlásának véletlenszerűnek kell lennie, de mindegyik sportolónak kapnia kell egy (1) A séma szerinti dupla korongot, egy (1) B séma szerinti 
dupla korongot és egy (1) C séma szerinti dupla korongot mindegyik lőállásban mindegyik rotte során. 
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9.9.6 Jury Check   9.9.6 A zsűri által végzett ellenőrzések  

Each range must be set before the start of the competition each day. 
These settings must be examined, approved and sealed by the Jury. 

 Mindegyik pályát minden napon be kell állítani a verseny kezdete 
előtt. A zsűrinek ellenőriznie kell, jóvá kell hagynia, és le kell 
plombálnia a beállításokat. 

9.9.6.1 Trial Targets  9.9.6.1 Korongbemutatás 

a) Each day, after the traps have been adjusted and approved by the 
Jury, one (1) trial regular double must be thrown for each setting 
one (1) scheme A, one (1) scheme B and one (1) scheme C before 
each squad fires its first round for the day; 

 a) Minden napon a korongdobó gépek zsűri általi beállítása és 
jóváhagyása után egy (1) bemutató szabályos dupla korongot kell 
kidobni minden beállításhoz, egy (1) A séma szerinti, egy (1) 
B séma szerinti és egy (1) C séma szerinti dupla korongot, mielőtt 
az egyes rotték tagjai elkezdik az aznapi első rottét. 

b) Trial targets may be observed by the athletes; and  b) A sportolók megfigyelhetik a bemutató korongokat. 

c) All athletes, coaches and team officials are prohibited from 
entering the trap pits after the Jury has examined and approved 
the trap settings (see 9.3). 

 c) Miután a zsűri megvizsgálta és jóváhagyta a korongdobó gépek 
beállításait, a sportolók, az edzők és a csapatok tisztségviselői 
számára tilos a belépés a trapbunkerekbe (lásd a 9.3-as számú 
szabályt). 

d) During competition, after a scheduled time break, one (1) trial 
regular double must be thrown for each setting, one (1) scheme A, 
one (1) scheme B and one (1) scheme C, before a squad fires. 

 d) A verseny során a programban szereplő szünetek után egy (1) 
bemutató szabályos dupla korongot kell kidobni minden 
beállításhoz, egy (1) A séma szerinti, egy (1) B séma szerinti és 
egy (1) C séma szerinti dupla korongot, mielőtt a rotte tagjai 
elkezdik a lövések leadását. 

9.9.6.2 Shoot-off Settings  9.9.6.2 A szétlövések beállításai 

All Double Trap shoot-offs before Finals must be conducted as 
described in Rule 9.15.5.3. Shoot-offs during Finals must be 
conducted according to Rule 9.18.3.4 b. 

 A dupla trap minden döntő előtti szétlövését a 9.15.5.3-as számú 
szabályban leírtak szerint kell lebonyolítani. A döntő közbeni 
szétlövéseket a 9.18.3.4 b) jelű szabályban leírtak szerint kell 
lebonyolítani. 

Shoot-offs before a Final may take place on any designated range. 
Shoot-offs during a Final must take place on the Finals range. 

 A döntő előtti szétlövéseket bármelyik kijelölt pályán el lehet végezni. 
A döntő közbeni szétlövéseket a döntőpályán kell végrehajtani. 

9.9.6.3 Irregular trajectory  9.9.6.3 Szabálytalan röppálya 

Any target flying along a path other than that specified in angle, 
elevation or distance must be considered irregular. 

 Szabálytalannak kell nyilvánítani minden olyan korongot, amely nem 
az előírt szögben, emelkedéssel vagy távolságra repül. 

9.9.7 Refused Double  9.9.7 Visszautasított dupla korong 

An athlete may refuse to shoot at a double if:  A sportoló a következő esetekben utasíthatja vissza a dupla korongot: 

a) The double is not released immediately after the athlete’s call;  a) A dupla korongot nem dobják ki közvetlenül a sportoló hívása után. 
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b) The Referee agrees that the athlete, after calling for a double, was 
visibly disturbed by some external cause; or 

 b) A pályabíró megállapítja, hogy a sportolót a dupla korong hívása 
után valamilyen látható külső ok megzavarta. 

c) The Referee agrees that either of the targets were irregular.  c) A pályabíró megállapítja, hogy valamelyik korong szabálytalan volt. 

Procedure by Athlete – The athlete refusing a target must indicate 
this by opening the gun and raising an arm. The Referee must then 
give his decision. 

 A sportoló által követendő eljárás: A korongot visszautasító 
sportolónak a fegyver kinyitásával és kézfeltartással kell jeleznie 
a visszautasítást. A pályabírónak ezt követően döntést kell hoznia. 

9.9.8 “NO TARGET” Double  9.9.8 „ÉRVÉNYTELEN” dupla korong 

A “NO TARGET” double occurs when either or both targets are not 
thrown according to these Rules: 

 „ÉRVÉNYTELEN” dupla korong az olyan dupla korong, amelynek 
kidobása (az egyik korong vagy mindkét korong esetében) nem 
a szabályoknak megfelelően történik. 

a) A “NO TARGET” decision is always the Referee’s responsibility;  a) Az „ÉRVÉNYTELEN” korongra vonatkozó döntést mindig 
a pályabírónak kell meghoznia. 

b) A double declared as a “NO TARGET” by the Referee must 
always be repeated whether either or both targets were HIT or not; 
and 

 b) A pályabíró által „ÉRVÉNYTELEN”-nek minősített dupla korongot 
mindig meg kell ismételni, függetlenül attól, hogy akár az egyik, 
akár mindkét korong TALÁLAT volt-e vagy sem. 

c) A Referee should attempt to call “NO TARGET” double before the 
athlete fires. However, if the Referee calls “NO TARGET” as, or 
immediately after the athlete has fired, the Referee’s decision must 
stand and the targets must be repeated regardless of whether 
either target of the double was HIT or not. 

 c) A pályabírónak törekednie kell arra, hogy az „ÉRVÉNYTELEN” 
dupla korongot a sportoló lövésének leadása előtt jelezze. 
Ha azonban a pályabíró a sportoló lövése közben vagy közvetlenül 
a lövés után jelez „ÉRVÉNYTELEN” dupla korongot, a pályabíró 
döntését kell figyelembe venni, és a dupla korongot meg kell 
ismételni, függetlenül attól, hogy a két korong valamelyike 
TALÁLAT volt-e vagy sem. 

9.9.8.1 A “NO TARGET” Double must be declared even if the Athlete has 
fired when: 

 9.9.8.1 A következő esetekben akkor is „ÉRVÉNYTELEN”-nek kell 
minősíteni a dupla korongot, ha a sportoló leadta a lövést: 

a) A broken or irregular target emerges;  a) Törött vagy szabálytalan korong jelenik meg. 

b) A target of a distinctly different color from that of the others being 
used in the competition or Pre-Event Training is thrown; 

 b) A kidobott korong színe észrevehetően különbözik a versenyen 
vagy a verseny előtti edzésen használt többi korong színétől. 

c) Only one (1) target is thrown;  c) Csak egy (1) korong lett kidobva. 

d) Both targets are not released simultaneously;  d) A két korong kidobása nem egyszerre történik. 

e) The targets collide;  e) A korongok összeütköznek. 

f) Fragments from one (1) target break the other target;  f) Az egyik korong darabjai eltörik a másik korongot. 

g) The first shot breaks both targets;  g) Az első lövés eltöri mindkét korongot. 

h) An athlete shoots out of turn;  h) Valamelyik sportoló soron kívül ad le lövést. 
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i) Another athlete fires at the same double;  i) A dupla korongra egy másik sportoló is lead lövést. 

j) Both shots are fired simultaneously (see Rule 9.12.2, “Number of 
Malfunctions Permitted”); 

 j) A két lövés leadása egyszerre történik (lásd: 9.12.2-es számú 
szabály, „Az engedélyezett akadályok száma”). 

k) The Referee is satisfied that the athlete, after calling for the double 
was visibly disturbed by some external cause; 

 k) A pályabíró megállapítja, hogy a sportolót a dupla korong hívása 
után valamilyen látható külső ok megzavarta. 

l) The Referee detects an initial violation of the athlete’s foot position 
in a round; 

 l) A pályabíró a sportoló első lábhibáját észleli a rottéban. 

m) The Referee detects an initial violation of the time limit;  m) A pályabíró az időkorlát első megsértését észleli. 

n) The Referee, for any reason, cannot decide whether either target 
was HIT or not, (in such cases the Referee must always consult 
the Assistant Referees before announcing the decision); or 

 n) A pályabíró valamilyen okból nem tudja eldönteni, hogy valamelyik 
korong TALÁLAT-nak minősül-e vagy sem (ilyen esetben a döntés 
bejelentése előtt a pályabírónak mindig egyeztetnie kell 
a segédbírókkal). 

o) The first shot is a miss and the athlete’s second shot misfires due 
to an allowable malfunction of either the gun or the cartridge. 
In this case the first target must be declared “LOST” and the 
double must be repeated to determine the result of the second 
shot only. 

 o) A sportoló első lövése nem talált, és a második lövésnél nem sül el 
a fegyver a lőszer vagy a fegyver elfogadható akadálya miatt. 
Ebben az esetben az első korongot „HIBA”-ként kell értékelni, és 
a dupla korongot meg kell ismételni úgy, hogy csak a második 
korong eredménye számít. 

9.9.8.2 A “NO TARGET” double must be declared, provided that the 
Athlete has NOT fired when: 

 9.9.8.2 A következő esetekben „ÉRVÉNYTELEN”-nek kell minősíteni a dupla 
korongot, ha a sportoló NEM adott le lövést: 

a) The double is thrown before the athlete’s call;  a) A dupla korong kidobása a sportoló hívása előtt történt. 

b) The double is not released immediately (see Note below);  b) A dupla korongot nem dobják ki közvetlenül a hívás után (lásd 
a megjegyzést). 

c) Either target’s trajectory is irregular (see Note below);  c) Valamelyik korong röppályája szabálytalan (lásd a megjegyzést). 

d) There is an allowable malfunction of gun or cartridge; or  d) A fegyver vagy a lőszer elfogadható akadálya fordult elő. 

e) The athlete’s first shot misfires due to an allowable malfunction of 
either gun or cartridge and he does not fire the second shot. 
The double must be repeated to establish the result of both shots 
even if the second shot was fired. 

 e) A sportoló első lövésénél a fegyver véletlenül elsül a lőszer vagy 
a fegyver elfogadható akadálya miatt, és a sportoló nem adja le a 
második lövést. A dupla korongot meg kell ismételni, és mindkét 
lövést értékelni kell akkor is, ha a második lövés le lett adva. 

Note: Unless the Referee calls “NO TARGET” before, as, or 
immediately after the athlete fires, no claim for an irregular target must 
be permitted if the target was fired upon, when the irregularity claim is 
based solely upon an alleged “Quick Pull” or an alleged “Slow Pull” or 
a deviation from the prescribed lines of flight. Otherwise if the athlete 
fires the result must be recorded. 

 Megjegyzés: Ha a sportoló rálőtt a korongra, nem jelezhet 
szabálytalan korongot korai vagy késői indítás miatt, vagy az előírt 
röppályájától való eltérés miatt, kivéve ha a pályabíró a lövés leadása 
előtt vagy közvetlenül a lövés leadása után „ÉRVÉNYTELEN” 
korongot jelez. Minden más esetben fel kell jegyezni az eredményt, 
ha a sportoló leadja a lövést. 
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9.9.8.3 A target must be declared “LOST” when:  9.9.8.3 A korongot a következő esetekben „HIBA”-ként kell értékelni: 

a) It is not “HIT” during its flight;  a) A sportoló nem találta el a repülő korongot. 

b) It is only “dusted” and no visible piece is broken from it;  b) A korong csak „porzik”, és nem törik le belőle látható darab. 

c) An athlete, for no permitted reason, does not shoot at a regular 
double for which he has called, the targets must be declared 
“LOST” and “LOST;” 

 c) A sportoló nem engedélyezett okból nem lőtt rá az általa hívott 
szabályos dupla korongra. Ekkor a korongokat „HIBA” és „HIBA” 
minősítéssel kell értékelni. 

d) An athlete, for no permitted reason, does not shoot a second shot, 
the result of the first shot must be recorded and the second target 
declared “LOST;” 

 d) A sportoló nem engedélyezett okból nem adta le a második lövést. 
Ekkor az első lövés eredményét fel kell jegyezni, és a második 
korongot „HIBA”-ként kell értékelni. 

e) The first shot is declared “LOST” and the athlete fails to fire his 
second shot because he forgot to place a second cartridge in the 
gun, to release the stop on the magazine of a semi-automatic 
shotgun, or because the safety has slipped to the safe position by 
recoil of the first shot the targets must be declared “LOST” and 
“LOST;” 

 e) Az első lövés „HIBA” volt, és a sportoló nem tudja leadni a 
második lövést, mert elfelejtette betölteni a második lőszert a 
fegyverbe, félautomata fegyver esetében elfelejtette kinyitni a tár 
zárófedelét, vagy mert a biztosítózár biztosított állásra váltott 
az első lövés visszarúgása miatt. Ekkor a korongokat „HIBA” és 
„HIBA” minősítéssel kell értékelni.  

f) The athlete is not able to fire his gun because he has not released 
the safety or has forgotten to load, the targets must be declared 
“LOST” and “LOST;” 

 f) A sportoló nem tudja elsütni a fegyvert, mert nem nyitotta ki a 
biztosítózárat, vagy elfelejtette betölteni a fegyvert. Ekkor a 
korongokat „HIBA” és „HIBA” minősítéssel kell értékelni. 

g) The time limit is violated and the athlete has been warned once 
already (Yellow Card) in the same round the targets must be 
declared “LOST” and “LOST” (9.16.3.6); or 

 g) A sportoló túllépte az időkorlátot, és már kapott egyszer 
figyelmeztetést (sárga lapot) az adott rottéban (9.16.3.6). Ekkor 
a korongokat „HIBA” és „HIBA” minősítéssel kell értékelni. 

h) The athlete’s foot position is violated and the athlete has been 
warned once already (Yellow Card) in the same round the targets 
must be declared “LOST” and “LOST” (9.16.3.6). 

 h) A sportoló lábhibát vétett, és már kapott egyszer figyelmeztetést 
(sárga lapot) az adott rottéban (9.16.3.6). Ekkor a korongokat 
„HIBA” és „HIBA” minősítéssel kell értékelni. 

9.9.8.4 Result in the case of a Malfunction:  9.9.8.4 Eredményszámítás akadály esetén: 

a) The athlete shoots at the first target but an allowable malfunction 
prevents the firing of a second shot, the result of the first shot must 
be recorded and the double repeated to determine the result of the 
second shot only; 

 a) Ha a sportoló rálő az első korongra, de egy elfogadható akadály 
miatt nem tudja leadni a második lövést, akkor az első lövés 
eredményét fel kell jegyezni, és a dupla korongot meg kell 
ismételni úgy, hogy csak a második korong eredménye számít. 

b) After a malfunction of gun or cartridge, the athlete is unable to fire 
a first shot and he opens the gun or touches the safety catch 
before the Referee has inspected the gun, the targets must be 
declared “LOST” and “LOST;” 

 b) Ha a fegyver vagy a lőszer akadálya után a sportoló nem tudja 
leadni az első lövést, és kinyitja a fegyvert vagy megérinti 
a biztosítózárat, mielőtt a pályabíró megvizsgálta volna a fegyvert, 
akkor a korongokat „HIBA” és „HIBA” minősítéssel kell értékelni. 
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c) After a malfunction of gun or cartridge, the athlete is unable to fire 
a second shot and he opens the gun or touches the safety catch 
before the Referee has inspected the gun, the result of the first 
shot must be recorded and the second target must be declared 
“LOST;” 

 c) Ha a fegyver vagy a lőszer akadálya után a sportoló nem tudja 
leadni a második lövést, és kinyitja a fegyvert vagy megérinti a 
biztosítózárat, mielőtt a pályabíró megvizsgálta volna a fegyvert, 
akkor az első lövés eredményét fel kell jegyezni, és a második 
korongot „HIBA”-ként kell értékelni. 

d) An athlete suffers a third or subsequent malfunction of gun or 
cartridge in the same round on the first shot the targets must be 
declared “LOST” and “LOST;” or 

 d) Ha a sportolónál harmadik alkalommal fordul elő fegyver- vagy 
lőszerakadály ugyanabban a rottéban az első lövés esetében, 
akkor a korongokat „HIBA” és „HIBA” minősítéssel kell értékelni. 

e) An athlete suffers a third or subsequent malfunction of gun or 
cartridge in the same round on the second shot, the result of the 
first shot must be recorded and the second target must be declared 
“LOST;” 

 e) Ha a sportolónál harmadik alkalommal fordul elő fegyver- vagy 
lőszerakadály ugyanabban a rottéban a második lövés esetében, 
akkor az első lövés eredményét fel kell jegyezni, és a második 
korongot „HIBA”-ként kell értékelni. 

9.9.8.5 Result in the event of an Involuntary Discharge when:  9.9.8.5 Eredményszámítás a fegyver véletlen elsülése esetén: 

a) A shot is discharged involuntarily before the athlete calls, the 
Referee must declare “NO TARGET” and warn the athlete; 
however, if the same situation occurs for a second or subsequent 
time in a round, both targets shall be declared “LOST;” 

 a) Ha a fegyver véletlenül elsül, mielőtt a sportoló hívta volna a 
korongokat, akkor a pályabírónak „ÉRVÉNYTELEN”-nek kell 
minősítenie a korongokat, és figyelmeztetnie kell a sportolót. Ha 
ugyanez a helyzet másodszor vagy további alkalommal is előfordul 
egy rottéban, mindkét korongot „HIBA”-ként kell értékelni. 

b) A shot is discharged involuntarily after the athlete calls, but 
before the targets appear, and he shoots a second shot, the first 
target must be declared “LOST” and the second target must be 
scored according to the result of the second shot. However, 
an athlete is permitted only one (1) occurrence in the same round. 
If the same situation occurs for a second or subsequent time both 
targets must be declared “LOST;” 

 b) Ha a fegyver véletlenül elsül, miután a sportoló hívta a 
korongokat, de még a korongok megjelenése előtt, és a 
sportoló második lövést ad le, akkor az első korongot „HIBA”-ként 
kell értékelni, és a második korongot a második lövés eredménye 
szerint kell értékelni. Ilyen eset előfordulása azonban csak egy (1) 
alkalommal engedélyezett ugyanabban a rottéban. A második vagy 
a további előfordulás esetében mindkét korongot „HIBA”-ként kell 
értékelni. 

c) A shot is discharged involuntarily after the athlete calls but 
before the targets appear and he does not shoot a second shot, 
the first target must be declared “LOST” and the double must be 
repeated to determine the result of the second shot only; or 

 c) Ha a fegyver véletlenül elsül, miután a sportoló hívta a 
korongokat, de még a korongok megjelenése előtt, és 
a sportoló nem ad le második lövést, akkor az első korongot 
„HIBA”-ként kell értékelni, és a dupla korongot meg kell ismételni 
úgy, hogy csak a második korong eredménye számít. 

d) However, an athlete is permitted only one (1) occurrence in the 
same round. If the same situation occurs for a second or 
subsequent time both targets must be declared “LOST;” 

 d) Ilyen eset előfordulása azonban csak egy (1) alkalommal 
engedélyezett ugyanabban a rottéban. A második vagy a további 
előfordulás esetében mindkét korongot „HIBA”-ként kell értékelni. 
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9.9.9 Shooting into the Ground  9.9.9 Földbe lövés 

An athlete who shoots into the ground must receive an initial Warning 
(Yellow Card). For a repetition in the same round, both targets must 
be declared “LOST” whether hit or not.  

 Ha a sportoló a földbe lő, az első esetben figyelmeztetést (sárga 
lapot) kell kapnia. Ha ez megismétlődik ugyanabban a rottéban, 
mindkét korongot „HIBA”-ként kell értékelni, függetlenül attól, hogy 
a sportoló eltalálta-e azokat vagy sem.  

9.10 COMPETITION RULES FOR SKEET  9.10 A SKEET VERSENYSZABÁLYAI 

9.10.1 Conduct of a Round of Skeet  9.10.1 Skeet rotte lebonyolítása 

The squad must assemble on the range in an area next to Station 1, 
with sufficient ammunition and all equipment necessary to complete 
the round. 

 A rotte tagjainak elegendő mennyiségű lőszerrel és a rotte 
teljesítéséhez szükséges összes felszereléssel együtt fel kell 
sorakozniuk az 1. lőállás mellett. 

The Referee must take charge and when all preliminary procedures 
are completed (names, numbers, Assistant Referees, test firing, trial 
of targets, etc.) give the command “START.” 

 A rottét a pályabírónak kell vezényelnie, és amikor az összes előzetes 
művelet (nevek, számok, segédbírók, próbalövés, korongbemutatás 
stb.) megtörtént, ki kell adnia a „START” vezényszót. 

9.10.2 Method  9.10.2 Eljárás 

After the command “START” is given:  A „START” vezényszó elhangzása után: 

a) The first athlete must move onto Station 1, load the gun with one 
(1) cartridge only, adopt the READY position and call for the target, 
after which a regular target from the high house must be thrown 
within an indefinite period varying randomly from zero (0) to 
a maximum of three (3) seconds; 

 a) Az első sportolónak az 1. lőállásba kell lépnie, be kell töltenie 
a fegyverbe egy (1) lőszert, fel kell vennie a KÉSZ testhelyzetet, 
hívnia kell a korongot, és ezt követően egy szabályos korongot kell 
kidobni a magas toronyból véletlenszerűen nullától (0) legfeljebb 
három (3) másodpercig terjedő időn belül. 

Note: If an electronic-microphone system is used, it must be 
constructed so as to randomly insert a delay varying 
from 0.2 to 3.0 seconds. 

 Megjegyzés: Elektronikus mikrofonos rendszer használata esetén 
a rendszert úgy kell beállítani, hogy az beiktasson egy véletlenszerű 
hosszúságú késleltetést, amelynek időtartama 0,2 másodperctől 
3,0 másodpercig terjedhet. 

b) When the result of the shot is known, the first athlete shall remain 
on the station, load with two (2) cartridges, adopt the READY 
position, and call and fire at a regular double; 

 b) A lövés eredményének megállapítása után az első sportolónak 
a lőállásban kell maradnia, be kell töltenie két (2) lőszert, fel kell 
vennie a KÉSZ testhelyzetet, hívnia kell egy dupla korongot, és le 
kell adnia a dupla lövést. 

c) When the results of both shots are known the first athlete must 
leave the station; 

 c) A két lövés eredményének megállapítása után az első sportolónak 
el kell hagynia a lőállást. 

d) The second athlete must then do likewise, followed by the third 
athlete and so on until all the members of the squad have each 
shot the required sequence on Station 1; 

 d) A második sportolónak ugyanígy kell eljárnia, majd a harmadik 
sportolónak is, és a soron következő többi sportolónak is, egészen 
addig, amíg a rotte összes résztvevője le nem adta a lövéseket az 
előírt sorrendben az 1. lőállásban. 
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e) The first athlete must then move onto Station 2 and shoot the 
required number of targets in the required sequence and time, 
followed in turn by each member of the squad;  

 e) Ezután az első sportolónak a 2. lőállásba kell mennie, le kell adnia 
a lövéseit a megfelelő számú korongra az előírt sorrendben és az 
előírt idő alatt. Utána következnek ugyanígy a rotte további tagjai.  

f) This rotation will continue until all the required stations have been 
shot by all members of the squad; 

 f) Ez a körforgás addig folytatódik, amíg a rotte összes tagja le nem 
adta a lövéseit az előírt lőállásokban. 

g) No athlete in the squad may advance to the station before his 
shooting turn, before the Referee’s order to shoot or before the 
previous athlete has completed his shooting and has left the 
station; and 

 g) A rottéban részt vevő egyik sportoló sem léphet a lőállásba, amíg 
sorra nem kerül, amíg a pályabíró ki nem adja a lövésre utasító 
vezényszót, vagy amíg az előző sportoló be nem fejezte a lövéseit, 
és el nem hagyta a lőállást. 

h) No athlete having shot on one (1) station may proceed towards 
the next station until all the members of the squad have completed 
their shooting on the station or in such a way as to interfere with 
another athlete or impede the duties of the match officials. 

 h) Az adott lőállásbeli lövések befejezése után egyik sportoló sem 
haladhat tovább a következő lőállásba, amíg a rotte összes tagja 
be nem fejezte a lövéseit a lőállásban, vagy olyan módon, hogy 
azzal zavarná a többi sportolót, vagy akadályozná a verseny 
tisztségviselőinek munkáját. 

9.10.3 Competition Procedures  9.10.3 A verseny lebonyolítása 

9.10.3.1 Preparation Time Limits. Athletes must call for and fire at their 
targets according to the following time limits: 

 9.10.3.1 Felkészülési idő. A sportolóknak a következő időkorlátokon belül kell 
hívniuk a korongokat és leadniuk a lövéseiket a korongokra: 

a) After the Referee has given the signal to “START” or after the 
previous athlete has left the station, the next athlete must occupy 
the station within ten (10) seconds; 

 a) Miután a pályabíró kiadta a „START” jelzést, vagy miután az 
előző sportoló elhagyta a lőállást, a következő sportolónak 
tíz (10) másodpercen belül el kell foglalnia a lőállást. 

b) The athlete must stand with both feet entirely within the station 
boundaries, take his position, load the gun, adopt the READY 
position and call for the target(s) in the required sequence for 
the station;  

 b) A sportolónak úgy kell állnia, hogy mindkét lába teljesen a lőállás 
területén belül legyen, el kell foglalnia a helyét, be kell töltenie a 
fegyvert, fel kell vennie a KÉSZ testhelyzetet, és hívnia kell a 
korongo(ka)t a lőállásnak megfelelő sorrendben.  

c) The athlete must then call for the next single or double to be fired 
at from that station within the shortest time possible;  

 c) A sportolónak ezután a lehető legrövidebb időn belül hívnia kell az 
adott lőállásban teljesítendő következő egyes vagy dupla korongot.  

d) The maximum total time allowed to call for the required sequence 
for that station is thirty (30) seconds in both Qualification Rounds 
and Finals after the athlete has occupied the station; and 

 d) Az adott lőállásban a korongok előírt sorrendben történő hívásának 
maximális engedélyezett időtartama az alapversenyben és a 
döntőben is harminc (30) másodperc, miután a sportoló elfoglalta 
a lőállást. 

e) During Qualification Rounds, preparation time limits must be 
controlled by the Referee. During shoot-offs before Finals and 
during Finals, preparation time limits must be controlled with 
an electronic timing device (9.18.2.5) managed by the appointed 
Referee. 

 e) Az alapverseny rottéi során a pályabírónak kell figyelnie a 
felkészülési időt. A döntő előtti és közbeni szétlövések során a 
felkészülési időt elektronikus időmérő eszközzel (9.18.2.5) kell 
figyelni, és ezt az eszközt a kijelölt pályabírónak kell kezelnie. 
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9.10.3.2 Target Shooting Sequence for Qualification Rounds  9.10.3.2 A lövések sorrendje az alapverseny rottéiban 

Only one (1) shot may be fired at each target.  Minden korongra csak egy (1) lövés adható le. 

 

STATION TARGET ORDER  LŐÁLLÁS KORONG SORREND 

1 Single High  1 Egyes Magas 

Double High – Low  Dupla Magas – alacsony 

2 Single High  2 Egyes Magas 

Double High – Low  Dupla Magas – alacsony 

3 Single High  3 Egyes Magas 

Double High – Low  Dupla Magas – alacsony 

4 Single High  4 Egyes Magas 

Single Low  Egyes Alacsony 

5 Single Low  5 Egyes Alacsony 

Double Low – High  Dupla Alacsony – magas 

6 Single Low  6 Egyes Alacsony 

Double Low – High  Dupla Alacsony – magas 

7 Double Low – High  7 Dupla Alacsony – magas 

4 Double High – Low  4 Dupla Magas – alacsony 

Double Low – High  Dupla Alacsony – magas 

8  Single  High  8  Egyes  Magas 

Single  Low  Egyes  Alacsony 

 

9.10.3.3 Special Procedures for Station 8:  9.10.3.3 A 8. lőállásra vonatkozó eljárások: 

When the squad advances to Station 8, they must stand in their 
shooting order behind the Referee who should be positioned 
approximately five (5) meters from Station 8 on an imaginary line 
drawn between the centers of Station 8 and Station 4. 

 Amikor a rotte a 8. lőálláshoz érkezik, a sportolóknak lövési 
sorrendben fel kell sorakozniuk a pályabíró mögött, akinek 
a 8. lőállástól kb. öt (5) méterre kell elhelyezkednie a 8. lőállás 
és a 4. lőállás közepén áthaladó képzeletbeli vonalon. 
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After the Referee has declared “START” each athlete in turn must:  Miután a pályabíró kiadta a „START” vezényszót, mindegyik 
sportolónak sorban a következőket kell tennie: 

a) Take position for the high house target;  a) El kell helyezkednie a magas toronyból kidobott korong 
fogadására. 

b) Load the gun with one (1) cartridge only;  b) Be kell töltenie a fegyverbe egy (1) lőszert. 

c) Adopt the READY position;  c) Fel kell vennie a KÉSZ testhelyzetet. 

d) Call for the target; and   d) Hívnia kell a korongot.  

e) Shoot at the high house target.   e) Le kell adnia a lövését a magas toronyból kidobott korongra.  

Then turn clockwise (to the right, in the direction of the target 
crossing post): 

 Ezután meg kell fordulnia az óramutató járásával megegyező 
irányban (jobbra, a korongok röppályájának keresztezési pontját jelző 
oszlop felé): 

f) Take position for the low house target;  f) El kell helyezkednie az alacsony toronyból kidobott korong 
fogadására. 

g) Load the gun with one (1) cartridge only;  g) Be kell töltenie a fegyverbe egy (1) lőszert. 

h) Adopt the READY position;  h) Fel kell vennie a KÉSZ testhelyzetet. 

i) Call for the target;  i) Hívnia kell a korongot. 

j) Shoot at the low house target; and  j) Le kell adnia a lövését az alacsony toronyból kidobott korongra. 

k) When the result of this last shot is known, the athlete must leave 
the station and move to the rear of the line of the athletes who 
have still to shoot. Each athlete must do the same in succession. 

 k) Ez utóbbi lövés eredményének megállapítása után a sportolónak 
el kell hagynia a lőállást, és a lövésre sorban várakozó többi 
sportoló mögé kell állnia. Mindegyik sportolónak sorban ugyanígy 
kell eljárnia. 

9.10.3.4 Cartridge Loading Sequence  9.10.3.4 A lőszerek betöltési sorrendje 

a) On Station 8 for both the high and low house targets, the gun must 
be loaded with one (1) cartridge only; 

 a) A 8. lőállásban a magas és az alacsony toronyból kidobott korong 
esetében is csak egy (1) lőszer tölthető be a fegyverbe. 

b) On Station 4 where two (2) single targets are to be shot, 
two (2) cartridges must be loaded before calling for the first 
single target; 

 b) A 4. lőállásban, ahol két (2) egyes korongra kell lőni, két (2) lőszert 
kell betölteni az első egyes korong hívása előtt. 

c) In case an athlete forgets to load the second barrel in singles on 
Station 4 where two (2) single targets are to be shot, and after 
calling for or shooting at the first target remembers and either 
opens his gun to load or he raises his hand to ask permission of 
the Referee to load his gun, the target will be declared “LOST;” 

 c) Ha a sportoló elfelejtette betölteni a második fegyvercsövet 
a 4. lőállásban, ahol két (2) egyes korongra kell lőni, és amikor 
az első korong hívása után vagy az első korongra leadott lövés 
után ez az eszébe jut, és kinyitja a fegyvert a lőszer betöltéséhez, 
vagy felemeli a kezét, hogy engedélyt kérjen a pályabírótól a lőszer 
betöltésére, akkor a korongot „HIBA”-ként kell értékelni. 
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d) When shooting is interrupted, the gun must be opened and be 
made empty; and 

 d) A lövések megszakítása esetén a fegyvert ki kell nyitni, és ki kell 
üríteni. 

e) No athlete may turn from the shooting station before his gun is 
open and empty. 

 e) Egyik sportoló sem fordulhat meg a lőállásban, amíg ki nem 
nyitotta és ki nem ürítette a fegyvert. 

9.10.3.5 Trial Targets  9.10.3.5 Korongbemutatás 

A regular target from each of the high and low houses may be seen by 
the squad: 

 A rotte résztvevői megtekinthetnek egy-egy szabályos korongot 
a magas toronyból és az alacsony toronyból: 

a) From Station 1 immediately prior to the start of their first round on 
each day of competition; 

 a) Az 1. lőállásban közvetlenül az első rotte kezdete előtt a verseny 
mindegyik napján. 

b) If the Referee declares “NO TARGET,” the athlete may ask to 
have one (1) trial target thrown after each irregular target, or one 
(1) trial double thrown after an irregular double, provided the 
irregular target was not fired upon or both targets of an irregular 
double were not fired upon; and 

 b) Ha a pályabíró „ÉRVÉNYTELEN”-nek minősíti a korongot, a 
sportoló kérhet egy (1) bemutató korongot minden szabálytalan 
korong után, vagy egy (1) bemutató dupla korongot a szabálytalan 
dupla korong után, azzal a feltétellel, hogy nem adott le lövést a 
szabálytalan korongra, illetve egyik korongra sem adott le lövést a 
szabálytalan dupla korong esetén. 

c) If a round of shooting is interrupted for more than five (5) minutes 
because of a technical malfunction that is not the fault of 
an athlete, before the competition resumes the squad must be 
allowed to view one (1) regular target from each trap. 

 c) Ha egy rottét öt (5) percnél hosszabb időre kell megszakítani olyan 
technikai okból, amely nem egy sportoló hibája, akkor a rotte 
résztvevői a verseny folytatása előtt megtekinthetnek egy (1) 
szabályos korongot minden korongdobó gépből. 

9.10.3.6 Sighting On the Ranges  9.10.3.6 Célra tartás a pályákon 

Aiming and sighting exercises:   Célzási és célra tartási gyakorlatokat a következőképpen lehet 
végezni:  

a) May be conducted after the Referee has ordered “START” only 
on Station 1. The athlete is permitted (within the allowable time 
limit) after loading and before shooting to raise the gun to the 
shoulder and sight for a few seconds for both the single target 
and the double;  

 a) Csak az 1. lőállásban, miután a pályabíró kiadta a „START” 
vezényszót. A sportoló (a megengedett időkorláton belül) a fegyver 
betöltése után és a lövés előtt a vállához emelheti a fegyvert, és 
néhány másodpercig célra tarthat az egyes korongra és a dupla 
korongra is.  

b) The athlete must then adopt the READY position before calling for 
the target(s); and  

 b) A sportolónak ezután fel kell vennie a KÉSZ testhelyzetet, mielőtt 
hívja a korongo(ka)t.  

c) Prior to the start of the round an athlete is not permitted to make 
any aiming or sighting exercises with or without the gun on any 
other station, but during the round, athletes who are not shooting 
may, without disturbing the other athletes or the Referee, use their 
hand to track targets while another athlete is shooting.  

 c) A rotte elkezdése előtt a sportoló nem végezhet semmilyen célzási 
vagy célra tartási gyakorlatot fegyverrel vagy fegyver nélkül 
egyetlen más lőállásban sem, de a rotte során az éppen nem lövő 
sportolók követhetik a kezükkel a korongokat a többi sportoló vagy 
a pályabíró zavarása nélkül, miközben a másik sportoló lő.  
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9.10.3.7 Target Distances and Elevations (see GTR 6.4.20.2)  9.10.3.7 Korongdobási távolságok és emelkedések (lásd az általános 
technikai szabályzat 6.4.20.2-es számú szabályát) 

a) Skeet traps must be set before the start of the competition 
according to the specifications. (In calm weather conditions targets 
must carry a distance of 68.00 m +/-1.00 m as measured from the 
face of the house behind Stations 1 and 7). The settings must be 
examined, approved and sealed by the Jury prior to each day of 
competition. 

 a) A skeet korongdobó gépeket a verseny kezdete előtt be kell állítani 
az előírásoknak megfelelően. (Szélcsendes időjárási körülmények 
esetén a korongoknak 68,00 m +/-1,00 m távolságot kell tartaniuk 
az 1. és a 7. lőállás mögötti torony homlokfalától mérve.) 
A zsűrinek ellenőriznie kell, jóvá kell hagynia és le kell plombálnia 
a beállításokat minden versenynap előtt. 

b) All athletes, coaches and team officials are prohibited from 
entering the Skeet houses after the Jury has examined and 
approved the trap settings (see 9.3). 

 b) Miután a zsűri megvizsgálta és jóváhagyta a korongdobó gépek 
beállításait, a sportolók, az edzők és a csapatok tisztségviselői 
számára tilos a belépés a skeettornyokba (lásd a 9.3-as számú 
szabályt). 

9.10.3.8 Irregular Trajectory  9.10.3.8 Szabálytalan röppálya 

Any target flying along a path other than specified in angle, elevation 
or distance must be considered irregular. 

 Szabálytalannak kell nyilvánítani minden olyan korongot, amely nem 
az előírt szögben, emelkedéssel vagy távolságra repül. 

9.10.3.9 READY Position  9.10.3.9 KÉSZ testhelyzet 

At the moment the athlete calls and until the target(s) appears, 
the athlete must stand in the READY position with: 

 A sportolónak a korong(ok) hívásától a korong(ok) megjelenéséig 
KÉSZ testhelyzetben kell állnia a következőképpen: 

a) Both feet entirely within the shooting station boundaries;  a) Mindkét lábával teljesen a lőállás területén belül kell állnia. 

b) Holding the gun with both hands;  b) Mindkét kezével fognia kell a fegyvert. 

c) The gun stock in contact with body; and  c) A fegyver tusának hozzá kell érnie a testéhez. 

d) The toe of the stock on or below the ISSF official marker tape and 
clearly visible to the Referee standing in the correct position. 

 d) A helyes testhelyzetben állva a hátsó agy végének a hivatalos 
ISSF-jelölőcsíkon vagy az alatt kell lennie úgy, hogy ez 
egyértelműen látható legyen a pályabíró számára. 
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9.10.4 Marker Tape  9.10.4 Jelölőcsík 

To aid the Referee in controlling the position of the gun the ISSF 
official marker tape must be permanently affixed to the shooting vest 
(outer garment). 

 Ahhoz, hogy a pályabíró ellenőrizni tudja a fegyver helyzetét, 
hivatalos ISSF-jelölőcsíkot kell tartósan rögzíteni a lövészmellényre 
(a ruházat külső rétegére). 

9.10.4.1 The ISSF official marker tape must be:  9.10.4.1 A hivatalos ISSF-jelölőcsíkra vonatkozó előírások: 

a) 250mm long, 30mm wide, yellow in color with a black border and 
bearing the ISSF logo; and 

 a) A jelölőcsík 250 mm hosszúságú és 30 mm szélességű, sárga 
színű csík fekete szegéllyel, és fel van tüntetve rajta az ISSF 
emblémája. 

b) Permanently affixed to the appropriate side of the shooting vest.  b) A jelölőcsíkot tartós rögzítéssel kell felerősíteni a lövészmellény 
megfelelő oldalára. 
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9.10.4.2 Marker Tape Check  9.10.4.2 A jelölőcsík ellenőrzése 

Athletes are responsible for ensuring that the marker tape is correctly 
positioned as per 9.10.4.3 below. The Jury will provide an equipment 
control consultation service that is available to all athletes starting on 
the first Pre-Event Training day so that athletes, if they wish, may 
have their equipment checked prior to the competition. To ensure 
compliance with ISSF Rules, the Jury will conduct random checks 
during Competition and any athlete found to be in violation of the rules 
must be disqualified (see 9.4.1.1). 

 A sportolóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a jelölőcsík 
megfelelően legyen elhelyezve a 9.10.4.3-as számú, alábbi 
szabálynak megfelelően. A zsűrinek az első verseny előtti edzés 
napjától kezdve felszereléskontrollal kapcsolatos tanácsadási 
szolgáltatást kell biztosítania, amely az összes sportoló számára 
elérhető, hogy a sportolók igény esetén a verseny előtt elvégezhessék 
a felszerelésük ellenőrzését. Az ISSF szabályainak való megfelelés 
biztosítása érdekében a zsűri a verseny alatt véletlenszerű 
ellenőrzéseket hajt végre, és a szabályokat megsértő sportolókat ki 
kell zárnia (lásd a 9.4.1.1-es számú szabályt). 

9.10.4.3 The correct position of the marker tape must be checked 
as follows: 

 9.10.4.3 A jelölőcsík megfelelő helyét a következőképpen kell ellenőrizni: 

a) All pockets of the shooting vest must be empty;  a) A lövészmellény minden zsebének üresnek kell lennie. 

b) The athlete must stand straight (erect) with both arms on his/her 
sides; the athlete must then bend the arms so the fingers touch 
the shoulder area (see illustration);  

 b) A sportolónak egyenesen kell állnia mindkét karjával a teste 
mellett. Ezután mindkét karját be kell hajlítania úgy, hogy az 
ujjaival megérinti a vállát (lásd az ábrát).  

c) The Jury member will then project a horizontal laser beam onto 
the marker tape to show the location of the point of the elbow 
in relation to the tape; 

 c) A zsűritagnak ekkor vízszintes lézerfényt kell vetítenie a 
jelölőcsíkra, hogy meghatározza a könyök csúcsának a 
jelölőcsíkhoz viszonyított helyét. 

d) The laser beam must project onto the top half of the marker tape 
or higher to be legal; 

 d) A jelölőcsík akkor szabályos, ha a lézerfény a jelölőcsík felső 
részére vagy annál feljebb vetül. 

e) An ISSF seal must then be placed on either end of the marker 
tape;  

 e) A jelölőcsík egyik végére ISSF-plombát kell felhelyezni.  

f) All illegal markers will be required to be properly positioned and 
subjected to re-check before the athlete is permitted to compete; 
and  

 f) Minden szabálytalan jelölőcsíkot át kell helyezni a megfelelő 
helyre, és újból ellenőrizni kell, mielőtt a sportoló engedélyt kapna 
a versenyzésre.  

g) Shooting vests must not be constructed with any item 
(tape, drawstring, elastic band, etc.) that could be used 
to adjust the fit of the jacket. 

 g) A lövészmellények nem szerelhetők fel olyan eszközzel (szalag, 
húzózsinór, rugalmas pánt stb.), amellyel a mellény a testre 
igazítható lenne. 
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9.10.5 Refused Target  9.10.5 Visszautasított korong 

An athlete may refuse a target if:  A sportoló a következő esetekben utasíthatja vissza a korongot: 

a) A target is not released within the proper time;  a) A korong nem a megfelelő időben lett kidobva. 

b) In a “Double” the targets are not released simultaneously;  b) Dupla korong esetén a korongok kidobása nem egyszerre történt. 

c) The Referee agrees that the athlete, after calling for the target(s), 
was visibly disturbed by some external cause; or 

 c) A pályabíró megállapítja, hogy a sportolót a korong(ok) hívása után 
valamilyen látható külső ok megzavarta. 

d) The Referee agrees that a target was irregular because of a faulty 
trajectory. 

 d) A pályabíró megállapítja, hogy a korong szabálytalan volt a 
helytelen röppályája miatt. 

Procedure by the athlete – The athlete refusing a target must 
indicate this by opening the gun and raising an arm. The Referee 
must then give his decision. 

 A sportoló által követendő eljárás: A korongot visszautasító 
sportolónak a fegyver kinyitásával és kézfeltartással kell jeleznie 
a visszautasítást. A pályabírónak ezt követően döntést kell hoznia. 

9.10.6 “NO TARGET”  9.10.6 „ÉRVÉNYTELEN” korong 

a) A “NO TARGET” target is a target that is not thrown according 
to these Rules; 

 a) „ÉRVÉNYTELEN” korong az olyan korong, amelynek kidobása 
nem a szabályoknak megfelelően történt. 

b) The “NO TARGET” decision is always the Referee’s responsibility;  b) Az „ÉRVÉNYTELEN” korongra vonatkozó döntést mindig a 
pályabírónak kell meghoznia. 
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c) A target declared “NO TARGET” by the Referee must always be 
repeated whether hit or not; and 

 c) A pályabíró által „ÉRVÉNYTELEN”-nek nyilvánított korongot 
mindig meg kell ismételni, függetlenül attól, hogy a sportoló 
eltalálta-e vagy sem. 

d) The Referee should attempt to call “NO TARGET” before the 
athlete fires. However, if the Referee calls “NO TARGET” as or 
immediately after the athlete fires, the Referee’s decision must 
stand and the target(s) must be repeated regardless of whether 
they were “HIT” or not. 

 d) A pályabírónak törekednie kell arra, hogy az „ÉRVÉNYTELEN” 
korongot a sportoló lövésének leadása előtt jelezze. Ha azonban 
a pályabíró a sportoló lövése közben vagy közvetlenül a lövés után 
jelez „ÉRVÉNYTELEN” korongot, a pályabíró döntését kell 
figyelembe venni, és a korongo(ka)t meg kell ismételni, függetlenül 
attól, hogy „TALÁLAT” volt-e vagy sem. 

9.10.6.1 A “NO TARGET” or “NO TARGETS” must be declared even if the 
athlete has fired when: 

 9.10.6.1 A következő esetekben akkor is „ÉRVÉNYTELEN”-nek kell 
minősíteni a korongo(ka)t, ha a sportoló leadta a lövést: 

a) A broken target emerges;  a) Törött korong jelenik meg. 

b) A target of distinctly different external color from that of the others 
being used in the competition or Pre-Event Training is thrown; 

 b) A kidobott korong külsejének színe észrevehetően különbözik 
a versenyen vagy a verseny előtti edzésen használt többi korong 
színétől. 

c) Two (2) targets are thrown in singles;  c) Két (2) korong lett kidobva egyes korong esetén. 

d) A target is thrown from the wrong trap house;  d) A korong nem a megfelelő korongdobó gépből lett kidobva. 

e) The athlete’s READY position is incorrect and the athlete has not 
received a previous warning in that round; 

 e) A sportoló KÉSZ testhelyzete helytelen, és a sportoló még nem 
kapott figyelmeztetést az adott rottéban. 

f) The Referee detects an initial violation of the time limit;  f) A pályabíró az időkorlát első megsértését észleli. 

g) The Referee detects an initial violation of the athlete’s foot position 
in a round; 

 g) A pályabíró a sportoló első lábhibáját észleli a rottéban. 

h) The Referee is satisfied that the athlete was visibly disturbed by 
some external cause, after calling for the target(s); 

 h) A pályabíró megállapítja, hogy a sportolót a korong(ok) hívása után 
valamilyen látható külső ok megzavarta. 

i) The Referee for some reason, cannot decide whether the target 
was “HIT,” “LOST” or “NO TARGET.” In this case the Referee 
must always consult the Assistant Referee before making a final 
decision;  

 i) A pályabíró valamilyen okból nem tudja eldönteni, hogy a korong 
„TALÁLAT”, „HIBA” vagy „ÉRVÉNYTELEN” volt-e. Ilyen 
esetben a végső döntés meghozása előtt a pályabírónak mindig 
egyeztetnie kell a segédbíróval.  

j) An athlete has an allowable malfunction of gun or cartridge; or  j) A sportolónál a fegyver vagy a lőszer elfogadható akadálya fordult 
elő. 

k) A shot is discharged involuntarily before the athlete calls, 
the Referee must warn the athlete; however, if the same situation 
occurs for a second or subsequent time in a round, the target(s) 
shall be declared “LOST.” 

 k) Ha a fegyver véletlenül elsül, mielőtt a sportoló hívta volna a 
korongokat, akkor a pályabírónak figyelmeztetnie kell a sportolót. 
Ha ugyanez a helyzet másodszor vagy további alkalommal is 
előfordul egy rottéban, a korongo(ka)t „HIBA”-ként kell értékelni. 
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9.10.6.2 A “NO TARGET” must be declared provided the athlete has NOT 
fired when: 

 9.10.6.2 A következő esetekben „ÉRVÉNYTELEN”-nek kell minősíteni a 
korongot, ha a sportoló NEM adott le lövést: 

a) A target is thrown before the athlete’s call;  a) A korong kidobása a sportoló hívása előtt történik. 

b) A target is thrown after a period exceeding three (3) seconds;  b) A korong kidobása három (3) másodpercen túl történik. 

c) A target’s trajectory is irregular; or  c) A korong röppályája szabálytalan. 

d) There is an allowable malfunction of gun or cartridge.  d) A fegyver vagy a lőszer elfogadható akadálya fordult elő. 

9.10.6.3 Additional “NO TARGET” Rules applying to Doubles  9.10.6.3 „ÉRVÉNYTELEN” korongra vonatkozó további szabályok a dupla 
korongok esetében 

Both targets must be declared “NO TARGET” and a repeat Double 
thrown, to determine the result of both shots when: 

 A következő esetekben mindkét korongot „ÉRVÉNYTELEN”-nek kell 
minősíteni, és meg kell ismételni a dupla korongot úgy, hogy mindkét 
korong eredménye számít: 

a) Either target is irregular (see note);  a) Valamelyik korong szabálytalan (lásd a megjegyzést). 

b) A single target is thrown in doubles;  b) Egyes korong lett kidobva dupla korong helyett. 

c) The first shot breaks both targets (an athlete is permitted only 
two (2) attempts on any one station, if the same situation occurs 
for the third time the first target must be declared a “HIT” and 
the second “LOST”); 

 c) Az első lövés mindkét korongot eltöri (a sportolónak csak két (2) 
kísérlet engedélyezett mindegyik lőállásban, és ha ez a helyzet 
harmadik alkalommal is előfordul, akkor az első korongot 
„TALÁLAT”-ként, a második korongot „HIBA”-ként kell értékelni). 

d) Fragments from the first target break the second target;  d) Az első korong darabjai eltörik a második korongot. 

e) The targets collide;  e) A korongok összeütköznek. 

f) The athlete suffers an allowable malfunction of gun or cartridge 
and is unable to fire the first shot; or 

 f) A sportolónál a fegyver vagy a lőszer elfogadható akadálya fordul 
elő, és nem tudja leadni az első lövést. 

g) Both shots are fired simultaneously.  g) A két lövés leadása egyszerre történt. 

Note: Unless the Referee calls “NO TARGET(s)” before or 
immediately after the athlete fires, no claim for an irregular target or 
targets must be permitted if either target was fired upon, when 
the irregularity claim is based solely upon an alleged “Quick Pull,” 
an alleged “Slow Pull” or a deviation from the prescribed lines of flight. 
Otherwise if the athlete fires the result(s) must be recorded.  

 Megjegyzés: Ha a sportoló rálőtt valamelyik korongra, nem jelezhet 
szabálytalan korongot vagy korongokat korai vagy késői indítás miatt, 
vagy az előírt röppályájától való eltérés miatt, kivéve ha a pályabíró 
a lövés leadása előtt vagy közvetlenül a lövés leadása után 
„ÉRVÉNYTELEN” korongo(ka)t jelez. Minden más esetben fel kell 
jegyezni az eredmény(eke)t, ha a sportoló leadja a lövés(eke)t.  
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9.10.7 Shooting Out of Turn  9.10.7 Lövés leadása soron kívül 

If an athlete inadvertently shoots out of turn, the result of the shot(s) 
must be recorded and the athlete given an official Warning (Yellow 
Card). Any repetition in the same round must result in the target(s) 
shot at being declared “LOST” and the matter referred to the Jury. 
The athlete may be Disqualified (Red Card). 

 Ha a sportoló véletlenül soron kívül ad le lövést, akkor a lövés(ek) 
eredményét fel kell jegyezni, és a sportolónak hivatalos 
figyelmeztetést (sárga lapot) kell adni. Ha ez megismétlődik 
ugyanabban a rottéban, akkor az ilyen lövéshez tartozó korongo(ka)t 
minden esetben „HIBA”-ként kell értékelni, és tájékoztatni kell a 
zsűrit. A sportoló kizárható (piros lap). 

9.10.8 Lost Target  9.10.8 „Hiba” korong 

A target(s) must also be declared “LOST” when:  A korongo(ka)t a következő esetekben is „HIBA”-ként kell értékelni: 

a) It is not “HIT;”   a) A korong nem „TALÁLAT”.  

b) It is “HIT” outside the boundaries;  b) A korong a határvonalakon kívüli „TALÁLAT”. 

c) It is only “dusted” and no visible piece is broken from it;  c) A korong csak „porzik”, és nem törik le belőle látható darab. 

d) An athlete, for no permitted reason, does not shoot at a regular 
target for which he has called; 

 d) A sportoló nem engedélyezett okból nem lőtt rá az általa hívott 
szabályos korongra. 

e) The athlete is unable to fire his gun because he has not released 
the safety or has forgotten to load; 

 e) A sportoló nem tudja elsütni a fegyvert, mert nem nyitotta ki a 
biztosítózárat, vagy elfelejtette betölteni a fegyvert. 

f) After a malfunction of gun or cartridge, an athlete opens the gun or 
touches the safety catch before the Referee has inspected the gun; 

 f) A fegyver vagy a lőszer akadálya után a sportoló kinyitja a 
fegyvert, vagy megérinti a biztosítózárat, mielőtt a pályabíró 
megvizsgálta volna a fegyvert. 

g) An athlete suffers a third or subsequent malfunction in the same 
round; 

 g) A sportolónál harmadik vagy további akadály fordul elő az adott 
rottéban. 

h) An athlete’s READY position is not according to the rules and 
the athlete has been warned once already (Yellow Card) 
in the same round (9.16.3.6); 

 h) A sportoló KÉSZ testhelyzete nem felel meg a szabályoknak, és 
már kapott egyszer figyelmeztetést (sárga lapot) az adott rottéban 
(9.16.3.6). 

i) The athlete’s foot position is violated and the athlete has been 
warned once already (Yellow Card) in the same round (9.16.3.6); 

 i) A sportoló lábhibát vétett, és már kapott egyszer figyelmeztetést 
(sárga lapot) az adott rottéban (9.16.3.6). 

j) The time limit is violated and the athlete has been warned once 
already (Yellow Card) in the same round (9.16.3.6); or 

 j) A sportoló túllépte az időkorlátot, és már kapott egyszer 
figyelmeztetést (sárga lapot) az adott rottéban (9.16.3.6). 

k) In singles, a shot is discharged involuntarily after the athlete has 
called for the target, but before the target appears. The athlete 
must be warned (Yellow Card). The target must also be declared 
“LOST” for the second or any subsequent involuntary discharge 
in the same round. 

 k) Egyes korongok esetében véletlenül elsül a fegyver, miután a 
sportoló hívta a korongot, de még a korong megjelenése előtt. 
A sportolót figyelmeztetni kell (sárga lap). A korongot „HIBA”-ként 
kell értékelni a második vagy további véletlen elsülés esetén is az 
adott rottéban. 



 

EDITION 2017 | First Print V1.1 03/2017 
 Copyright: ISSF 51 

9.10.9 Additional “LOST” Target Rule Applying to Doubles  9.10.9 „HIBA” korongra vonatkozó további szabályok a dupla korongok 
esetében 

In addition the following must also apply in the case of doubles:  A dupla korongok esetében a következő szabályokat is alkalmazni 
kell: 

a) When an athlete for no permitted reason fails to fire at the first 
target of a regular double for which he has called the targets must 
be declared “LOST” and “LOST;” 

 a) Ha a sportoló nem engedélyezett okból nem lőtt rá az általa hívott 
szabályos dupla első korongjára, akkor a korongokat „HIBA” és 
„HIBA” minősítéssel kell értékelni. 

b) When an athlete for no permitted reason fails to fire at the second 
target of a regular double for which he has called the first target 
must be recorded according to the result and the second target 
must be declared “LOST;” 

 b) Ha a sportoló nem engedélyezett okból nem lőtt rá az általa hívott 
szabályos dupla második korongjára, akkor az első korongot az 
eredménye szerint, a második korongot pedig „HIBA”-ként kell 
értékelni. 

c) An athlete misses the first target of the double and accidentally 
hits the second target with the same shot; the first target shall be 
declared “LOST” and the double repeated to determine the result 
of the second shot only. The athlete must always shoot at both 
targets in the repeated double(s); 

 c) Ha a sportoló nem találja el a dupla első korongját, és véletlenül 
eltalálja a második korongot ugyanazzal a lövéssel, akkor az 
első lövést „HIBA”-ként kell értékelni, és meg kell ismételni a 
dupla korongot úgy, hogy csak a második korong eredménye 
számít. A sportolónak mindig mindkét korongra lőnie kell a 
megismételt dupla korong(ok) esetében. 

d) A shot is discharged involuntarily after the athlete has called, but 
before the targets appear, the first target must be declared 
“LOST” and the double must be repeated to determine the result 
of the second shot only. The athlete must shoot at both targets in 
the repeated double; 

 d) Ha a fegyver véletlenül elsül, miután a sportoló hívta a 
korongokat, de még a korongok megjelenése előtt, akkor az első 
korongot „HIBA”-ként kell értékelni, és a dupla korongot meg kell 
ismételni úgy, hogy csak a második lövés eredménye számít. 
A sportolónak mindkét korongra lőnie kell a megismételt dupla 
korong esetében. 

e) For a second or subsequent involuntary discharge in the same 
round the targets must be declared “LOST” and “LOST” and 
the Referee must issue a Warning (Yellow Card); 

 e) Ha a fegyver második vagy további alkalommal sül el véletlenül 
ugyanabban a rottéban, akkor a korongokat „HIBA” és „HIBA” 
minősítéssel kell értékelni, és a pályabírónak figyelmeztetést 
(sárga lapot) kell kiadnia. 

f) If an athlete misses the first target in a double and has 
an allowable malfunction on the second shot, the first target must 
be declared “LOST” and the double repeated to establish 
the result of the second shot only. The athlete must shoot at both 
targets in the repeated double;  

 f) Ha a sportoló nem találja el a dupla első korongját, és elfogadható 
akadály történik a második lövésnél, akkor az első korongot 
„HIBA”-ként kell értékelni, és a dupla korongot meg kell ismételni 
úgy, hogy csak a második lövés eredménye számít. A sportolónak 
mindkét korongra lőnie kell a megismételt dupla korong esetében.  
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g) If the athlete breaks the first target in a double and has an 
allowable malfunction on the second shot, the first shot must be 
declared “HIT” and the double repeated to establish the result of 
the second shot only. The athlete must shoot at both targets in 
the repeated double; or 

 g) Ha a sportoló eltalálja a dupla első korongját, és elfogadható 
akadály történik a második lövésnél, akkor az első korongot 
„TALÁLAT”-ként kell értékelni, és a dupla korongot meg kell 
ismételni úgy, hogy csak a második lövés eredménye számít. 
A sportolónak mindkét korongra lőnie kell a megismételt dupla 
korong esetében. 

h) If the targets of a regular double are shot in reverse order, both of 
them must be declared “LOST”. 

 h) Ha a sportoló fordított sorrendben lő a korongokra szabályos dupla 
korong esetében, akkor mindkét korongot „HIBA”-ként kell 
értékelni. 

9.11 COMPETITION ADMINISTRATION  9.11 A VERSENNYEL KAPCSOLATOS SZERVEZÉSI TEENDŐK 

9.11.1 Shooting Schedules  9.11.1 Beosztások 

a) Athletes and team officials must be informed of the exact start 
time, the squad and range schedules and allocated positions within 
the squads no later than two (2) hours after the Technical Meeting 
on the day preceding the competition; 

 a) A sportolókat és a csapatok tisztségviselőit a verseny előtti napon 
tartott technikai értekezletet követően két (2) órán belül tájékoztatni 
kell a pontos kezdési időről, a rotték és a pályák beosztásáról, 
valamint a rottékon belüli helyek beosztásáról. 

b) Athletes and Team Leaders must be informed of the range 
schedules for the Pre-Event Training by 18:00 hours on the day 
before; and 

 b) A sportolókat és a csapatvezetőket a verseny előtti edzést 
megelőző napon 18:00 óráig tájékoztatni kell az edzés 
pályabeosztásáról. 

c) If it becomes necessary to change any of the shooting schedules 
for any reason, the Team Leaders must be informed immediately 
by posting the new schedules on the Main Notice Board and 
Shotgun Range Scoreboard and distributing them to all 
participating teams.  

 c) Ha valamilyen okból meg kell változtatni bármelyik beosztást, 
a csapatvezetőket tájékoztatni kell erről az új beosztások 
kihelyezésével a központi hirdetőtáblára és a koronglövő pálya 
eredményjelző táblájára, valamint az új beosztások eljuttatásával 
minden részt vevő csapatnak.  

9.11.2 Replacement of an Athlete  9.11.2 Sportoló helyettesítése 

If an athlete has fired a shot in the competition and must withdraw, 
he may not be replaced. This rule will also apply for competitions 
composed of several parts or carried out over several days. 

 Ha a sportoló már leadott lövést a versenyen, és vissza kell lépnie, 
akkor a sportoló nem helyettesíthető. Ez a szabály a több részből álló 
vagy a többnapos versenyekre is vonatkozik. 

9.11.3 Program Interruptions  9.11.3 A program megszakítása 

Once shooting has started it must continue without interruption 
according to the program, except for safety reasons, mechanical 
breakdowns, poor lighting conditions, extreme weather conditions, or 
other enforced delays in the program that would seriously affect the 
quality of competition. Only the Chief Range Officer may interrupt the 
shooting, with the Jury’s approval, in the event of heavy rain, storm or 
lightning. 

 A lövések elkezdése után a programot megszakítás nélkül kell 
folytatni, ezalól csak a biztonsági okok, a műszaki okokból előforduló 
üzemszünetek, a rossz fényviszonyok, a rendkívüli időjárási 
körülmények vagy a verseny minőségét nagymértékben befolyásoló 
egyéb késleltető okok tekinthetők kivételnek. A versenyt csak a vezető 
versenybíró szakíthatja meg a zsűri jóváhagyásával heves esőzés, 
vihar vagy villámlás esetén. 
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9.11.4 Squadding  9.11.4 Rotték 

9.11.4.1 Squad Composition  9.11.4.1 A rotték összeállítása 

a) A squad must be composed of six (6) members except when the 
drawing does not permit a totally even distribution; and 

 a) A rottékat úgy kell összeállítani, hogy hat (6) tagjuk legyen, kivéve 
azt az esetet, amikor a sorsolás nem teszi lehetővé a sportolók 
egyenlő elosztását. 

b) Squads of less than five (5) are not permitted except when 
an athlete is declared “ABSENT” at the commencement of 
a round or an athlete has to leave a round for any reason. 

 b) Az ötnél (5) kevesebb tagból álló rotték nem engedélyezettek, 
kivéve azt az esetet, amikor egy sportolót „HIÁNYZÓ”-nak 
nyilvánítanak a rotte elkezdésekor, vagy amikor egy sportolónak 
bármilyen okból ki kell lépnie a rottéból. 

9.11.4.2 Auxiliary Athletes (Fillers)  9.11.4.2 Rottekiegészítő sportolók 

The Organizing Committee should have available proficient athletes 
who may be required to act as auxiliary athletes: 

 A szervezőbizottságnak biztosítania kell gyakorlott sportolókat, akik 
szükség esetén beoszthatók rottekiegészítő tagnak: 

a) If the squad consists of less than five (5) members drawn by lot, 
it should be filled with non-competing athletes of a proficient 
standard;  

 a) Ha a rotte ötnél (5) kevesebb sorsolt tagból áll, a rottét ki kell 
egészíteni gyakorlott sportolókkal, akik versenyen kívül lőnek 
a rottéban.  

b) The Organizing Committee may, with the approval of the Technical 
Delegate, also use auxiliary athletes (fillers) to fill squads with only 
five (5) members; and 

 b) A szervezőbizottság a technikai küldött jóváhagyásával a 
rottekiegészítő sportolókat a csak öt (5) tagból álló rotték 
feltöltésére is igénybe veheti. 

c) These auxiliary athletes should have their scores posted in the 
normal manner on the official scorecard in order to provide 
continuity. However, their names and nationality must not be listed. 

 c) A rottekiegészítő sportolók eredményét a folytonosság 
biztosításához a szokásos módon fel kell tüntetni a hivatalos 
értékelőlapon. A nevük és a nemzetiségük azonban nem 
szerepelhet a listán. 

9.11.4.3 Squadding Draw  9.11.4.3 A rotték tagjainak kisorsolása 

a) The drawing for the Qualification Rounds must be made so that 
the athletes of each country are distributed in such a way that 
no squad will contain more than one (1) athlete from each nation 
(except the World Cup Final and Olympic Games if necessary); 

 a) Az alapverseny rottéira vonatkozó sorsolást úgy kell végrehajtani, 
hogy egyik rottéban se szerepeljen egynél (1) több azonos 
országbeli sportoló (kivéve a világkupadöntőt és az olimpiát, ha 
szükséges). 

b) The allocation of athletes to the squads and positions within the 
squads must be done by the drawing of lots under the supervision 
of the Technical Delegate(s). This may be done with a computer 
program suited for this purpose; and 

 b) A sportolók rottékba történő beosztását és a rottékon belüli 
sorrendet sorsolással kell meghatározni a technikai küldött(ek) 
felügyelete alatt. A sorsolás végrehajtható erre a célra alkalmas 
számítógépes programmal. 

c) The random selection of ranges and the division of the rounds 
must be made under the supervision of the Technical Delegate(s). 

 c) A pályák véletlenszerű kiválasztását és a rotték elosztását a 
technikai küldött(ek) felügyelete alatt kell végrehajtani. 
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9.11.4.4 Squad Adjustments  9.11.4.4 A rotték megváltoztatása 

The Jury, in conjunction with the Organizing Committee, and with the 
approval of the Technical Delegate(s), may adjust the draw, but only 
to ensure that the requirements of the Squadding Draw (9.11.4.3) 
are met. 

 A zsűri a szervezőbizottsággal együttműködve és a technikai 
küldött(ek) felügyelete alatt megváltoztathatja a sorsolást, de csak 
a rotték összeállítására vonatkozó előírások (9.11.4.3) teljesítése 
érdekében. 

9.11.4.5 Shooting Order  9.11.4.5 Lövési sorrend 

The shooting order of the squads and the shooting order within the 
squads must also be changed from day to day by the Organizing 
Committee under the supervision of the Jury. This can be by either 
having the squads and the members of each squad shoot in reverse 
order or by splitting the squads in a manner agreed by the Jury. 
In the case of a one (1) day competition (Double Trap and Women’s 
events), the shooting order within the squads may, with the permission 
of the Jury, be changed from round to round. 

 A szervezőbizottságnak a zsűri felügyelete alatt minden napon meg 
kell változtatnia a rotték lövési sorrendjét és a rottékon belüli lövési 
sorrendet. Ez a rotték és a rottékat alkotó tagok lövési sorrendjének 
megfordításával vagy a rotték zsűri által jóváhagyott felosztásával 
oldható meg. Egy (1) nap alatt megrendezett verseny esetén (dupla 
trap és női versenyszámok) a rottékon belüli lövési sorrend a zsűri 
engedélyével rotténként változtatható. 

9.12 MALFUNCTIONS  9.12 AKADÁLYOK 

9.12.1 Malfunction Definition  9.12.1 Az akadály meghatározása 

Failure of a properly loaded gun to fire when the trigger is pulled 
(mechanical failure or misfire), or a defective cartridge that does not 
deliver its full load when the primer was struck, or when a single pull of 
the trigger or the involuntary operation of both triggers on a double 
trigger gun produces a simultaneous discharge, must be recorded as 
a malfunction. 

 Akadályként kell nyilvántartani az olyan esetet, amikor a megfelelően 
betöltött fegyver nem sül el az elsütőbillentyű meghúzásakor 
(mechanikai meghibásodás vagy gyújtáshiba miatt), amikor a hibás 
lőszerben nem lép működésbe a teljes töltet, miután az ütőszeg 
ráütött a csappantyúra, vagy amikor az elsütőbillentyű egyszeri 
elhúzása, illetve a két elsütőbillentyűvel rendelkező fegyver mindkét 
elsütőbillentyűjének véletlen együttes elhúzása miatt együttes elsülés 
történik. 

9.12.2 Number of Malfunctions Permitted   9.12.2 Az engedélyezett akadályok száma  

The athlete is permitted a maximum of two (2) malfunctions per round, 
whether or not he has changed his gun or ammunition. 

 A sportolónak rotténként legfeljebb két (2) akadálya lehet, függetlenül 
attól, hogy kicserélte-e a fegyverét vagy a lőszerét. 

a) All regular target(s) on which any additional malfunction of gun or 
ammunition occurs in the same round will be declared “LOST,” 
whether or not the athlete attempted to fire; and  

 a) „HIBA”-ként kell értékelni minden olyan szabályos korongot az 
adott rottéban, amelynél a fegyver vagy a lőszer további akadálya 
fordult elő, függetlenül attól, hogy a sportoló megkísérelte-e leadni 
a lövést vagy sem.  

b) If after a malfunction, the Referee agrees with the athlete that the 
gun is in need of repair, then action may be taken in accordance 
with the Rules for Disabled Shotguns (see 9.12.6). 

 b) Ha akadály előfordulása esetén a pályabíró és a sportoló egyetért 
abban, hogy a fegyver javításra szorul, akkor a 
működésképtelenné vált fegyverekre vonatkozó szabályok szerint 
kell eljárni (lásd a 9.12.6-os számú szabályt). 
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9.12.3 Barrel Selection  9.12.3 Fegyvercsövek lövési sorrendje 

Where an athlete is using a double-barreled shotgun, it will be 
assumed that the athlete is firing the bottom barrel first (or right hand 
barrel, in the case of a side-by-side), unless the athlete indicates to 
the Referee before each of his rounds that he intends otherwise. 

 Ha a sportoló duplacsövű fegyvert használ, azt kell feltételezni, hogy 
először az alsó csőből lő (illetve egymás melletti fegyvercsövek 
esetén a jobb oldali csőből), kivéve ha minden rotte előtt jelzi 
a pályabírónak, hogy ellentétes sorrendben kíván lőni. 

9.12.4 Procedure in the Event of a Malfunction  9.12.4 Akadályok esetén követendő eljárás 

Decisions on malfunctions of either gun or cartridge must be made by 
the Referee. 

 A fegyver vagy a lőszer akadályával kapcsolatos döntést 
a pályabírónak kell meghoznia. 

9.12.4.1 In the event of misfire due to any reason, the athlete must:  9.12.4.1 Ha bármilyen okból akadálya fordul elő, a sportolónak a 
következőképpen kell eljárnia: 

a) Keep the gun pointed at the target flight area;  a) A fegyvert a korongok repülési területe felé fordítva kell tartania. 

b) Not open the gun;  b) Nem nyithatja ki a fegyvert. 

c) Not touch the safety catch;  c) Nem érintheti meg a biztosítózárat. 

d) Hand the gun safely to the Referee for examination if asked; and  d) Kérésre biztonságosan át kell adnia a fegyvert a pályabírónak. 

e) Answer any questions from the Referee.  e) Választ kell adnia a pályabíró minden kérdésére. 

Note: The athlete is responsible for checking the gun after it is 
returned by the Referee. 

 Megjegyzés: A sportolónak ellenőriznie kell a fegyvert, miután 
a pályabíró visszaadta azt. 

9.12.4.2 The following are not considered malfunctions:  9.12.4.2 A következők nem minősülnek akadálynak: 

a) Faulty manipulation of the mechanism by the athlete;  a) A sportoló helytelenül kezeli a fegyver szerkezetét. 

b) Failure to place a cartridge in the correct chamber of the gun; or  b) A sportoló nem a megfelelő töltényűrbe helyezi be a lőszert. 

c) Any fault attributable to the athlete.  c) A sportoló által elkövetett bármilyen hiba. 

9.12.4.3 Ammunition Malfunctions (Misfires)  9.12.4.3 Lőszer miatti akadályok (gyújtáshibák) 

Decisions on ammunition malfunctions must be made by the Referee. 
The following are considered ammunition malfunctions when the 
firing pin indentation is clearly noticeable and: 

 A lőszer miatti akadályokkal kapcsolatos döntéseket a pályabírónak 
kell meghoznia. Lőszer miatti akadálynak tekintendők a következő 
esetek, ha az ütőszeg nyoma egyértelműen látható: 

a) The powder charge is not ignited;   a) Nem gyullad be a lőpor.  

b) Only the primer fires;  b) Csak a csappantyú lép működésbe. 

c) The powder charge is omitted; or  c) Nincs lőpor. 

d) Some components of the load remain in the barrel.   d) A töltet összetevői a fegyvercsőben maradnak.  
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Cartridges of the wrong size must not be considered as defective 
ammunition. (Placing a 20 or 16 gauge cartridge into a 12 gauge gun 
is dangerous and may also subject the individual to penalties for 
unsafe gun handling). 

 A nem megfelelő méretű lőszerek nem tekinthetők hibás lőszernek. 
(A 20-as vagy 16-os kaliberű lőszerek behelyezése a 12-es kaliberű 
fegyverekbe veszélyes, és ilyen esetekben a nem biztonságos 
fegyverkezelés miatt büntetés róható ki a sportolóra.) 

9.12.5 Actions after Malfunctions are Declared  9.12.5 Az akadályok megállapítása utáni teendők 

9.12.5.1 If the Referee decides that the disabled gun or that the malfunctioning 
of the gun or ammunition is not the fault of the athlete, and that the 
gun is not repairable quickly enough, the athlete may use another gun 
if it can be obtained within three (3) minutes after the gun has been 
declared “DISABLED.” 

 9.12.5.1 Ha a pályabíró döntése szerint a fegyver működésképtelenné válása, 
illetve a fegyver vagy a lőszer akadálya nem a sportoló hibájából 
történt, és a fegyvert nem lehet elég gyorsan megjavítani, akkor 
a sportoló használhat másik fegyvert, ha az három (3) percen belül a 
rendelkezésére áll azt követően, hogy „MŰKÖDÉSKÉPTELEN”-nek 
lett minősítve a fegyvere. 

OR  VAGY 

9.12.5.2 The athlete may after obtaining the permission of the Referee, leave 
the squad and finish the remaining targets of the round at a time to be 
determined by the Chief of Referees. 

 9.12.5.2 A sportoló a pályabíró engedélyével kiléphet a rottéból, és a rotte 
fennmaradó korongjait a felelős versenybíró által kijelölt időpontban 
teljesítheti. 

9.12.6 Disabled Shotguns  9.12.6 Működésképtelen fegyverek 

Decisions on disabled shotguns must be made by the Referee.  A működésképtelenné vált fegyverekkel kapcsolatos döntéseket 
a pályabírónak kell meghoznia. 

A shotgun may be considered disabled if:  A fegyver a következő esetekben minősíthető működésképtelennek: 

a) It cannot be fired;  a) A fegyvert nem lehet elsütni. 

b) The athlete having already suffered two (2) malfunctions of either 
gun or ammunition in a round obtains permission from the Referee 
to change it; 

 b) A sportolónál már két (2) akadály történt a fegyver vagy a lőszer 
miatt ugyanabban a rottéban, és a pályabíró engedélyezte a 
fegyver kicserélését. 

c) It fails to eject due to mechanical defect; or  c) A fegyvert mechanikai hiba miatt nem lehet üríteni. 

d) For any other reason that renders the gun unusable.  d) Bármilyen egyéb ok esetén, amely miatt a fegyver 
használhatatlanná válik. 
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9.12.7 Procedures for Completing a Make-Up Round  9.12.7 A kiegészítő rotték lebonyolítása 

9.12.7.1 Trap  9.12.7.1 Trap 

The athlete having been allocated a time and Range having the 
correct scheme, must stand behind the station to be shot and be 
shown all three (3) targets from that group, after which the Referee 
must give the command “START.” The athlete must then move onto 
the station and shoot in the normal manner. After which he must shoot 
from the remaining stations in order to complete the round. 

 Ha megtörtént az időpont, a pálya és a megfelelő séma kijelölése, 
a sportolónak a megfelelő lőállás mögé kell állnia, és megtekintheti 
az adott csoport mindhárom (3) korongját. Ezt követően 
a pályabírónak ki kell adnia a „START” vezényszót. A sportolónak 
ekkor be kell lépnie a lőállásba, és a szokásos módon le kell adnia 
a lövéseket. Ezután a többi lőállásban is le kell adnia a lövéseket a 
rotte befejezéséhez. 

9.12.7.2 Double Trap  9.12.7.2 Dupla trap 

The athlete having been allocated a time and Range must stand 
behind the station to be shot and there be permitted to view regular 
doubles scheme A, scheme B and scheme C, after which the Referee 
must give the command “START.” The athlete must then move on to 
the station and shoot in the normal manner at a Double. After which 
he must shoot from the remaining stations in order to complete the 
round. 

 Ha megtörtént az időpont és a pálya kijelölése, a sportolónak a 
megfelelő lőállás mögé kell állnia, és megtekintheti a szabályos 
dupla korongok A sémáját, B sémáját és C sémáját. Ezt követően 
a pályabírónak ki kell adnia a „START” vezényszót. A sportolónak 
ekkor be kell lépnie a lőállásba, és a szokásos módon le kell adnia 
a lövéseket egy dupla korongra. Ezután a többi lőállásban is le kell 
adnia a lövéseket a rotte befejezéséhez. 

9.12.7.3 Skeet  9.12.7.3 Skeet 

The athlete having been allocated a Range and time, must stand 
behind the station to be shot and there he will be permitted to view 
a regular high and low house target, the Referee must then give the 
command “START.” The athlete must then move on to the station 
and shoot in the normal manner at the required number of targets. 
After which he must shoot from the remaining stations in order to 
complete the round. 

 Ha megtörtént a pálya és az időpont kijelölése, a sportolónak a 
megfelelő lőállás mögé kell állnia, és megtekinthet egy-egy 
szabályos korongot a magas és az alacsony toronyból. Ezt követően 
a pályabírónak ki kell adnia a „START” vezényszót. A sportolónak 
ekkor be kell lépnie a lőállásba, és a szokásos módon le kell adnia a 
lövéseket a megfelelő számú korongra. Ezután a többi lőállásban is le 
kell adnia a lövéseket a rotte befejezéséhez. 

9.12.8 Make-Up Round (Score Certification)  9.12.8 Kiegészítő rotte (eredmény hitelesítése) 

The Referee must then ensure that the scores from the make up 
round and the original interrupted round are correctly totalled, signed 
by the athlete and the Referee, before the card is taken to the RTS 
Office. 

 A pályabírónak az értékelőlap RTS irodába történő eljuttatása előtt 
meg kell győződnie arról, hogy össze lett adva a kiegészítő rotte és 
a megszakított eredeti rotte eredménye, és a sportolónak, valamint 
a pályabírónak is alá kell írnia az értékelőlapot. 

9.13 COMPETITION CLOTHING AND EQUIPMENT  9.13 A VERSENYEN HASZNÁLHATÓ FELSZERELÉS ÉS RUHÁZAT 

See also GTR 6.7.  Lásd az általános technikai szabályzat 6.7-es számú szabályát is. 
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9.13.1 Athletes’ Clothing (See also GTR 6.19, The ISSF Dress Code)  9.13.1 A sportolók ruházata (lásd még az ISSF ruházati szabályait 
az általános technikai szabályzat 6.19-es számú pontjában) 

a) Sports trousers, training (athletic warmup) trousers and jackets, 
for men and women and similar sports blouses, skirts/dresses 
for women are allowed. Blue jeans, jeans or similar trousers are 
prohibited; 

 a) A férfiak és a nők számára sportnadrág, melegítőnadrág és 
melegítőfelső viselése, továbbá a nők számára hasonló sportblúz, 
szoknya/ruha viselése engedélyezett. Farmernadrág vagy hasonló 
nadrág viselése tilos. 

b) Open toe or open heeled shoes, sandals or any other similar 
footwear are not allowed; 

 b) Nyitott orrú vagy sarkú cipő, szandál vagy bármilyen hasonló 
lábbeli viselése nem engedélyezett. 

c) Shorts or skirts with the bottom of the leg not more than 15 cm 
above the center of the knee cap are allowed; 

 c) A rövidnadrág szára vagy a szoknya alsó széle nem lehet 
a térdkalács közepétől mért 15 cm-es távolságnál magasabban. 

d) Shirts, T-shirts and similar garments with sleeves less than 10 cm 
in length or without sleeves are not allowed; and 

 d) 10 cm-nél rövidebb ujjú vagy ujjatlan ingek, pólók vagy más 
hasonló ruhadarabok viselése nem engedélyezett. 

e) Clothing made of camouflage material is prohibited.  e) Terepmintás anyagból készült ruházat viselése tilos. 

9.13.2 Bib (Start) Numbers  9.13.2 Rajtszám 

Bib (Start) Numbers must be worn by all athletes:  Rajtszámot minden sportolónak viselnie kell: 

a) On their backs and above the waist;  a) A rajtszámot a sportoló hátán, a derékvonal felett kell elhelyezni. 

b) At all times while participating in Pre-Event Training and in 
competition; 

 b) A rajtszámot mindig viselni kell, amikor a sportoló részt vesz 
a verseny előtti edzésen és a versenyen. 

c) If the Bib Number is not worn, the athlete may not start or continue; 
and 

 c) Ha nem viseli a rajtszámot, a sportoló nem kezdheti el vagy nem 
folytathatja az edzést, illetve a versenyt. 

d) the Bib Number must display the allocated number as large as 
possible but should not be less than 20 mm high. 

 d) A rajtszámon szereplő számnak a lehető legnagyobbnak kell 
lennie, és a magassága nem lehet kisebb 20 mm-nél. 

9.13.3 National IOC Identity  9.13.3 Nemzetiség IOC-azonosítója 

The IOC abbreviation of the nation of the athlete and the athlete’s 
family name and first initial must be displayed in Latin letters 
(IOC abbreviation at the top) on the back of the shoulder area of the 
outer shooting garment and above the Bib Number). The national flag 
may be displayed on the left side of the IOC nation abbreviation. 

 A sportoló lövészruházatának külső rétegén, a háton a vállrésznél, 
a rajtszám felett fel kell tüntetni a sportoló nemzetiségének 
IOC-rövidítését, valamint a sportoló vezetéknevét és utónevének 
kezdőbetűjét latin betűkkel (az IOC-rövidítésnek kell felül lennie). 
A nemzeti zászló a nemzetiség IOC-rövidítésétől balra helyezhető el. 
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9.13.4 Blinders  9.13.4 Szemellenző 

Side blinders attached to the hat, cap, shooting glasses or to a head 
band, not exceeding 60 mm in depth are permitted. Blinders must not 
extend further forward than the center point of the forehead when 
viewed from the side. A front blinder not exceeding 30 mm in width is 
permitted. 

 Kalapra, sapkára, lövészszemüvegre vagy fejpántra felerősített, 
a 60 mm-es mélységet meg nem haladó méretű oldalsó szemellenzők 
használata engedélyezett. A szemellenzők oldalról nézve nem 
érhetnek a homlok középpontján túl. 30 mm-nél nem szélesebb elülső 
szemellenző használata engedélyezett. 

 

 

 

  

 

 

9.14 RESULTS, TIMING AND SCORING (RTS) PROCEDURES  9.14 EREDMÉNYKÖZLÉSRE, LŐIDŐBEOSZTÁSRA ÉS ÉRTÉKELÉSRE 
(RTS) VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK 

The Jury Member responsible for shotgun results, timing and scoring 
procedures will either be appointed from among the appointed Jury 
Members by the ISSF or by the Technical Delegate in cooperation 
with the Shotgun Jury Chairman. 

 A koronglövészettel kapcsolatos eredményközlésre, lőidőbeosztásra 
és értékelésre vonatkozó eljárásokért felelős zsűritagot az ISSF jelöli 
ki a kijelölt zsűritagok közül, illetve a technikai küldött, együttműködve 
a koronglövő zsűri elnökével. 

9.14.1 RTS Office  9.14.1 RTS iroda 

9.14.1.1 It is the duty of the RTS Office BEFORE the competition to:  9.14.1.1 Az RTS irodának a következő feladatokat kell végrehajtania a verseny 
ELŐTT: 

a) Prepare score cards for each squad; and  a) El kell készítenie az értékelőlapokat valamennyi rotte számára. 

b) Ensure that the correct score card is with the correct squad on the 
correct range. 

 b) Gondoskodnia kell arról, hogy a megfelelő értékelőlap a megfelelő 
rottéhoz kerüljön a megfelelő pályán. 

9.14.1.2 It is the duty of the RTS Office AFTER each round to:  9.14.1.2 Az RTS irodának a következő feladatokat kell végrehajtania az egyes 
rotték UTÁN: 

a) Receive and check the totals of the targets hit and verify results;  a) Át kell vennie és ellenőriznie kell a találatok összegét, és jóvá kell 
hagynia az eredményeket. 
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b) Record scores;  b) Rögzítenie kell az eredményeket. 

c) Post preliminary scores on the range bulletin board immediately; 
and 

 c) Az előzetes eredményeket ki kell helyeznie a lőtéri hirdetőtáblára. 

d) If any result is outstanding because of a protest, such scores must 
be omitted for the time being and the remaining scores posted. 

 d) Ha valamelyik eredmény óvás miatt még hiányzik, akkor az ilyen 
eredményeket átmenetileg ki kell hagyni, és a többi eredményt ki 
kell helyezni. 

9.14.1.3 It is the duty of the RTS Office at the CONCLUSION of each shooting 
day to: 

 9.14.1.3 Az RTS irodának a következő feladatokat kell végrehajtania minden 
versenynap BEFEJEZÉSEKOR: 

a) Total the official scores within the shortest possible time;   a) Összesítenie kell a hivatalos eredményeket a lehető legrövidebb 
idő alatt.  

b) Prepare accurate Preliminary Results for distribution to the press, 
team officials, Jury and Technical Delegate(s); 

 b) El kell készítenie a sajtónak, a csapatok tisztségviselőinek, 
valamint a zsűrinek és a technikai küldött(ek)nek átadandó pontos 
előzetes eredményjegyzéket. 

c) Prepare and publish accurate Final Results immediately;  c) Haladéktalanul el kell készítenie és közzé kell tennie a pontos 
végleges eredményjegyzéket. 

d) Publish correct Final Results containing the full family name, full 
first name (without abbreviations), Bib Numbers and IOC 
abbreviations of each athlete’s nation as soon as possible after 
the close of any applicable protest period; and 

 d) Az érvényes óvási idők letelte után a lehető leghamarabb közzé 
kell tennie a sportolók teljes vezetéknevét, teljes utónevét 
(rövidítés nélkül), rajtszámát és a nemzetiségek IOC-azonosítóját 
tartalmazó végleges eredményjegyzéket. 

e) The Organizing Committee must retain the range scorecards, 
which show the results of every target shot at, for a minimum of 
12 months after the conclusion of the competition. 

 e) A szervezőbizottságnak a verseny befejezését követően legalább 
12 hónapig meg kell őriznie a pályákon használt értékelőlapokat, 
amelyeken szerepel az összes korong eredménye. 

9.14.2 Scoring Procedure  9.14.2 Értékelési eljárás 

Scoring is done officially on each range for each round of 25 targets in 
Trap and Skeet or 15 doubles in Double Trap events: 

 A hivatalos értékelés a pályákon történik a trap és a skeet 
25 korongos rottéi, illetve a dupla trap 15 dupla korongos rottéi 
esetében: 

a) In all ISSF Championships, individual scores must be kept on each 
range by two (2) separate persons, these are usually Assistant 
Referees; 

 a) Az ISSF valamennyi bajnokságán minden pályán két (2) 
személynek kell nyilvántartania az eredményeket. Ezek 
a személyek általában a segédbírók. 

b) One person must maintain a permanent official scorecard; and  b) Az egyik személynek a végleges hivatalos értékelőlapot kell 
vezetnie. 

c) The second person must maintain a manual scoreboard, except 
that where an electronic scoreboard is used, it must be maintained 
by the Referee. 

 c) A másik személynek a kézi eredményjelző táblát kell vezetnie, 
kivéve azt az esetet, amikor a pályán elektronikus eredményjelző 
táblát használnak, mert ezt a pályabírónak kell kezelnie. 
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9.14.3 Scoreboards  9.14.3 Eredményjelző táblák 

9.14.3.1 Ranges with Electronic Scoreboards  9.14.3.1 Elektronikus eredményjelző táblával felszerelt pályák 

The Referee must control the operation of the electronic scoreboard 
and ensure that the results are correctly registered. 

 Az elektronikus eredményjelző táblát a pályabírónak kell kezelnie, 
és gondoskodnia kell az eredmények helyes rögzítéséről. 

9.14.3.2 Two (2) persons must be appointed as Assistant Referees as follows:  9.14.3.2 Két (2) személyt kell kijelölni segédbírónak a következők szerint: 

a) The first person must be positioned at the side of the firing line to 
function as an Assistant Referee and maintain a permanent official 
scorecard; 

 a) Az egyik személynek a lővonal egyik oldalán kell elhelyezkednie, 
és segédbírói funkciót betöltve vezetnie kell a végleges hivatalos 
értékelőlapot. 

b) The second person must be positioned at the other side of the 
firing line to function as an Assistant Referee; and 

 b) A másik személynek a lővonal másik oldalán kell elhelyezkednie, 
segédbírói funkciót betöltve. 

c) A third person may be appointed to maintain the official scorecard 
and, in this case, the other two persons will function only as 
Assistant Referees. 

 c) A hivatalos értékelőlap vezetésére egy harmadik személy is 
kijelölhető, ekkor a másik két személy csak segédbírói funkciót 
tölt be. 

9.14.3.3 Visible Scoreboard Errors  9.14.3.3 Hibás kijelzés az eredményjelző táblán 

If at any stage the visible scoreboard should display an incorrect 
score, the Referee must immediately stop the shooting and with 
minimum delay take whatever action is required to correct it. If for any 
reason, it is not possible to correct the display, the following action will 
be taken: 

 Ha az eredményjelző tábla bármikor helytelen eredményt jelenít meg, 
akkor a pályabírónak azonnal le kell állítania a versenyt, és a lehető 
leggyorsabban végre kell hajtania a hiba helyesbítéséhez szükséges 
műveletet. Ha a kijelzés valamilyen okból nem helyesbíthető, a 
következőképpen kell eljárni: 

a) The official scoreboard must be examined and verified up to the 
point where the electronic scoreboard failed; 

 a) A hivatalos eredményjelző táblát meg kell vizsgálni, és ellenőrizni 
kell addig a pontig, ahol az elektronikus eredményjelző tábla hibát 
tartalmaz. 

b) Then, if possible to substitute quickly a manual scoreboard, enter 
the scores upon it up to the point of failure and continue the round; 

 b) Ha van lehetőség az elektronikus eredményjelző tábla gyors 
lecserélésére egy kézi eredményjelző táblára, akkor az 
eredményeket fel kell jegyezni a kézi eredményjelző táblára 
egészen a hibáig, és folytatni kell a rottét. 

c) If it is not possible to substitute a manual scoreboard, an additional 
scorecard must be introduced, the verified scores entered upon it 
and the round must then continue with the second scorecard under 
the control of a qualified person appointed by the Chief of 
Referees; and 

 c) Ha nincs lehetőség kézi eredményjelző tábla használatára, egy 
további értékelőlapot kell elővenni, fel kell vezetni rá az ellenőrzött 
eredményeket, és folytatni kell a rottét úgy, hogy ezt a második 
értékelőlapot a felelős versenybíró által kijelölt megfelelő személy 
vezeti. 

d) In the event that there is a difference in the recorded scores 
between the two (2) scorecards, that which is under the control of 
the official appointed by the Chief of Referees, must prevail. 

 d) Ha különbség van a két (2) értékelőlapra feljegyzett eredmények 
között, akkor azt az értékelőlapot kell figyelembe venni, amelyet 
a felelős versenybíró által kijelölt tisztségviselő töltött ki. 
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9.14.3.4 Ranges with Manual Scoreboards  9.14.3.4 Kézi eredményjelző táblával felszerelt pályák 

Three (3) persons must be appointed as Assistant Referees, as 
follows: 

 Három (3) személyt kell kijelölni segédbírónak a következők szerint: 

a) The first person must be positioned on the left or right side of the 
range to act as an Assistant Referee and also maintain the manual 
scoreboard; 

 a) Az első személynek a pálya bal vagy jobb oldalán kell 
elhelyezkednie, és a segédbírói funkció betöltése mellett a kézi 
eredményjelző táblát is vezetnie kell. 

b) The second person must be positioned on the opposite side and 
act as an Assistant Referee.; 

 b) A második személynek az ellenkező oldalon kell elhelyezkednie, 
és segédbírói funkciót kell betöltenie. 

c) The third person must be positioned at the rear of the firing line to 
maintain a permanent official scorecard and also to check that the 
scores shown on the manual scoreboard are registered correctly; 

 c) A harmadik személynek a lővonal mögött kell tartózkodnia, 
vezetnie kell a végleges hivatalos értékelőlapot, és ellenőriznie 
kell, hogy a kézi eredményjelző táblán feltüntetett eredmények 
feljegyzése helyesen történik-e. 

d) Each scorer must mark the card or board independently but based 
only on the decision given by the Referee; 

 d) Mindegyik értékelőnek egymástól függetlenül, de csak a pályabíró 
döntése alapján kell vezetnie az értékelőlapot vagy az 
eredményjelző táblát. 

e) At the conclusion of each round the results must be compared and 
the correct scores entered upon the official scorecard before it is 
delivered to the RTS Office; and 

 e) Minden rotte befejezése után össze kell hasonlítani az 
eredményeket, és a helyes eredményeket fel kell jegyezni az 
RTS irodába eljuttatandó hivatalos értékelőlapra. 

f) The scores shown on the manual scoreboard must prevail if there 
are unresolved differences. 

 f) Nem helyesbíthető eltérések esetén a kézi eredményjelző táblán 
feltüntetett eredményeket kell figyelembe venni. 

9.14.4 Score Certification  9.14.4 Az eredmények hitelesítése 

When a round is completed and the individual results have been 
compared, read aloud and agreed by each athlete, the Referee and 
each athlete must sign or initial the scorecard, unless the athlete does 
not agree with the result shown for him and it is his intention to make 
a protest. 

 Minden rotte befejezése és a külön vezetett eredmények 
összehasonlítása, hangos felolvasása és a sportolók általi elfogadása 
után a pályabírónak és mindegyik sportolónak alá kell írnia vagy a 
kézjegyével kell ellátnia az értékelőlapot, hacsak nincs olyan sportoló, 
aki nem ért egyet az eredményével, és óvást kíván benyújtani. 

9.14.5 Results  9.14.5 Eredmények 

9.14.5.1 Individual Events   9.14.5.1 Egyéni eredmények  

For each athlete the results of each round must be recorded legibly on 
official scorecards and the total of the Qualification rounds, the Final 
and any Shoot-offs must be recorded and the scores ranked in 
descending order (Ties – see Rules 9.15.1.1 and 9.18.3.4).  

 Minden sportoló esetében a hivatalos értékelőlapokon olvashatóan fel 
kell tüntetni az egyes rotték eredményeit, az alapversenyek rottéiban, 
a döntőben és az esetleges szétlövésekben elért eredmények 
összegét fel kell jegyezni, és az eredményeket csökkenő sorrendbe 
kell állítani (a korongegyenlőségekkel kapcsolatos tudnivalókat lásd 
a 9.15.1.1-es és a 9.18.3.4-es számú szabályban).  
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9.14.5.2 Team Events  9.14.5.2 Csapateredmények 

a) Scores of each team member must be recorded and the number of 
all targets hit by the team members of each team in each of the 
Qualification Rounds must be totalled and the team’s scores 
ranked in descending order (Ties – see Rule 9.15.3).  

 a) Minden csapattag eredményét fel kell jegyezni, a csapat tagjai által 
eltalált korongok számát össze kell adni az alapverseny összes 
rottéjánál az összes csapat esetében, és a csapatok eredményeit 
csökkenő sorrendbe kell állítani (a korongegyenlőségekkel 
kapcsolatos tudnivalókat lásd a 9.15.3-as számú szabályban).  

b) A team, of which a member has been disqualified, must not be 
ranked and must be shown in the result list with the remark “DSQ.” 

 b) A rangsorban nem lehet figyelembe venni az olyan csapatot, 
amelynek valamelyik tagját kizárták, és az ilyen csapat mellett 
a kizárást jelentő „DSQ” jelölést kell feltüntetni az 
eredményjegyzékben. 

9.15 TIES AND SHOOT-OFFS  9.15 KORONGEGYENLŐSÉGEK ÉS SZÉTLÖVÉSEK 

9.15.1 Competitions With Finals  9.15.1 Döntős versenyek 

Ties in Olympic events with Finals will be decided according to the 
following Rules. 

 A döntővel rendezett olimpiai versenyszámokban a következő 
szabályok szerint kell eldönteni a korongegyenlőségeket. 

9.15.1.1 Ties Before Finals:  9.15.1.1 Döntő előtti korongegyenlőség: 

a) If two or more athletes are tied for a place in the Final (with perfect 
or the same scores), their Qualification ranking and places in the 
Final must be decided by a shoot-off in accordance with the Rules 
for Trap, Double Trap or Skeet. Their shooting order in the 
shoot-off shall be determined by drawing lots. 

 a) Ha két vagy több sportolónál korongegyenlőség van a döntőbe 
jutást jelentő helyen (maximális vagy azonos eredménnyel), akkor 
az alapversenybeli helyezésüket és a döntőbeli helyüket 
szétlövéssel kell eldönteni a trap, a dupla trap, illetve a skeet 
szabályainak megfelelően. A sportolók szétlövésbeli lövési 
sorrendjét sorsolással kell meghatározni. 

b) In case of more than one shoot-off, the higher position shoot-off(s) 
must be shot first; 

 b) Több szétlövés esetén a magasabb helyezésű szétlövés(eke)t kell 
először lebonyolítani. 

c) If the shoot-off result of the athletes qualifying for the Final is the 
same, those athletes must continue to shoot-off until the tie is 
broken, in order to establish their Qualification ranking; 
Any remaining athletes with the same shoot-off result who do not 
gain a place in the Final (places 7 and below) must have their 
rankings determined according to the Countback rule 
(see 9.15.1.3);  

 c) Ha a döntőbe jutásért folytatott szétlövésben a sportolók 
eredménye azonos, akkor a sportolóknak az alapversenybeli 
helyezésük meghatározásához addig kell folytatniuk a szétlövést, 
amíg meg szűnik a korongegyenlőség. Az azonos szétlövési 
eredményt elérő, de döntőbe nem jutott sportolók (7. és 
alacsonyabb helyek) helyezését a visszaszámlálási szabály 
alkalmazásával kell meghatározni (lásd a 9.15.1.3-as számú 
szabályt).  

d) Any athlete who is not in his assigned position and ready to shoot 
at the official starting time must not be allowed to participate in the 
shoot-off and will automatically be given the lower place in the 
shoot-off using his qualification score; 

 d) A szétlövésben nem vehet részt az a sportoló, aki a hivatalos 
kezdési időben nincs a kijelölt helyén lövésre készen. Ilyen 
esetben a sportoló automatikusan az alacsonyabb helyezést kapja 
a szétlövésben az alapversenybeli eredménye alapján. 
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e) Whenever possible, shoot-offs to break ties before a Final should 
take place on a range other than the range that will be used for the 
Final; and 

 e) A korongegyenlőséget megszüntető, döntő előtti szétlövéseket 
lehetőség szerint a döntőhöz használandó pályától különböző 
pályán kell lebonyolítani. 

f) During shoot-offs before Finals, preparation time limits must be 
monitored by an electronic timing device (9.18.2.5) that must be 
managed by a Referee selected from among the appointed 
Referees (9.18.2.6 b). 

 f) A döntő előtti szétlövések során a felkészülési időt elektronikus 
időmérő eszközzel (9.18.2.5) kell figyelni, és ezt az eszközt a 
kijelölt pályabírók (9.18.2.6 b)) közül kiválasztott pályabírónak kell 
kezelnie. 

9.15.1.2 Countback Rule  9.15.1.2 Visszaszámlálási szabály 

Any ties to be broken by this method must be decided as follows:  Az ezzel a módszerrel megszüntetendő korongegyenlőségek 
esetében a következőképpen kell eljárni: 

a) The scores of the last round of 25 targets (Double Trap 
15 Doubles) must be compared. The winner is the athlete with the 
highest score in that round; 

 a) Össze kell hasonlítani az utolsó 25 korongos rottét (dupla trap 
esetén az utolsó 15 dupla korongos rottét). Az a sportoló a 
győztes, aki a legjobb eredményt érte el ebben a rottéban. 

b) In a case where the tie is still not broken, the round before last 
must be compared and if still not broken, the round before that 
and so on; and 

 b) Ha a korongegyenlőség továbbra sem szűnt meg, az utolsó előtti 
rottékat kell összehasonlítani, és ha még mindig tart 
a korongegyenlőség, akkor az azt megelőző rottét, és így tovább. 

c) If the results of all the rounds are still equal, ties must be decided 
by counting backward, target by target, from the last target of 
the last round (and if necessary, the next to the last round etc.) 
until a tie-breaking zero (0) is found. If the tied athletes have 
zeroes (0) on the same target, the countback shall continue until 
the tie is broken. 

 c) Ha az összes rotte eredménye azonos, akkor visszafelé, 
korongról korongra haladva kell vizsgálni az eredményeket úgy, 
hogy az összehasonlítást az utolsó rotte utolsó korongjától kell 
kezdeni (ha szükséges, át kell térni az utolsó előtti rottéra stb.), 
és addig kell folytatni, amíg elő nem fordul egy nulla (0), amely 
megszünteti a korongegyenlőséget. Ha az érintett sportolók 
esetében ugyanannál a korongnál szerepel nulla (0), akkor a 
visszaszámlálást addig kell folytatni, amíg meg nem szűnik 
a korongegyenlőség. 

9.15.1.3 Rankings  9.15.1.3 Rangsorolás 

Individual tied scores ranking 7th place and below, not decided by 
a shoot-off, must be ranked according to the Countback rule. In case 
of an absolute tie, the tied athletes will share the same ranking, with 
their names listed in alphabetical order according to their family 
names. 

 A 7. és az annál alacsonyabb helyen előforduló, nem szétlövéssel 
eldöntött korongegyenlőségeket a visszaszámlálási szabály szerint 
kell rangsorolni. Abszolút korongegyenlőség esetén az érintett 
sportolók ugyanazt a helyezést kapják, és a nevüket a vezetéknév 
alapján betűrendbe állítva kell feltüntetni. 

9.15.2 Competitions Without Finals  9.15.2 Döntő nélküli versenyek 

9.15.2.1 Individual Ties  9.15.2.1 Egyéni korongegyenlőségek 

Ties in a non-Olympic event or category and in other competitions 
where there is no Final will be decided as follows; 

 Nem olimpiai versenyszámban vagy kategóriában, valamint a döntő 
nélkül rendezett egyéb versenyeken a következőképpen kell 
megszüntetni a korongegyenlőségeket: 
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9.15.2.2 Ties with Perfect Scores  9.15.2.2 Korongegyenlőségek maximális eredménnyel 

These will not be broken, but will share first place with the names 
listed in order according to the Latin alphabet (family names). 
The next rankings must be appropriately numbered. 

 Ezek a korongegyenlőségek megmaradnak, és a sportolókat 
megosztott első helyezéssel kell rangsorolni úgy, hogy a nevüket 
a vezetéknév alapján betűrendbe állítva kell feltüntetni a latin 
ábécének megfelelően. A következő helyezéseket a megfelelő 
számmal kell jelölni. 

9.15.2.3 Ties for the First Six (6) Places   9.15.2.3 Korongegyenlőségek az első hat (6) helyen  

These must be decided by a shoot-off:  Ezeket a korongegyenlőségeket szétlövéssel kell megszüntetni: 

a) Starting positions will be decided by the interim Qualification 
ranking (highest ranking athlete to shoot first); 

 a) A rajtsorrendet az alapverseny ideiglenes rangsora alapján kell 
meghatározni (a legmagasabb helyezésű sportoló lő elsőként). 

b) When several athletes are tied for more than one (1) ranking place, 
e.g. two (2) tied for second place (places 2 and 3) and two (2) 
athletes tied for fifth place (places 5 and 6), they will all shoot-off 
on the same range to determine the individual ranking; and 

 b) Amikor több sportolónál van korongegyenlőség egynél (1) több 
helyezésért, például két (2) sportoló áll azonos eredménnyel a 
második helyen (2. és 3. helyezés) és két (2) sportoló áll azonos 
eredménnyel az ötödik helyen (5. és 6. helyezés), akkor az egyéni 
rangsor meghatározásához mindegyik sportolónak részt kell 
vennie a szétlövésben ugyanazon a pályán. 

c) The tie for the lowest ranking position will be broken first, followed 
by the next higher ranking position until all ties are broken. All tied 
athletes will be ranked according to the score from the shoot-off 
series.  

 c) Először a legalacsonyabb helyezés szétlövését kell végrehajtani, 
ezután a következő magasabb helyezés szétlövését, egészen 
addig, amíg meg nem szűnik az összes korongegyenlőség. 
A szétlövésekben részt vevő sportolók helyezését a szétlövés 
eredménye alapján kell megállapítani.  

9.15.2.4 Ties for 7th Place and Below  9.15.2.4 Korongegyenlőségek a 7. és az alacsonyabb helyeken 

Individual tied scores ranking in 7th place and below, not decided by 
a shoot-off, must be ranked according to the Countback rule. 

 A 7. és az annál alacsonyabb helyen előforduló, nem szétlövéssel 
eldöntött korongegyenlőségeket a visszaszámlálási szabály szerint 
kell rangsorolni. 
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9.15.3 Team Ties  9.15.3 Csapatok korongegyenlőségei 

If two (2) or more teams have the same scores, rankings must be 
decided by the combined score of the team members in the last 
round of targets, then by next to the last round, etc. until the tie is 
broken. If the tie is not broken (i.e. all the combined scores of the team 
members are the same, in all rounds) then ties must be decided by 
counting backward, from the combined score of the team members of 
the last target of the last round (and if necessary, the next to the last 
target or the next to the last round etc.). The team with the lower 
combined score of the last target will be given the lower ranking.  

 Ha két (2) vagy több csapatnak azonos eredménye van, a 
helyezéseket a csapattagok utolsó rottéjának, majd az utolsó előtti 
rottéjának stb. összesített eredménye alapján kell eldönteni, amíg 
meg nem szűnik a korongegyenlőség. Ha nem szűnik meg a 
korongegyenlőség (vagyis a csapattagok összesített eredménye 
azonos mindegyik rottéban), akkor a visszaszámlálást kell 
alkalmazni, a csapattagok utolsó rottéjának utolsó korongjától 
kezdve az egyes korongok összesített eredménye alapján (és ha 
szükséges, az utolsó előtti rotte utolsó korongjától kezdve stb.). 
Az a csapat kapja az alacsonyabb helyezést, amelynél kisebb az 
utolsó korong összesített eredménye.  

Example:  Példa: 

TEAM 1  1. CSAPAT 

Shooter 1     XXXXXXXXXXXXXOOXXXXXOXXXX 22   1. lövő     XXXXXXXXXXXXXOOXXXXXOXXXX 22  

Shooter 2     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO 24  2. lövő     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO 24 

Shooter 3     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXXXOX 23  3. lövő     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXXXOX 23 

 369  2nd   369  2. helyezés 

TEAM 2  2. CSAPAT 

Shooter 1     XXXXXXXXXXXXXOXXXXXXOXXXX 23  1. lövő     XXXXXXXXXXXXXOXXXXXXOXXXX 23 

Shooter 2     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXX 24  2. lövő     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXX 24 

Shooter 3     XXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXOXOX 22  3. lövő     XXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXOXOX 22 

 369  1st   369  1. helyezés 

   

9.15.4 Shoot-Offs  9.15.4 Szétlövések 

9.15.4.1 General  9.15.4.1 Általános rendelkezések 

a) If the shoot-off time is not announced in advance, the athletes 
involved must remain in touch with the competition office whether 
personally or through their Team Leader in order to be ready to 
shoot when the shoot-off is called; and 

 a) Ha a szétlövés időpontja nincs bejelentve előzetesen, akkor az 
érintett sportolóknak kapcsolatban kell maradniuk a 
versenyirodával személyesen vagy a csapatvezetőjük 
közvetítésével, hogy készen álljanak a szétlövés elkezdésére, 
amikor megtörténik az időpont bejelentése. 
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b) Any athlete who is not in his assigned position and ready to shoot 
at the official starting time will be declared “ABSENT,” must not be 
allowed to participate in the shoot-off and will automatically be 
given the lower place in the shoot-off results using his qualification 
score. 

 b) A szétlövésben nem vehet részt az a sportoló, aki a hivatalos 
kezdési időben nincs a kijelölt helyén lövésre készen, és ezért 
„HIÁNYZÓ”-nak lett nyilvánítva. Ilyen esetben a sportoló 
automatikusan az alacsonyabb helyezést kapja a szétlövésben 
az alapversenybeli eredménye alapján. 

9.15.4.2 Shoot-offs Before Finals  9.15.4.2 Szétlövések a döntők előtt 

Shoot-offs before Finals must be conducted on standard targets, 
except when flash targets of the same type as those used in the 
Qualification rounds may be used. Shoot-offs before Finals should 
start within a maximum of thirty (30) minutes after regular shooting 
is completed. 

 A döntők előtti szétlövéseket normál korongok használatával kell 
lebonyolítani, kivéve azt az esetet, amikor lehetőség van az 
alapverseny rottéiban használt flash (színes porral töltött) korongokkal 
azonos típusú flash korongok használatára. A döntők előtti 
szétlövéseket az alapverseny befejezését követően harminc (30) 
percen belül kell elkezdeni. 

9.15.4.3 Shoot-offs In Finals  9.15.4.3 Szétlövések a döntők közben 

Shoot-offs in Finals must be conducted in accordance with Finals 
tie-breaking rules in 9.18.3.4.  

 A döntők közbeni szétlövéseket a döntőkre vonatkozó szétlövési 
szabályoknak megfelelően kell lebonyolítani (9.18.3.4-es számú 
szabály).  

9.15.4.4 Athlete Preparation Time in Shoot-offs Before Finals  9.15.4.4 A sportolók felkészülési ideje a döntők előtti szétlövésekben 

After the Referee gives the command “START,” or after the 
preceding athlete has fired at a regular target, an athlete must take 
position, load his gun and call for the target, or double, within twelve 
(12) seconds of occupying the station in Trap and Double Trap or 
within 15 seconds for Skeet. A timing device must be used to control 
the Preparation Time in shoot-offs. In case of non-compliance with this 
time limit penalties will be applied. 

 Amikor a pályabíró kiadja a „START” vezényszót, vagy amikor az 
előző sportoló leadta a lövését a szabályos korongra, a sportolónak 
el kell foglalnia a helyét, be kell töltenie a fegyverét, és hívnia kell 
a korongot vagy a dupla korongot a lőállásba lépéstől számított 
tizenkét (12) másodpercen belül a trap és a dupla trap esetében, 
illetve tizenöt (15) másodpercen belül a skeet esetében. A szétlövések 
során a felkészülési idő figyelésére elektronikus időmérő eszközt kell 
használni. Az időkorlát túllépése esetén büntetést kell kiszabni. 

9.15.5 Shoot-Off Procedures Before Finals (Trap, Double Trap, Skeet)  9.15.5 A döntők előtti szétlövések lebonyolítása (trap, dupla trap, skeet) 

9.15.5.1 SAFETY:   9.15.5.1 BIZTONSÁG:  

No athlete may place a cartridge in any part of the gun until he is 
standing on the Station and preparing to shoot. 

 Egyik sportoló sem helyezhet be lőszert a fegyver bármelyik részébe, 
amíg nem áll a lőállásban lövésre készen. 
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9.15.5.2 Trap  9.15.5.2 Trap 

a) Before the Shoot-Off starts a left and right hand target will be 
thrown from each of the five (5) stations. All tied athletes must then 
line up behind Station 1 in the order decided by their interim 
Qualification ranking (highest ranking athlete to shoot first). 
Starting on Station 1 they must shoot at regular targets until the 
tie(s) are broken according to the following sequence: Station 1 left 
target, Station 2 right target, Station 3 left target, Station 4 right 
target, Station 5 left target, then Station 1 again this time shooting 
at a right target and so on; 

 a) A szétlövés elkezdése előtt egy bal és egy jobb korongot kell 
kidobni mind az öt (5) lőállásból. A szétlövésben érintett 
valamennyi sportolónak fel kell sorakoznia az 1. lőállás mögött 
az alapversenybeli ideiglenes rangsornak megfelelő sorrendben 
(a legmagasabb helyezésű sportoló lő elsőként). A sportolóknak 
az 1. lőállásban kezdve addig kell lőniük szabályos korongokra 
a következő sorrendben, amíg meg nem szűnik minden 
korongegyenlőség: 1. lőállás – bal korong, 2. lőállás – jobb korong, 
3. lőállás – bal korong, 4. lőállás – jobb korong, 5. lőállás – bal 
korong, majd ismét az 1. lőállás, de jobb korong stb. 

b) The first athlete must on command move onto the station, load and 
call for the target as shown in a) above; 

 b) Az első sportolónak vezényszóra a lőállásba kell lépnie, be kell 
töltenie a fegyvert, és hívnia kell a korongot a fenti a) pontnak 
megfelelően. 

c) Only one (1) shot is permitted at each target; the gun must be 
loaded with one (1) cartridge only; the second barrel must not be 
loaded with any empty, dummy or loaded cartridge. For a first 
violation the athlete will receive a Warning (Yellow Card). For any 
second or subsequent violation the target will be declared “LOST;” 

 c) Minden korongra csak egy (1) lövés adható le, a fegyverbe csak 
egy (1) lőszer helyezhető be, a második fegyvercsőbe nem 
helyezhető be semmilyen üres lőszer, vaktöltény vagy töltetet 
tartalmazó lőszer. A szabály első megsértéséért a sportoló 
figyelmeztetést (sárga lapot) kap. A második és a további 
szabálysértések esetében a korongot „HIBA”-ként kell értékelni. 

d) After shooting, the athlete must move to the rear of the athlete(s) 
who have yet to shoot;  

 d) A lövés leadása után a sportolónak a lövésre sorban várakozó 
többi sportoló mögé kell állnia.  

e) Each athlete in the tie must in turn do likewise;  e) A szétlövésben részt vevő többi sportolónak ugyanígy kell eljárnia. 

f) If after all athlete(s) have shot on Station 1 and a tie remains, all 
athletes in the tie must move to Station 2 and repeat the 
procedure; and 

 f) Ha mindegyik sportoló leadta a lövését az 1. lőállásban, és nem 
szűnt meg a korongegyenlőség, akkor mindegyik sportolónak 
tovább kell haladnia a 2. lőálláshoz, és meg kell ismételnie a fenti 
eljárást. 

g) This system of shooting station by station must continue as long as 
a tie remains.  

 g) A szétlövést ebben a rendszerben folytatva lőállásról lőállásra kell 
haladni, amíg fennáll a korongegyenlőség.  

h) If an athlete inadvertently shoots out of turn, the result of the shot 
must be recorded and the athlete given an official Warning (Yellow 
Card). Any repetition must result in the target shot at being 
declared “LOST”. 

 h) Ha egy sportoló véletlenül soron kívül ad le lövést, akkor a lövés 
eredményét fel kell jegyezni, és a sportolónak hivatalos 
figyelmeztetést (sárga lapot) kell adni. Minden további 
előfordulás esetében „HIBA”-ként kell értékelni az adott korongot. 



 

EDITION 2017 | First Print V1.1 03/2017 
 Copyright: ISSF 69 

 

9.15.5.3 Double Trap  9.15.5.3 Dupla trap 

a) All tied athletes must line up behind Station 1 in the order decided 
by their interim Qualification ranking (highest ranking athlete to 
shoot first). Starting on Station 1, they must shoot at regular 
doubles (Scheme C) until the tie(s) are broken;  

 a) A szétlövésben érintett valamennyi sportolónak fel kell sorakoznia 
az 1. lőállás mögött az alapversenybeli ideiglenes rangsornak 
megfelelő sorrendben (a legmagasabb helyezésű sportoló lő 
elsőként). A sportolóknak az 1. lőállásban kezdve addig kell lőniük 
szabályos dupla korongokra (C séma), amíg meg nem szűnik 
minden korongegyenlőség.  

b) Before the shoot-off starts, the Referee must show one regular 
double (Scheme C);  

 b) A szétlövés elkezdése előtt a pályabírónak be kell mutatnia egy 
szabályos dupla korongot (C séma).  

c) The first athlete must on command move onto the station, load and 
call for the double;  

 c) Az első sportolónak vezényszóra a lőállásba kell lépnie, be kell 
töltenie a fegyvert, és hívnia kell a dupla korongot.  

d) After shooting, the athlete must leave the station and go to stand 
a minimum of 1 m immediately behind the next station; 

 d) A lövés leadása után a sportolónak el kell hagynia a lőállást, és 
a következő lőállás mögé kell állnia, legalább 1 m távolságra. 

e) All athletes remaining in the tie must in turn do likewise;  e) A szétlövésben részt vevő többi sportolónak ugyanígy kell eljárnia. 

f) The first athlete must not move onto a station until the Referee 
commands “START;” 

 f) Az első sportoló nem léphet a lőállásba, amíg a pályabíró ki nem 
adja a „START” vezényszót. 

g) The athlete(s) who miss(es) the highest number of targets on the 
respective station are the losers and must retire; and  

 g) Az adott lőállásban a legtöbb korongot elvétő sportoló a vesztes, 
és kiesik.  

h) This process will continue until all ties are broken.   h) Ezt az eljárást addig kell folytatni, amíg meg nem szűnik az összes 
korongegyenlőség.  

i) If an athlete inadvertently shoots out of turn, the result of the shots 
must be recorded and the athlete given an official Warning (Yellow 
Card). Any repetition must result in the targets shot at being 
declared “LOST”. 

 i) Ha egy sportoló véletlenül soron kívül ad le lövést, akkor a lövések 
eredményét fel kell jegyezni, és a sportolónak hivatalos 
figyelmeztetést (sárga lapot) kell adni. Minden további előfordulás 
esetében „HIBA”-ként kell értékelni az adott korongokat. 

9.15.5.4 Skeet  9.15.5.4 Skeet 

a) Before the shoot-off starts, the first athlete must stand immediately 
behind Station 4 and be permitted to see one (1) regular double; 

 a) A szétlövés elkezdése előtt az első sportolónak közvetlenül 
a 4. lőállás mögé kell állnia, és megtekinthet egy (1) szabályos 
dupla korongot. 

b) All tied athletes will then shoot in turn on Station 4 in the order 
decided by their interim Qualification ranking (highest ranking 
athlete to shoot first);  

 b) Ezután a szétlövésben érintett valamennyi sportoló a 4. lőállásban 
fog lőni egymás után az alapversenybeli ideiglenes rangsornak 
megfelelő sorrendben (a legmagasabb helyezésű sportoló lő 
elsőként).  
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c) After the Referee declares “START,” the first athlete must move on 
to the station, load and shoot at a regular double (high/low). 
He must then leave the station and go to the rear of the athletes 
who have yet to shoot; 

 c) Amikor a pályabíró kiadja a „START” vezényszót, az első 
sportolónak be kell lépnie a lőállásba, be kell töltenie a fegyvert, 
le kell adnia a lövéseit egy szabályos dupla korongra 
(magas/alacsony). Ezután el kell hagynia a lőállást, és a lövésre 
sorban várakozó többi sportoló mögé kell állnia. 

d) All athletes in the tie must in turn do likewise;  d) A szétlövésben részt vevő többi sportolónak ugyanígy kell eljárnia. 

e) The athlete(s) who miss the highest number of targets after each 
double are the losers and must retire; 

 e) Az adott dupla korongok után a legtöbb korongot elvétő sportoló 
a vesztes, és kiesik. 

f) All those who are still tied must remain, and the first athlete must 
then move on to the station, load and shoot at a reverse double 
(low/high). He must then leave the station and go to the rear of the 
athletes who have yet to shoot; 

 f) A korongegyenlőségben továbbra is érintett sportolók szétlövésben 
maradnak. Az első sportolónak be kell lépnie a lőállásba, be kell 
töltenie a fegyvert, és le kell adnia a lövéseit egy fordított dupla 
korongra (alacsony/magas). Ezután el kell hagynia a lőállást, és a 
lövésre sorban várakozó többi sportoló mögé kell állnia. 

g) All athletes still in the tie must in turn do likewise; and  g) A szétlövésben maradt többi sportolónak ugyanígy kell eljárnia. 

h) If any ties remain unbroken, this procedure of shooting at a regular 
double and a reverse double must continue until all results are 
determined. 

 h) Ha még marad korongegyenlőség, ezt az eljárást kell folytatni 
szabályos dupla korongra és fordított dupla korongra lőve, amíg 
meg nem határozható az összes eredmény. 

i) If an athlete inadvertently shoots out of turn, the result of the shots 
must be recorded and the athlete given an official Warning (Yellow 
Card). Any repetition must result in the targets shot at being 
declared “LOST”. 

 i) Ha egy sportoló véletlenül soron kívül ad le lövést, akkor a lövések 
eredményét fel kell jegyezni, és a sportolónak hivatalos 
figyelmeztetést (sárga lapot) kell adni. Minden további előfordulás 
esetében „HIBA”-ként kell értékelni az adott korongokat. 

9.16 RULE VIOLATIONS   9.16 SZABÁLYSÉRTÉSEK  

The Jury, the Chief of Referees and the Referee will decide rule 
violations based on three (3) classes of infringements or violations of 
the Rules: 

 A szabálysértésekről a zsűri, a felelős versenybíró és a pályabíró hoz 
döntést a szabályok megszegésének vagy megsértésének három (3) 
típusa alapján: 

a) “OPEN” – unconcealed;  a) „NYÍLT” – nem titkolt szabálysértés. 

b) “TECHNICAL” – minor rule infringements; and  b) „TECHNIKAI” – kisebb szabálysértés. 

c) “CONCEALED” – deliberate or very serious breaches of the rules 
or of safety. 

 c) „REJTETT” – a szabályok vagy a biztonság szándékos vagy 
nagyon súlyos megsértése. 

9.16.1 The Jury is responsible for examining and deciding the degree of 
penalties to be imposed for all reported violations, that are not 
automatically imposed according to these rules. 

 9.16.1 A zsűri feladata az összes olyan bejelentett szabálysértés 
kivizsgálása és a megfelelő büntetések kiszabása, amelyek esetében 
nem lehet automatikusan kiróni a büntetést a szabályok szerint. 
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9.16.2 When rule violation cards are shown, they must be accompanied by 
the command “Warning” (Yellow Card), “Deduction” (Green Card) 
or “Disqualification” (Red Card) as appropriate, in a manner that 
leaves no doubts in the offender’s mind as to the meaning of the 
action taken. It is not necessary to show a warning card prior to the 
issuance of any deduction or disqualification card. 

 9.16.2 A szabálysértést jelző lapok felmutatásakor az adott helyzetnek 
megfelelően ki kell adni a „Warning” (Yellow Card) (Figyelmeztetés 
(sárga lap)), a „Deduction” (Green Card) (Pontlevonás (zöld lap)) 
vagy a „Disqualification” (Red Card) (Kizárás ((piros lap)) 
vezényszót olyan módon, hogy egyértelmű legyen a szabálysértő 
számára az intézkedés jelentése. A pontlevonást vagy a kizárást 
jelentő lap felmutatása előtt nem kell felmutatni a figyelmeztetést 
jelentő lapot. 

9.16.3 WARNING (Yellow Card)  9.16.3 FIGYELMEZTETÉS (sárga lap) 

9.16.3.1 Open Violations  9.16.3.1 Nyílt szabálysértések 

In the case of initial open violations of the rules, such as:  A szabályok első nyílt megsértése, ilyenek például a következők: 

a) Dress Code violation;  a) A ruházati szabályok megsértése. 

b) Unnecessary interruption of the shooting;  b) A lövészet indokolatlan megszakítása. 

c) Receiving illegal coaching during the competition;  c) Tiltott edzői segítség igénybe vétele a verseny során. 

d) Unauthorized intrusion into the competition area;   d) Engedély nélküli belépés a verseny területére.  

e) Unsportsmanlike conduct;  e) Sportszerűtlen magatartás. 

f) Deliberate attempt to evade the spirit of the rules; or  f) A szabályzat szellemének megkerülésére tett szándékos kísérlet. 

g) Any other incident that requires a warning to be issued.  g) Bármilyen egyéb eset, amely a sportoló figyelmeztetését teszi 
szükségessé. 

9.16.3.2 A Warning (Yellow Card) indicated on the relevant scorecard by a Jury 
Member, Chief of Referees or Referee, will first be given so that the 
athlete, Coach or Team Official may have the opportunity to correct 
the fault. 

 9.16.3.2 A sportoló először a megfelelő értékelőlapon is feltüntetett 
figyelmeztetést kap egy zsűritagtól, a felelős versenybírótól vagy 
a pályabírótól, hogy a sportolónak, az edzőnek vagy a csapat 
tisztségviselőjének lehetősége legyen kijavítani a hibát. 

9.16.3.3 If an athlete does not correct the indicated fault within the stipulated 
time, penalties will be imposed. 

 9.16.3.3 Ha a sportoló nem javítja ki a jelzett hibát az engedélyezett idő alatt, 
akkor büntetést kell kiszabni. 

9.16.3.4 In repeated infringements by a coach, or other team official, the Jury 
will require the offender to leave the vicinity of the shooting range for 
the remainder of the round and the athlete may be penalized. 

 9.16.3.4 Ha egy edző vagy a csapat más tisztségviselője ismétlődő 
szabálysértést követ el, a zsűri a szabálysértőt a lőterület 
elhagyására szólítja fel a rotte hátralévő idejére, és a sportolóra 
büntetést szabhat ki. 

9.16.3.5 Technical Violations  9.16.3.5 Technikai szabálysértések 

In the case of initial technical violations during a competition round 
such as:  

 A verseny rottéi alatt elkövetett első technikai szabálysértések, 
ilyenek például a következők:  

a) Foot fault;  a) Lábhiba. 
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b) Exceeding the time limit allowed to call for the shot;  b) A korong hívására engedélyezett idő túllépése. 

c) In Skeet, the athlete’s READY position is not according to the 
rules; 

 c) Skeet esetében a sportoló KÉSZ testhelyzete nem felel meg 
a szabályoknak. 

d) In Skeet, except on Station 8, the athlete opens the gun between 
the two (2) single shots on the same station; or 

 d) Skeet esetében a 8. lőállás kivételével a sportoló kinyitja a fegyvert 
az adott lőállásban teljesítendő két (2) egyes lövés között. 

e) Following or pointing with the gun at a slow or fast pull target 
without shooting. 

 e) Korai vagy késői indítású korong követése vagy megcélzása a 
fegyverrel lövés nélkül. 

9.16.3.6 A Warning (Yellow Card) indicated on the relevant scorecard, will be 
shown to any offending athlete by a Referee. 

 9.16.3.6 A pályabíró figyelmeztetést (sárga lapot) ad a szabálysértő 
sportolónak, és ezt a megfelelő értékelőlapon is fel kell jegyezni. 

For each second or subsequent occurrence in a round of any of the 
violations listed above, the athlete must be penalized by the Referee 
according to the Special Technical Rules for each event 
(Trap: 9.8.8.4; Double Trap: 9.9.8.3; Skeet: 9.10.8). This must be 
indicated on the scorecard by the Referee before the card is sent to 
the RTS Office. 

 A felsorolt szabálysértések adott rottén belüli második vagy további 
megsértése esetén a pályabírónak az egyes versenyszámok 
vonatkozó technikai szabályainak megfelelő büntetést kell kiszabnia 
a sportolóra (trap: 9.8.8.4-es számú szabály, dupla trap: 9.9.8.3-as 
számú szabály, skeet: 9.10.8-as számú szabály). A pályabírónak ezt 
az értékelőlapon is fel kell tüntetnie, mielőtt az értékelőlapot eljuttatja 
az RTS irodába. 

Referee Procedure: The Referee must command “STOP,” inform the 
athlete of the penalty and display the Green Card, adjust the 
scoreboard and instruct the next athlete to continue. 

 A pályabíró által követendő eljárás: A pályabírónak ki kell adnia 
a „STOP” vezényszót, tájékoztatnia kell a sportolót a büntetésről, fel 
kell mutatnia a zöld lapot, megfelelő bejegyzést kell tennie az 
eredményjelző táblán, és utasítania kell a következő sportolót 
a folytatásra. 

9.16.4 Deduction (Green Card)  9.16.4 Pontlevonás (zöld lap) 

9.16.4.1 Deduction of targets for other offences imposed by at least two (2) 
Jury Members must be taken from the round in which the offence 
occurred. Deduction of one (1) point must be given in each instance 
for: 

 9.16.4.1 Az egyéb szabálysértések miatti, legalább két (2) zsűritag által 
kiszabott pontlevonást abban a rottéban kell alkalmazni, amelyben 
a szabálysértés történt. Egy (1) pontos levonással büntetendő 
a következők minden előfordulása: 

a) Impeding another athlete in an unsportsmanlike manner;  a) A sportoló sportszerűtlen módon megzavarja a többi sportolót. 

b) Failure to be present or provide a suitable substitute when required 
to act as Assistant Referee; 

 b) A sportoló nem jelenik meg, vagy nem biztosít megfelelő 
helyettest, amikor a segédbírói funkció betöltésére jelölik ki. 

c) If when asked to give an explanation for an incident, an athlete 
consciously and knowingly gives false information; 

 c) A sportoló tudatosan és szándékosan téves tájékoztatást ad, 
amikor magyarázatot kérnek tőle egy eseménnyel kapcsolatban. 

d) If the athlete does not report on time for the Semifinal stage; and  d) A sportoló nem jelentkezik időben az elődöntőre. 

e) Interfering with range equipment after an initial violation.  e) A sportoló első szabálysértés után megzavarja a pálya 
berendezéseinek működését. 
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9.16.4.2 Uncompleted Round  9.16.4.2 Befejezetlen rotte 

Deduction of all remaining points in the round must be given by 
a majority of the Jury in instances when an athlete leaves the range 
without completing the round and without the permission of the 
Referee. 

 A rotte hátralévő korongjai után járó pontok levonását kell kiszabni a 
zsűri többségi döntése alapján olyan esetben, amikor a sportoló 
elhagyja a pályát a rotte befejezése és a pályabíró engedélye nélkül. 

9.16.4.3 Absent Athlete  9.16.4.3 Hiányzó sportoló 

If an athlete is not present on the range when his name is checked 
with the scorecard, the Referee must have the athlete’s Bib Number 
and name called out loudly three (3) times within one (1) minute. If the 
athlete does not appear by the end of that minute the Referee must 
declare him “ABSENT” and he must not be allowed to join the squad 
and shooting must start without him. 

 Ha egy sportoló nincs jelen a pályán az értékelőlapon szereplő nevek 
ellenőrzésekor, akkor a pályabírónak egy (1) percen belül három (3) 
alkalommal hangosan szólítania kell a sportolót a rajtszámával és a 
nevével. Ha a sportoló nem jelenik meg egy (1) percen belül, akkor a 
pályabíró „HIÁNYZÓ”-nak nyilvánítja a sportolót, a sportoló nem 
csatlakozhat a rottéhez, és nélküle kell elkezdeni a lövések leadását. 

9.16.4.4 Make up Round of Absent Athlete  9.16.4.4 Kiegészítő rotte a hiányzó sportoló számára 

a) An athlete who is declared “ABSENT” must present himself to the 
Chief of Referees before the squad has finished for that round and 
request permission to shoot the missed round. Failure to do so 
may result in disqualification; and 

 a) A „HIÁNYZÓ”-nak nyilvánított sportolónak jelentkeznie kell a 
felelős versenybírónál, mielőtt a rotte tagjai befejezik az adott 
rottét, és engedélyt kell kérnie az elmulasztott rotte teljesítésére. 
Ha ezt nem teszi meg, a sportolót ki kell zárni. 

b) The athlete will then be permitted to shoot the missed round at 
a time and on the range decided by the Chief of Referees with 
a deduction of three (3) points to be applied against the last three 
(3) targets hit in the make-up round. The athlete should, if possible, 
shoot a make-up round on the same range as the one he had to 
leave. 

 b) A sportoló ezután engedélyt kap az elmulasztott rotte teljesítésére 
a felelős versenybíró által kijelölt időpontban és pályán, de az 
eredményéből három (3) pontot le kell vonni a kiegészítő rotte 
utolsó három (3) eltalált korongjánál. A sportolónak lehetőség 
szerint azon a pályán kell teljesítenie a kiegészítő rottét, ahonnan 
távoznia kellett. 

9.16.4.5 Exceptional circumstances   9.16.4.5 Rendkívüli körülmények  

If an athlete arrives late for a competition or fails to present himself to 
the Chief of Referees before the squad has finished that round and it 
can be proved that the lateness was due to circumstances beyond his 
control, the Jury must whenever possible give him the opportunity to 
take part without disruption of the overall shooting program. In this 
case the Chief Referee will determine when and where he will shoot 
and no penalty will be imposed. 

 Ha a sportoló késve érkezik a versenyre, vagy nem jelentkezik 
a felelős versenybírónál, mielőtt a rotte tagjai befejezik az adott rottét, 
és igazolni tudja, hogy a késés rajta kívül álló okok miatt történt, akkor 
a zsűrinek lehetőség szerint biztosítania kell a sportoló számára a 
részvételt a teljes versenyprogram megzavarása nélkül. Ilyen esetben 
a felelős versenybíró határozza meg, hogy mikor és hol tud lőni a 
sportoló, és nem szab ki büntetést a sportolónak. 
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9.16.5 Disqualification (Red Card)  9.16.5 Kizárás (piros lap) 

9.16.5.1 Disqualification (Red Card) is required in accordance with 9.4.1.1 or 
9.4.3.2 c) for violations involving guns, Skeet marker tapes or 
ammunition. Disqualification according to 9.16.5.2 (below) may only 
be given by a decision of the majority of the Jury. The disqualification 
of an athlete is expressed by the Jury by showing a Red Card with the 
word “Disqualification.” If an athlete is disqualified during any phase 
of an event (Qualification or Final), the results for that athlete for all 
phases of that event must be deleted and the athlete must be listed at 
the end of the results list with an explanation regarding why the 
athlete was disqualified. 

 9.16.5.1 Kizárással (piros lappal) büntetendők a fegyverekkel, a skeet 
versenyszámban szükséges jelölőcsíkkal és a lőszerrel kapcsolatos 
szabálysértések a 9.4.1.1-es számú szabálynak, valamint a 9.4.3.2 c) 
jelű szabálynak megfelelően. A 9.16.5.2-es számú szabályhoz (lásd 
alább) kapcsolódó kizárást csak a zsűri többségi döntése alapján 
lehet meghozni. A sportoló kizárását a zsűri hajtja végre a piros lap 
felmutatásával, valamint a „Disqualification” (Kizárás) vezényszó 
kiadásával. Ha egy sportolót ki kell zárni egy versenyszám bármelyik 
szakaszában (alapverseny vagy döntő), akkor az adott sportoló 
eredményét törölni kell az adott versenyszám összes szakaszára 
vonatkozóan, és a sportolót az eredményjegyzék végére kell 
besorolni, feltüntetve a kizárás magyarázatát. 

9.16.5.2 Disqualification (Red Card) of an athlete, or the banning of a Team 
Official or coach from the shooting ranges may be given for: 

 9.16.5.2 A sportolók kizárását (piros lapot), illetve a csapatok 
tisztségviselőinek vagy edzőinek a pályákról való kitiltását vonják 
maguk után a következők: 

a) Serious breaches of safety and violations of the safety rules;  a) A biztonság súlyos veszélyeztetése és a biztonsági szabályok 
megsértése. 

b) Handling a gun in a dangerous manner (repeated accidental 
discharges may be a cause for consideration); 

 b) A fegyver veszélyes módon történő kezelése (a fegyver többszöri 
véletlen elsülése is ide sorolható). 

c) Handling of a loaded gun after a “STOP” command has been 
given; 

 c) Betöltött fegyver kezelése a „STOP” vezényszó elhangzása után. 

d) Repetition of incidents that have already been the subject of 
a warning or deduction; 

 d) A korábban figyelmeztetéssel vagy pontlevonással már büntetett 
esetek ismételt előfordulása. 

e) Deliberate abuse of any team or range official;  e) A csapatok vagy a pályák tisztségviselőinek szándékos 
megsértése. 

f) Continued refusal by an athlete to act as an Assistant Referee;  f) A segédbírói funkció betöltésének folyamatos visszautasítása. 

g) Deliberate failure to shoot a previously missed round;  g) Az előzőleg elmulasztott rotte teljesítésének szándékos kihagyása. 

h) Consciously and knowingly giving false information in a deliberate 
attempt to conceal the facts in serious cases; or 

 h) Tudatos és szándékos félrevezető tájékoztatás a súlyos esetek 
tényeinek szándékos eltitkolása céljából. 

i) Cases where violations are deliberately concealed.   i) Azok ez esetek, amelyeknél a szabálysértések szándékosan 
rejtettek.  
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9.17 PROTESTS AND APPEALS  9.17 ÓVÁSOK ÉS FELLEBBEZÉSEK 

9.17.1 Disagreement with a Referee Decision  9.17.1 A pályabíró döntésének vitatása 

9.17.1.1 Action by Athlete   9.17.1.1 A sportoló teendői  

a) If an athlete disagrees with a Referee’s decision regarding 
a particular target he must act immediately before the next 
athlete fires, raising an arm and saying “PROTEST;” and  

 a) Ha a sportoló nem ért egyet a pályabíró valamelyik korongra 
vonatkozó döntésével, azonnal jeleznie kell ezt kézfeltartással és 
a „PROTEST” (ÓVÁS) szó kimondásával, mielőtt a következő 
sportoló leadná a lövését.  

b) The Referee must then temporarily interrupt the shooting and after 
hearing the opinions of the Assistant Referees, make his decision. 
No protest will be accepted after the next athlete fires 
(see also 9.18.6). 

 b) A pályabírónak ekkor ideiglenesen meg kell szakítania a versenyt, 
és a segédbírók véleményének kikérése után döntést kell hoznia. 
Miután a következő sportoló leadta a lövését, nincs lehetőség 
óvásra (lásd még a 9.18.6-os számú szabályt). 

9.17.1.2 Action by Team Official  9.17.1.2 A csapat tisztségviselőjének teendői 

a) If a team official is not satisfied with the final decision of the 
Referee, except for “HIT,” “LOST,” “NO TARGET” or 
“IRREGULAR” targets, he must not delay the shooting, but must 
attract the attention of the Referee who will make a notation on the 
scorecard that the athlete is continuing under protest; and 

 a) Ha egy csapat tisztségviselője vitatja a pályabíró végleges 
döntését, kivéve a „TALÁLAT”, a „HIBA”, az „ÉRVÉNYTELEN” 
vagy a „SZABÁLYTALAN” korongokra vonatkozó döntéseket, 
akkor nem okozhat késedelmet a versenyben, de fel kell hívnia 
a pályabíró figyelmét, aki feljegyzi az értékelőlapra, hogy a 
sportolónál óvás van folyamatban. 

b) The protest must be resolved by the Jury.  b) Az óvást a zsűrinek kell elbírálnia. 

9.17.2 Verbal Protests  9.17.2 Szóbeli óvások 

Any athlete or team official has the right to protest regarding 
a condition of the competition, or a decision or action by a competition 
official immediately and verbally to a Jury Member, the Chief Range 
Officer, the Chief of Referees or a Referee. 

 Bármelyik sportolónak vagy csapatbeli tisztségviselőnek joga van 
óvást bejelenteni a verseny valamilyen körülménye miatt, illetve 
a verseny tisztségviselőjének döntése vagy intézkedése miatt. 
Az óvást azonnal és szóban kell bejelenteni egy zsűritagnak, 
a vezető versenybírónak, a felelős versenybírónak vagy egy 
pályabírónak. 

9.17.2.1 Such protests may be made on the following matters:  9.17.2.1 Óvásokat a következő esetekben lehet bejelenteni: 

a) That ISSF Rules were not followed;   a) Nincsenek betartva az ISSF-szabályok.  

b) That the current competition program was not followed;  b) Nincs betartva az aktuális versenyprogram. 

c) Disagreement with a decision or action of any competition official; 
and 

 c) Vitatják a verseny bármelyik tisztségviselőjének döntését vagy 
intézkedését. 

d) That an athlete was impeded or disturbed by another athlete, 
a competition official, spectators, the media or other persons or 
causes. 

 d) A sportolót akadályozta vagy zavarta egy másik sportoló, a 
verseny valamelyik tisztségviselője, a közönség tagja, a média 
munkatársa vagy más személy, illetve ok. 



 

EDITION 2017 | First Print V1.1 03/2017 
 Copyright: ISSF 76 

Note: Only the athlete concerned may question a decision by the 
Referee on a “HIT,” “LOST,” “NO TARGET” or “IRREGULAR” 
target by taking action as in Rule 9.17.1.1. 

 Megjegyzés: Csak az érintett sportoló kérdőjelezheti meg a pályabíró 
korongokra vonatkozó „TALÁLAT”, „HIBA”, „ÉRVÉNYTELEN” vagy 
„SZABÁLYTALAN” döntését a 9.17.1.1-es számú szabályban 
foglaltaknak megfelelően. 

9.17.2.2 Competition officials who receive verbal protests must consider them 
immediately, take immediate action to correct the situation or refer the 
matter to the Jury for a decision. Shooting may be temporarily stopped 
if absolutely necessary. 

 9.17.2.2 Szóbeli óvás esetén a verseny tisztségviselőinek azonnal tudomásul 
kell venniük az óvást, haladéktalanul intézkedniük kell a helyzet 
megoldása érdekében, vagy tájékoztatniuk kell a zsűrit az esetről 
a döntés meghozásához. A verseny ideiglenesen felfüggeszthető, 
ha ez feltétlenül szükséges. 

9.17.3 Written Protests  9.17.3 Írásbeli óvások 

a) Any athlete or team official who does not agree with the action or 
decision taken on a verbal protest may submit a formal protest in 
writing to the Jury; or 

 a) A szóbeli óvás kapcsán meghozott döntést vagy intézkedést vitató 
bármely sportoló vagy csapatbeli tisztségviselő hivatalos óvást 
nyújthat be írásban a zsűrinek. 

b) A written protest (Protest Form P) may be submitted without first 
making a verbal protest. 

 b) Az írásbeli óvás (P jelű óvási űrlap) benyújtható előzetes szóbeli 
óvás nélkül. 

9.17.3.1 Protest Time Limit  9.17.3.1 Óvási határidő 

Any written protest (Protest Form P) must be submitted to a member 
of the Jury within ten (10) minutes after the end of the round in 
which the alleged incident occurred. The protest must be 
accompanied by a 50.00 EUR fee. If the protest is denied, the fee 
must be given to the Organizing Committee; if the protest is upheld 
the fee must be returned. 

 Minden írásbeli óvást (P jelű óvási űrlap) azon rotte bejezését követő 
tíz (10) percen belül kell benyújtani egy zsűritagnak, amelyben 
a vélelmezett eset előfordult. Az óvás benyújtásának díja 50,00 EUR. 
Az óvás elutasítása esetén a díjat át kell adni a szervezőbizottságnak, 
az óvás jóváhagyása esetén pedig vissza kell téríteni. 

9.17.4 Appeals  9.17.4 Fellebbezések 

In the event of a disagreement with a Jury decision the matter may be 
submitted to the Jury of Appeal, except that decisions by a Finals 
Protest Jury may not be appealed. 

 A zsűri döntésének vitatása esetén az eset benyújtható a fellebbviteli 
zsűrinek, kivéve a döntőbeli óvásokat elbíráló zsűri döntéseit, mivel 
ezeknél nincs fellebbezési lehetőség. 

9.17.4.1 Appeal Time Limit  9.17.4.1 Fellebbezési határidő 

Such appeals must be submitted in writing not later than twenty (20) 
minutes after the Jury decision has been announced. The appeal 
must be accompanied by a 100.00 EUR fee. If the appeal is denied, 
the fee must be given to the Organizing Committee; if the appeal is 
upheld the fee must be returned. 

 A fellebbezéseket a zsűri döntésének bejelentése után húsz (20) 
percen belül kell benyújtani írásban. A fellebbezés benyújtásának 
díja 100,00 EUR. A fellebbezés elutasítása esetén a díjat át kell adni 
a szervezőbizottságnak, a fellebbezés jóváhagyása esetén pedig 
vissza kell téríteni. 

9.17.4.2 Jury of Appeal Decision  9.17.4.2 A fellebbviteli zsűri döntése 

The decision of the Jury of Appeal or Finals Protest Jury is FINAL.  A fellebbviteli zsűri és a döntőbeli óvásokat elbíráló zsűri döntése 
VÉGLEGES. 
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9.18 FINALS IN OLYMPIC SHOTGUN EVENTS  9.18 AZ OLIMPIAI KORONGLÖVŐ VERSENYSZÁMOK DÖNTŐI 

Finals may be conducted either on a separate range designated as 
a Finals Range that is not used for Qualification competitions or on 
one of the ranges used for Qualification competitions.  

 A döntők lebonyolíthatók külön erre a célra kijelölt döntőpályán, 
amelyet nem használnak az alapverseny során, vagy az alapverseny 
során használt egyik pályán.  

9.18.1 Finals Format:   9.18.1 A döntők formátuma:  

a) The full program (General Regulations, 3.3.2.3 and 3.3.4) must be 
fired in each Olympic event as a Qualification for the Final. 
The six (6) highest-ranking athletes in the Qualification advance to 
the Final; 

 a) Minden olimpiai versenyszámban a teljes versenyprogramot (lásd 
az általános szabályzat 3.3.2.3-as és 3.3.4-es számú szabályát) 
végig kell lőni a döntőbe jutáshoz szükséges alapversenyként. 
Az alapversenyből a hat (6) legmagasabb helyezést elérő sportoló 
jut be a döntőbe. 

b) Finals consist of finalists firing at a series of target sequences, with 
progressive eliminations beginning after all finalists have fired at 
the required number of targets (25, 30 or 20 targets, depending 
upon the event) and continuing until the gold and silver medals are 
decided; and 

 b) A döntőben szereplő döntős sportolók korongsorozatokból álló 
szériákat lőnek, progresszív kiesési rendszerrel, amely a 
szükséges számú korong (a versenyszámtól függően 25, 30 vagy 
20 korong) után kezdődik, és az aranyérem, valamint az 
ezüstérem megszerzése után fejeződik be. 

c) Finalists start at zero; scores from the Qualification are not carried 
forward; results from all stages of a Final are cumulative.  

 c) A döntősök nulláról kezdenek, az alapverseny eredményét nem 
viszik tovább, és a döntő egyes szakaszainak eredményei 
összeadódnak.  

9.18.2 General Finals Requirements  9.18.2 A döntők általános követelményei 

9.18.2.1 Reporting Time:   9.18.2.1 Jelentkezési idő:  

a) Athletes in the Final or their coach or team official must report to 
the Finals Range not later than 30 minutes before the Final Start 
Time for cartridge control, except in the Olympic Games, athletes 
in the Final must report 30 minutes before; 

 a) A döntőbe jutott sportolóknak vagy az edzőiknek, illetve a 
csapatbeli tisztségviselőiknek legkésőbb 30 perccel a döntő 
kezdési ideje előtt jelentkezniük kell a döntőpályán a lőszer 
ellenőrzése céljából. Kivétel ezalól az olimpia, ahol a döntőbe jutott 
sportolóknak kell jelentkezniük 30 perccel a döntő kezdete előtt. 

b) Athletes must report to the Finals Range at least 15:00 minutes 
before the start of the Final. No additional cartridges may be 
brought to the Finals Range; 

 b) A sportolóknak legalább 15:00 perccel a döntő kezdete előtt kell 
jelentkezniük a döntőpályán. A döntőpályára nem vihetnek 
magukkal további lőszert. 

c) A one (1) point penalty will be deducted from the score of the first 
hit target in the Final if the athlete does not report on time; 

 c) Ha a sportoló nem jelentkezik időben, büntetésként egy (1) pontot 
le kell vonni az eredményéből a döntőbeli első „találat” értékű 
korongjánál. 



 

EDITION 2017 | First Print V1.1 03/2017 
 Copyright: ISSF 78 

d) Athletes must report with their equipment, competition clothing and 
a national team uniform that may be worn in the Victory Ceremony. 
The Jury must confirm that all finalists are present and that their 
names and nations are correctly recorded in the results system 
and on the scoreboards. Juries must complete cartridge and 
equipment controls as soon as possible after the athletes report; 
and 

 d) A sportolóknak a felszerelésükkel, a versenyen viselt ruházatukkal 
és a nemzeti válogatott csapat eredményhirdetésen viselhető 
egységes formaruhájával kell jelentkezniük. A zsűrinek meg kell 
győződnie arról, hogy a döntőbe jutott összes sportoló megjelent, 
és a nevük, valamint a nemzetiségük helyesen van feltüntetve az 
eredménykezelő rendszerben és az eredményjelző táblákon. 
A zsűrinek a sportolók jelentkezése után el kell végeznie a lőszer 
és a felszerelés ellenőrzését, amint ez lehetséges. 

e) Any finalist who does not report for the start of the Presentation will 
not start and will be ranked last in the Final.  

 e) Azok a döntős sportolók, akik nem jelentkeznek a bemutatás 
kezdetéig, nem vehetnek részt a döntőben, és az utolsó helyre 
lesznek besorolva.  

9.18.2.2 Start Time. The Start Time for a Final is when the Referee commands 
“READY” for the first competition shot. 

 9.18.2.2 Kezdési idő. A döntő kezdési ideje az az időpont, amikor a pályabíró 
kiadja a „READY” (KÉSZ) vezényszót az első értékelt lövéshez. 

9.18.2.3 Start Positions and Bib Numbers. New bib numbers (1-6) must be 
issued for Finals. Starting positions in a Final are assigned according 
to the Qualification ranking, with the highest ranking athlete having 
bib number 1. In shoot-offs to decide medals, athletes must shoot in 
bib number order (lowest number shoots first). 

 9.18.2.3 Rajtsorrend és rajtszámok. A döntőkhöz új rajtszámokat (1–6) kell 
kiadni. A döntőbeli rajtsorrendet az alapverseny rangsora alapján kell 
meghatározni úgy, hogy a legmagasabb helyezésű sportoló kapja az 
1-es rajtszámot. Az érmekért folytatott szétlövésekben a sportolóknak 
a rajtszámuk szerinti sorrendben kell lőniük (a legkisebb rajtszámú 
sportoló lő elsőként). 

9.18.2.4 Test Firing and Showing Targets. Before the start of a Final, targets 
must be shown and the finalists must be permitted to test fire.  

 9.18.2.4 Próbalövés és korongbemutatás. A döntő elkezdése előtt be kell 
mutatni a korongokat, és a döntős sportolók számára engedélyezni 
kell a próbalövést.  

9.18.2.5 Special Equipment. Finals Ranges must be equipped with 
a loudspeaker system for the Announcer and sound technician to use, 
seating for Jury members and the coach of each finalist, an official 
scoreboard (electronic or manual) and an electronic timing system to 
control preparation time limits. 

 9.18.2.5 Speciális berendezések. A döntőpályákat hangosbeszélő rendszerrel 
kell felszerelni, amelyet a kommentátor és a hangtechnikus használ, 
ezenkívül ülőhelyeket kell biztosítani a zsűritagok és a döntős 
sportolók edzői számára, valamint hivatalos (kézi vagy elektronikus) 
eredményjelző táblát és a felkészülési idő figyelésére szolgáló 
elektronikus időmérő eszközt kell elhelyezni. 

9.18.2.6 Finals Officials. The following personnel shall conduct and supervise 
the Final: 

 9.18.2.6 A döntőben közreműködő tisztségviselők. A döntő lebonyolításához 
és felügyeletéhez a következő személyzet szükséges: 

a) Referee. An experienced official with an ISSF Shotgun Referee’s 
license must conduct the Final; 

 a) Pályabíró. A döntőt ISSF koronglövő bírói engedéllyel rendelkező 
tapasztalt tisztségviselőnek kell vezényelnie. 

b) Assistant Referees & Timing System Referee.  b) Segédbírók és az időmérő rendszert kezelő pályabíró. 

Two Referees must be appointed as Assistant Referees to assist and 
advise the Referee in charge. One Referee must be appointed to 
manage the electronic timing device. All Referees shall be selected by 
the Chief Referee from the appointed Competition Referees. 

 Két pályabírót kell kijelölni segédbírónak, akik a pályabírót segítik és 
tájékoztatják. Egy pályabírót kell kijelölni az elektronikus időmérő 
eszköz kezelésére. Mindegyik pályabírót a vezető versenybírónak kell 
kiválasztania a verseny kijelölt pályabírói közül. 
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c) Competition Jury. The Competition Jury must supervise the 
conduct of the Final. One (1) Jury member must be designated as 
the Jury-Member-in-Charge;  

 c) A versenyt felügyelő zsűri. A versenyt felügyelő zsűrinek kell 
ellenőriznie a döntő lebonyolítását. Egy (1) zsűritagot ki kell 
nevezni felelős zsűritagnak.  

d) Finals Protest Jury. One (1) member of the Jury of Appeal, the Jury 
Memberin-Charge and one (1) other member of the Competition 
Jury, as designated by the Technical Delegate and Jury Chairman, 
must decide any protests that may be made during the Final; 

 d) A döntőbeli óvásokat elbíráló zsűri. A döntő közben bejelentett 
óvásokról a fellebbviteli zsűri egy (1) tagjának, a felelős 
zsűritagnak és a versenyt felügyelő zsűri további egy (1), 
a technikai küldött és a zsűri elnöke által kijelölt tagjának kell 
döntést hoznia. 

e) Technical Officer. The Official Results Provider appoints the 
Technical Officer to prepare and operate the technical scoring 
system and the graphic display of results. In case of technical 
problems that may influence the Final, he will contact the 
Jury-Member-in-Charge and the Referee directly so appropriate 
decisions may be taken quickly; and 

 e) Technikai tisztségviselő. A hivatalos eredményszolgáltató által 
kijelölt technikai tisztségviselő készíti elő és működteti az 
eredménykezelő rendszert és az eredmények megjelenítésére 
használt grafikus kijelzőt. Ha olyan technikai probléma fordul elő, 
amely befolyásolhatja a döntő lebonyolítását, akkor a technikai 
tisztségviselő közvetlenül tájékoztatja a felelős zsűritagot és a 
pályabírót, hogy gyorsan meghozhassák a megfelelő döntést. 

f) Announcer. An official designated by the ISSF or the Organizing 
Committee must be responsible for introducing finalists, 
announcing scores and providing information to spectators. 

 f) Kommentátor. Az ISSF vagy a szervezőbizottság által kijelölt 
tisztségviselő, akinek feladata a döntőbe jutott sportolók 
bemutatása, az eredmények bejelentése és a nézők tájékoztatása. 

g) Sound Technician. A technical official responsible for operating the 
sound and music system during competitions. 

 g) Hangtechnikus. Az a technikai tisztségviselő, aki a versenyek 
során a hang- és zenerendszert kezeli. 

9.18.2.7 Finals Production and Music. The conduct of a Final must use color, 
music, announcements, commentary, staging and CRO commands in 
a total sports presentation that portrays the athletes and their 
competitive performances in the most appealing and exciting ways to 
spectator and television audiences. 

 9.18.2.7 A döntők megrendezése, zene. A döntők lebonyolítása során 
a színhatásokat, a zenét, a bejelentéseket, a kommentárokat, 
a köztes eredmények közlését és a CRO vezényszavait 
sportközvetítés-szerű előadásba kell foglalni, amely a lehető 
legérdekesebben és legizgalmasabban mutatja be a sportolókat és 
a versenybeli teljesítményüket a helyszíni nézők és a televíziónézők 
számára. 

9.18.3 Competition Procedures. Finals competitions are conducted according 
to these procedures. The Technical Rules for each event also apply to 
the Finals except where differences are described in this Rule 
(Rule 9.18). 

 9.18.3 A verseny lebonyolítása. A döntők versenyeit a vonatkozó 
versenyszabályoknak megfelelően kell lebonyolítani. Az egyes 
versenyszámok technikai szabályai a döntőkre is érvényesek, kivéve 
a jelen szabályban ismertetett eltéréseket (9.18-as számú szabály). 
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9.18.3.1 Trap. Finalists shoot one shot only at each target (see 
Rule 9.15.5.2 c). Finalists occupy stations 1-2-3-4-5-6 in Bib Number 
order (9.18.2.3, lowest Bib Number on Station 1). After each athlete 
has shot on a station, he must move to the next station to fire in 
sequence on that station. A timing system to control the 12-second 
preparation time limit must be used. Each Final consists of a series of 
target sequences followed by progressive eliminations that continue 
until the gold and silver medals are decided, as follows: 

 9.18.3.1 Trap. A döntős sportolók csak egy lövést adnak le mindegyik korongra 
(lásd a 9.15.5.2 c) jelű szabályt). A döntős sportolók a rajtszámuk 
szerinti sorrendben foglalják el az 1., a 2., a 3., a 4., az 5. és 
a 6. lőállást (9.18.2.3-as számú szabály, a legkisebb rajtszámú 
sportoló kezd az 1. lőállásban). Miután mindegyik sportoló leadta 
a lövését az adott lőállásban, tovább kell haladniuk a következő 
lőállásba, és sorban lőniük kell abban a lőállásban. A 12 másodperces 
felkészülési idő figyelésére időmérő eszközt kell használni. 
A döntőben szereplő sportolók korongsorozatokból álló szériákat 
lőnek, amelyeket progresszív kiesés követ az aranyérem és az 
ezüstérem megszerzéséig folytatva, az alábbiak szerint: 

a) After the six finalists complete a normal round of 25 targets, 
the 6th place athlete is eliminated, in case of a tie the athlete with 
the lowest Qualification ranking (higher bib number) is eliminated; 

 a) Miután a hat döntős sportoló teljesített egy normál 25 korongos 
rottét, a 6. helyen álló sportoló kiesik. Korongegyenlőség esetén 
a legalacsonyabb alapversenybeli helyezésű (nagyobb rajtszámú) 
sportoló esik ki. 

b) After the five remaining finalists shoot at another 5 targets and 
complete 30 targets, the 5th place athlete is eliminated, in case of 
a tie the athlete with the lowest Qualification ranking (higher 
bib number) is eliminated; 

 b) Miután a döntőben maradt öt sportoló leadta a lövéseit további 
5 korongra, vagyis összesen 30 korong után az 5. helyen álló 
sportoló kiesik. Korongegyenlőség esetén a legalacsonyabb 
alapversenybeli helyezésű (nagyobb rajtszámú) sportoló esik ki. 

c) After the four remaining finalists shoot at another 5 targets and 
complete 35 targets, the 4th place athlete is eliminated, in case of 
a tie the athlete with the lowest Qualification ranking (higher 
bib number) is eliminated; 

 c) Miután a döntőben maradt négy sportoló leadta a lövéseit további 
5 korongra, vagyis összesen 35 korong után a 4. helyen álló 
sportoló kiesik. Korongegyenlőség esetén a legalacsonyabb 
alapversenybeli helyezésű (nagyobb rajtszámú) sportoló esik ki. 

d) After the three remaining finalists shoot at another 5 targets and 
complete 40 targets, the 3rd place (bronze medalist) athlete is 
eliminated, in case of a tie the athlete with the lowest Qualification 
ranking (higher bib number) is eliminated; 

 d) Miután a döntőben maradt három sportoló leadta a lövéseit további 
5 korongra, vagyis összesen 40 korong után a 3. helyen álló 
(bronzérmes) sportoló kiesik. Korongegyenlőség esetén 
a legalacsonyabb alapversenybeli helyezésű (nagyobb rajtszámú) 
sportoló esik ki. 

e) The 5-target sequences in b), c) and d) above consist of 2 left, 
2 right and 1 straight randomly selected targets for each finalist; 

 e) A fenti b), c) és d) pontban említett 5 korongos sorozatok 2 bal, 
2 jobb és 1 egyenes, véletlenszerűen kiválasztott korongot 
tartalmaznak mindegyik döntős sportoló esetében. 

f) After the two remaining finalists shoot at another 10 targets and 
complete 50 targets, the 1st and 2nd places are decided (gold and 
silver medals), in case of a tie there is an immediate shoot-off;  

 f) Miután a döntőben maradt két sportoló leadta a lövéseit további 
10 korongra, vagyis összesen 50 korong után eldől, hogy ki 
szerezte meg az 1. és a 2. helyet (aranyérem és ezüstérem). 
Korongegyenlőség esetén azonnal szétlövés következik.  
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g) The 10-target sequence in f) above consists of 4 left, 4 right and 
2 straight randomly selected targets for each finalist. The total of 
25 targets in b), c), d) and f) above, must consist of 2 left, 2 right 
and 1 straight target from each of the five stations for each finalist; 
and 

 g) A fenti f) pontban említett 10 korongos sorozat 4 bal, 4 jobb és 
2 egyenes, véletlenszerűen kiválasztott korongot tartalmaz mindkét 
döntős sportoló esetében. A fenti b), c), d) és f) pontban említett, 
összesen 25 korongnak 2 bal, 2 jobb és 1 egyenes korongot kell 
tartalmaznia mind az öt lőállás és mindegyik döntős sportoló 
esetében. 

h) After each elimination stage, the remaining athletes retain their 
original positions. 

 h) Mindegyik kiesési szakasz után a döntőben maradt sportolók 
megtartják az eredeti pozíciójukat. 

9.18.3.2 Double Trap. Finalists shoot two shots for each regular double. 
Finalists occupy stations 1-2-3-4-5-6 in Bib Number order (9.18.2.3, 
lowest Bib Number on Station 1). After each athlete has shot on 
a station, he must move to the next station to fire in sequence on that 
station. A timing system to control the 12-second preparation time limit 
must be used. Each Final consists of a series of doubles sequences 
followed by progressive eliminations that continue until the gold and 
silver medals are decided, as follows: 

 9.18.3.2 Dupla trap. A döntős sportolók két lövést adnak le minden szabályos 
dupla korongra. A döntős sportolók a rajtszámuk szerinti sorrendben 
foglalják el az 1., a 2., a 3., a 4., az 5. és a 6. lőállást (9.18.2.3-as 
számú szabály, a legkisebb sorszámú sportoló kezd az 1. lőállásban). 
Miután mindegyik sportoló leadta a lövését az adott lőállásban, tovább 
kell haladniuk a következő lőállásba, és sorban lőniük kell abban a 
lőállásban. A 12 másodperces felkészülési idő figyelésére időmérő 
eszközt kell használni. A döntőben szereplő sportolók dupla korongok 
sorozataiból álló szériákat lőnek, amelyeket progresszív kiesés követ 
az aranyérem és az ezüstérem megszerzéséig folytatva, az alábbiak 
szerint: 

a) After the six finalists complete a normal round of 30 targets 
(15 doubles), the 6th place athlete is eliminated, in case of a tie the 
athlete with the lowest Qualification ranking (higher bib number) is 
eliminated; 

 a) Miután a hat döntős sportoló teljesített egy normál 30 korongos 
(15 dupla korongos) rottét, a 6. helyen álló sportoló kiesik. 
Korongegyenlőség esetén a legalacsonyabb alapversenybeli 
helyezésű (nagyobb rajtszámú) sportoló esik ki. 

b) After the five remaining finalists shoot at another 10 targets 
(5 doubles) and complete 40 targets, the 5th place athlete is 
eliminated, in case of a tie the athlete with the lowest Qualification 
ranking (higher bib number) is eliminated; 

 b) Miután a döntőben maradt öt sportoló leadta a lövéseit további 
10 korongra (5 dupla korongra), vagyis összesen 40 korong után 
az 5. helyen álló sportoló kiesik. Korongegyenlőség esetén a 
legalacsonyabb alapversenybeli helyezésű (nagyobb rajtszámú) 
sportoló esik ki. 

c) After the four remaining finalists shoot at another 10 targets 
(5 doubles) and complete 50 targets, the 4th place athlete is 
eliminated, in case of a tie the athlete with the lowest Qualification 
ranking (higher bib number) is eliminated; 

 c) Miután a döntőben maradt négy sportoló leadta a lövéseit további 
10 korongra (5 dupla korongra), vagyis összesen 50 korong után 
a 4. helyen álló sportoló kiesik. Korongegyenlőség esetén a 
legalacsonyabb alapversenybeli helyezésű (nagyobb rajtszámú) 
sportoló esik ki. 

d) After the three remaining finalists shoot at another 10 targets 
(5 doubles) and complete 60 targets, the 3rd place (bronze 
medalist) athlete is eliminated, in case of a tie the athlete with the 
lowest Qualification ranking (higher bib number) is eliminated; 

 d) Miután a döntőben maradt három sportoló leadta a lövéseit további 
10 korongra (5 dupla korongra), vagyis összesen 60 korong után 
a 3. helyen álló (bronzérmes) sportoló kiesik. Korongegyenlőség 
esetén a legalacsonyabb alapversenybeli helyezésű (nagyobb 
rajtszámú) sportoló esik ki. 
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e) After the two remaining finalists shoot at another 20 targets 
(10 doubles) and complete 80 targets (40 doubles), the 1st and 
2nd places are decided (gold and silver medals), in case of a tie 
there is an immediate shoot-off; 

 e) Miután a döntőben maradt két sportoló leadta a lövéseit további 
20 korongra (10 dupla korongra), vagyis összesen 80 korong után 
eldől, hogy ki szerezte meg az 1. és a 2. helyet (aranyérem és 
ezüstérem). Korongegyenlőség esetén azonnal szétlövés 
következik. 

f) The 10-target (5 doubles) sequences in b), c) and d) above 
consists of 2 scheme A doubles, 2 scheme B doubles and 
1 scheme C double, in random order, for each finalist. The total of 
30 targets (15 doubles) in b), c) and d) above, must consist of 
1 scheme A double, 1 scheme B double and 1 scheme C double 
from each of the 5 positions for each finalist; and 

 f) A fenti b), c) és d) pontban említett 10 korongos (5 dupla korongos) 
sorozatok 2 A séma szerinti dupla korongot, 2 B séma szerinti 
dupla korongot és 1 C séma szerinti dupla korongot tartalmaznak 
véletlenszerű sorrendben mindegyik döntős sportoló esetében. 
A fenti b), c) és d) pontban említett, összesen 30 korongnak 
(15 dupla korongnak) 1 A séma szerinti dupla korongot, 1 B séma 
szerinti dupla korongot és 1 C séma szerinti dupla korongot kell 
tartalmaznia mind az 5 pozíciónál mindegyik döntős sportoló 
esetében. 

g) The 20-target (10 doubles) sequence in e) above consists of 
4 scheme A doubles, 4 scheme B doubles and 2 scheme C 
doubles, in random order, for each finalist. The doubles released 
from each station, for each finalist, must consist of different 
schemes. 

 g) A fenti e) pontban említett 20 korongos (10 dupla korongos) 
sorozat 4 A séma szerinti dupla korongot, 4 B séma szerinti dupla 
korongot és 2 C séma szerinti dupla korongot tartalmaz 
véletlenszerű sorrendben mindegyik döntős sportoló esetében. 
Az egyes lőállásoknál kidobott dupla korongoknak különböző 
sémájúaknak kell lenniük mindegyik döntős sportoló esetében. 

h) After each elimination stage the remaining athletes retain their 
original positions. 

 h) Mindegyik kiesési szakasz után a döntőben maradt sportolók 
megtartják az eredeti pozíciójukat. 

9.18.3.3 Skeet. Finalists will shoot on each station in bib number order. 
A timing system to control the 30-second preparation time limit must 
be used. Each Final consists of series of target sequences followed by 
progressive eliminations that continue until the gold and silver medals 
are decided, as follows: 

 9.18.3.3 Skeet. A döntőbe jutott sportolók a rajtszámuk szerinti sorrendben 
lőnek minden lőállásban. A 30 másodperces felkészülési idő 
figyelésére időmérő eszközt kell használni. A döntőben szereplő 
sportolók korongsorozatokból álló szériákat lőnek, amelyeket 
progresszív kiesés követ az aranyérem és az ezüstérem 
megszerzéséig folytatva, az alábbiak szerint: 

a) All six finalists will shoot, in sequence, at 20 targets, with one 
regular double and one reverse double on station 3, one regular 
double on station 4, one regular double and one reverse double on 
station 5, one regular double and one reverse double on station 3, 
one reverse double on station 4 and one regular double and one 
reverse double on station 5. After the six finalists complete 
20 targets, the 6th place athlete will be eliminated, in case of a tie 
the athlete with the lowest Qualification ranking (higher bib 
number) is eliminated; 

 a) Mind a hat döntős sportoló sorban 20 korongra ad le lövéseket: 
egy szabályos dupla korongra és egy fordított dupla korongra 
a 3. lőállásban, egy szabályos dupla korongra a 4. lőállásban, 
egy szabályos dupla korongra és egy fordított dupla korongra az 
5. lőállásban, egy szabályos dupla korongra és egy fordított dupla 
korongra a 3. lőállásban, egy fordított dupla korongra a 
4. lőállásban, valamint egy szabályos dupla korongra és egy 
fordított dupla korongra az 5. lőállásban. Miután a hat döntős 
sportoló leadta a lövéseit a 20 korongra, a 6. helyen álló sportoló 
kiesik. Korongegyenlőség esetén a legalacsonyabb 
alapversenybeli helyezésű (nagyobb rajtszámú) sportoló esik ki. 
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b) The five remaining finalists will shoot another 10 targets, with one 
regular double and one reverse double on station 3, one regular 
double on station 4 and one regular double and one reverse 
double on station 5. After 30 targets, the 5th place athlete will be 
eliminated, in case of a tie the athlete with the lowest Qualification 
ranking (higher bib number) is eliminated; 

 b) A döntőben maradt öt sportoló további 10 korongra ad le 
lövéseket: egy szabályos dupla korongra és egy fordított dupla 
korongra a 3. lőállásban, egy szabályos dupla korongra a 
4. lőállásban, valamint egy szabályos dupla korongra és egy 
fordított dupla korongra az 5. lőállásban. 30 korong után az 
5. helyen álló sportoló kiesik. Korongegyenlőség esetén a 
legalacsonyabb alapversenybeli helyezésű (nagyobb rajtszámú) 
sportoló esik ki. 

c) The four remaining finalists will shoot another 10 targets with one 
regular double and one reverse double on station 3, one reverse 
double on station 4 and one regular double and one reverse 
double on station 5. After 40 targets, the 4th place athlete will be 
eliminated, in case of a tie the athlete with the lowest Qualification 
ranking (higher bib number) is eliminated; 

 c) A döntőben maradt négy sportoló további 10 korongra ad le 
lövéseket: egy szabályos dupla korongra és egy fordított dupla 
korongra a 3. lőállásban, egy fordított dupla korongra a 
4. lőállásban, valamint egy szabályos dupla korongra és egy 
fordított dupla korongra az 5. lőállásban. 40 korong után a 
4. helyen álló sportoló kiesik. Korongegyenlőség esetén a 
legalacsonyabb alapversenybeli helyezésű (nagyobb rajtszámú) 
sportoló esik ki. 

d) The three remaining athletes will shoot another 10 targets, with 
one regular double and one reverse double on station 3, one 
regular double on station 4 and one regular double and one 
reverse double on station 5. After 50 targets, the 3rd place athlete 
(bronze medalist) will be eliminated, in case of a tie the athlete with 
the lowest Qualification ranking (higher bib number) is eliminated; 

 d) A döntőben maradt három sportoló további 10 korongra ad le 
lövéseket: egy szabályos dupla korongra és egy fordított dupla 
korongra a 3. lőállásban, egy szabályos dupla korongra a 
4. lőállásban, valamint egy szabályos dupla korongra és egy 
fordított dupla korongra az 5. lőállásban. 50 korong után a 
3. helyen álló (bronzérmes) sportoló kiesik. Korongegyenlőség 
esetén a legalacsonyabb alapversenybeli helyezésű (nagyobb 
rajtszámú) sportoló esik ki. 

e) The two remaining athletes will shoot another 10 targets, with one 
regular double and one reverse double on station 3, one reverse 
double on station 4 and one regular double and one reverse 
double on station 5. After 60 targets, the 1st and 2nd places are 
decided (gold and silver medals), in case of a tie there is an 
immediate shoot-off; and 

 e) A döntőben maradt két sportoló további 10 korongra ad le 
lövéseket: egy szabályos dupla korongra és egy fordított dupla 
korongra a 3. lőállásban, egy fordított dupla korongra a 
4. lőállásban, valamint egy szabályos dupla korongra és egy 
fordított dupla korongra az 5. lőállásban. 60 korong után eldől, 
hogy ki szerezte meg az 1. és a 2. helyet (aranyérem és 
ezüstérem). Korongegyenlőség esetén azonnal szétlövés 
következik. 

f) On station 4, the Referee must inform the first finalist whether the 
double is a regular double or a reverse double. 

 f) A 4. lőállásban a pályabírónak tájékoztatnia kell az első döntős 
sportolót, hogy a dupla korong szabályos dupla korong vagy 
fordított dupla korong lesz-e. 
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9.18.3.4 Tie-Breaking (Shoot-off) Procedures. Ties for places three through 
six will be broken according to the bib number order (Qualification 
ranking). If there is a tie for 1st and 2nd places, the shoot-off will begin 
immediately and there will be no showing of targets or test firing. 
The shoot-off will be conducted according to these procedures: 

 9.18.3.4 A korongegyenlőség megszüntetésének (szétlövés) eljárásai. 
A 3–6. helyen a korongegyenlőségeket a rajtszám (alapversenybeli 
helyezés) alapján kell megszüntetni. Ha az 1. és a 2. helyért leadott 
lövéseknél alakul ki korongegyenlőség, a szétlövést azonnal el kell 
kezdeni. Ilyenkor nincs korongbemutatás és próbalövés. A szétlövést 
a következőképpen kell végrehajtani: 

a) Trap. The athletes must line up behind Station 1 in bib number 
order. Starting on Station 1, they must each shoot at regular 
targets until the tie is broken according to the following sequence: 
Station 1 left target, Station 2 right target, station 3 left target, 
Station 4 right target, Station 5 left target, then Station 1 again this 
time shooting at a right target and so on. Only one (1) shot is 
permitted at each target. After shooting, the athlete must move to 
the rear of the athlete who has yet to shoot.  

 a) Trap. A sportolóknak fel kell sorakozniuk az 1. lőállás mögött 
rajtszám szerinti sorrendben. A sportolóknak az 1. lőállásban 
kezdve addig kell lőniük szabályos korongokra a következő 
sorrendben, amíg meg nem szűnik a korongegyenlőség: 
1. lőállás – bal korong, 2. lőállás – jobb korong, 3. lőállás – bal 
korong, 4. lőállás – jobb korong, 5. lőállás – bal korong, majd ismét 
az 1. lőállás, de jobb korong stb. Minden korongra csak egy (1) 
lövés adható le. A lövés leadása után a sportolónak a lövésre 
sorban várakozó többi sportoló mögé kell állnia.  

Note: Preparation time limit = 12 seconds.  Megjegyzés: Felkészülési idő = 12 másodperc. 

b) Double Trap. The athletes must line up behind Station 1 in 
bib number order. During the shoot-off only Scheme C will be 
used. The first athlete must on command move onto the station, 
load and call for the double. After shooting, the first athlete must 
leave the station and stand a minimum of 1.0 m behind the next 
station. The first athlete must not move onto to a station until the 
Referee commands ”START”. The athlete who misses the most 
targets on the respective station is the loser. This process will 
continue on Stations 2,3,4, 5 until the tie is broken.  

 b) Dupla trap. A sportolóknak fel kell sorakozniuk az 1. lőállás mögött 
rajtszám szerinti sorrendben. A szétlövés során csak a C sémát 
kell használni. Az első sportolónak vezényszóra a lőállásba kell 
lépnie, be kell töltenie a fegyvert, és hívnia kell a dupla korongot. 
A lövés leadása után a sportolónak el kell hagynia a lőállást, és 
a következő lőállás mögé kell állnia, legalább 1,0 m távolságra. 
Az első sportoló nem léphet lőállásba, amíg a pályabíró ki nem 
adja a „START” vezényszót. Az adott lőállásban a legtöbb 
korongot elvétő sportoló a vesztes. Ezt az eljárást kell folytatni 
a 2., a 3., a 4. és az 5. lőállásban, amíg meg nem szűnik 
a korongegyenlőség.  

Note: Preparation time limit = 12 seconds.  Megjegyzés: Felkészülési idő = 12 másodperc. 

Skeet. The tied athletes must line up behind Station 3 in bib number 
order. The athletes must shoot one regular double; if the tie is not 
broken with the first double, they must shoot one reverse double on 
that station; if the tie is not broken they advance to Station 4 to shoot 
one regular double, and if the tie is not broken one reverse double; 
this sequence continues on Station 5 and then back to Station 3, etc. 
until the tie is broken. 

 Skeet. A korongegyenlőségben érintett sportolóknak fel kell 
sorakozniuk a 3. lőállás mögött rajtszám szerinti sorrendben. 
A sportolóknak egy szabályos dupla korongra kell lőniük. Ha az első 
dupla korong után nem szűnik meg a korongegyenlőség, lőniük kell 
egy fordított dupla korongra is az adott lőállásban. Ha nem szűnik 
meg a korongegyenlőség, tovább kell haladniuk a 4. lőállásba, és 
lőniük kell egy szabályos dupla korongra. Ha nem szűnik meg a 
korongegyenlőség, lőniük kell egy fordított dupla korongra is. Ez a 
sorozat folytatódik az 5. lőállásban, majd ismét a 3. lőállásban, amíg 
meg nem szűnik a korongegyenlőség.  

Note: Preparation time limit = 15 seconds.  Megjegyzés: Felkészülési idő = 15 másodperc. 
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9.18.3.5 If during a shoot-off, an athlete inadvertently shoots out of turn, the 
result of the shots must be recorded and the athlete given an official 
Warning (Yellow Card). Any repetition must result in the targets shot 
at being declared “LOST”. 

 9.18.3.5 Ha szétlövés közben egy sportoló véletlenül soron kívül ad le lövést, 
akkor a lövések eredményét fel kell jegyezni, és a sportolónak 
hivatalos figyelmeztetést (sárga lapot) kell adni. Minden további 
előfordulás esetében „HIBA”-ként kell értékelni az adott korongokat. 

9.18.4 Procedure For Conducting Finals  9.18.4 A döntők lebonyolítása 

 

Time  Stage Procedure  Időpont  Szakasz Eljárás 

a) 
30:00 and 
15:00 
minutes 
before 

Finalists 
Report for 
Cartridge 
Control 

Athletes in the Final or their coaches or team 
officials must report to the Finals Range on 
time (Rule 9.18.2.1). The Jury will instruct the 
finalists or their coaches or team officials to 
place all of their cartridges in numbered 
boxes (corresponding to bib numbers). 
The Jury will select cartridges for cartridge 
control and conduct equipment inspections. 
Cartridge checks must be completed before 
the presentation. Athletes may leave the 
FOP and must return at least 15:00 min. 
before the start of the Final. No additional 
cartridges may be brought to the FOP. 

 a) 
30:00 és 
15:00 
perccel 
a döntő 
kezdete előtt 

A döntős 
sportolók 
jelentkeznek 
a lőszer 
ellenőrzésére 

A döntőbe jutott sportolóknak vagy az 
edzőiknek, illetve a csapatbeli 
tisztségviselőiknek időben jelentkezniük kell 
a döntőpályán (lásd a 9.18.2.1-es számú 
szabályt). A zsűri felszólítja a döntős 
sportolókat vagy az edzőiket, illetve 
a csapatbeli tisztségviselőiket, hogy 
helyezzék el az összes lőszerüket 
a rajtszámuknak megfelelő számmal 
megjelölt dobozba. A zsűri kiválasztja az 
ellenőrizendő lőszereket, és ellenőrzi 
a felszerelést. A lőszer ellenőrzését 
a sportolók bemutatása előtt kell elvégezni. 
A sportolók elhagyhatják a versenypályát, 
de vissza kell térniük legkésőbb 15:00 
perccel a döntő kezdete előtt. 
A versenypályára nem vihetnek magukkal 
további lőszert. 

b) 
10:00 
minutes 
before 

Target 
Showing and 
Test Fire 

The Referee will authorize the finalists to 
complete their warm-ups and test fire shots 
and show the targets according to the rules 
for each event. 

 b) 
10:00 
perccel 
a döntő 
kezdete előtt 

Korong-
bemutatás 
és próbalövés 

A pályabíró engedélyt ad a döntős 
sportolóknak a bemelegítésre és 
a próbalövésre, és elvégzi 
a korongbemutatást az egyes 
versenyszámok szabályainak megfelelően. 

c) 
5:00 minutes 
before 

Assemble for 
Introductions 

The six (6) finalists, the Referee and the Jury 
Member-in-Charge must report to a 
designated presentation area in the center of 
the range. 

 c) 
5:00 perccel 
a döntő 
kezdete előtt 

Gyülekezés a 
bemutatáshoz 

A hat (6) döntős sportolónak, a pályabírónak 
és a felelős zsűritagnak jelentkeznie kell 
a pálya közepén kijelölt bemutatási 
területen. 
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d) 
4:00 minutes 
before 

Introduction 
of Finalists 

The Announcer will introduce, in bib number 
order (with number one on the right, as they 
face the audience), the finalists by giving the 
name, nation and brief information about 
each finalist. The Announcer must also 
introduce the Referee and the Jury Member-
in-Charge. 

 d) 
4:00 perccel 
a döntő 
kezdete előtt 

A döntős 
sportolók 
bemutatása 

A kommentátor a rajtszámok szerinti 
sorrendben bemutatja a döntős sportolókat 
(a közönséggel szemben állva az 1-es 
számú sportoló van a jobb oldalon), közli 
a nevüket, a nemzetiségüket, és rövid 
ismertetést ad mindegyik sportolóról. 
A kommentátornak a pályabírót és a felelős 
zsűritagot is be kell mutatnia. 

e) 
1:00 minutes 
before 

Preparation One (1) minute before the first shot in the 
Final, the Referee will instruct the finalists to 
go to their shooting stations. 

 e) 
1:00 perccel 
a döntő 
kezdete előtt 

Felkészülés Egy (1) perccel a döntő első lövése előtt a 
pályabíró felszólítja a döntős sportolókat, 
hogy lépjenek a lőállásukba. 

f) 
Competition 
firing starts 
at 0:00 

Start of Final The Referee will instruct the first athlete to 
begin with the command “READY.” Each 
athlete in Trap or Double Trap has 
twelve (12) seconds to call for each target or 
double. 
In Skeet, on every station, each finalist has 
thirty (30) seconds after occupying the 
station to call for and fire at two doubles, 
except that in tie-breaking shoot-offs the 
preparation time is 15 seconds. 

 f) 
0:00 perckor 
a verseny 
kezdete 

A döntő 
kezdete 

A pályabíró a „READY” (KÉSZ) 
vezényszóval felszólítja az első sportolót a 
verseny elkezdésére. A trap és a dupla trap 
esetében mindegyik sportolónak tizenkét 
(12) másodperce van mindegyik korong 
vagy dupla korong hívására. 
A skeet esetében mindegyik sportolónak 
minden lőállásban a lőállás elfoglalása után 
harminc (30) másodperce van két dupla 
korong hívására és a lövések leadására, 
kivéve a korongegyenlőséget megszüntető 
szétlövéseket, amelyek esetében 
a felkészülési idő 15 másodperc. 

g) 
Scoreboard Pauses 

In Trap and Double Trap Finals, scoreboard 
pauses occur after all finalists have fired at 
5 targets or 5 doubles and subsequently after 
every 5 targets or doubles. In Skeet Finals, 
scoreboard pauses will occur after all 
athletes have completed each station.  
Television productions use these pauses to 
display current scores and rankings for 
spectators. The Announcer will make brief 
comments about the athletes and scores 
and, as appropriate, recognize the athletes 
who are eliminated or announce that 
a tie-breaking shoot-off will take place. After 

 g) 
Eredményközlési szünetek 

A trap és a dupla trap döntőiben akkor 
következik eredményközlési szünet, amikor 
mindegyik döntős sportoló leadta a lövéseit 
5 korongra vagy 5 dupla korongra, és a 
továbbiakban minden 5 korong vagy dupla 
korong után. A skeet döntőiben akkor 
következik eredményközlési szünet, amikor 
mindegyik sportoló végzett mindegyik 
lőállásban. A televíziós közvetítések során 
ezekben a szünetekben mutatják be a 
nézőknek az aktuális eredményeket és 
helyezéseket. A kommentátor rövid 
magyarázatokat fűz a sportolók 
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5-25 seconds, the Referee will instruct the 
first athlete to start the next shots with the 
command “READY.” 

eredményéhez, méltatja a kiesett 
sportolókat, és korongegyenlőség esetén 
bejelenti a szétlövéseket.  
5–25 másodperc elteltével a pályabíró a 
„READY” (KÉSZ) vezényszóval felszólítja 
az első sportolót a következő lövések 
elkezdésére. 

h) 
Finals Completion 

If there is no tie for 1st place (gold medal), 
the Jury Member-in-Charge will immediately 
declare “RESULTS ARE FINAL.” If there is a 
tie, the Jury Member-in-Charge will direct the 
Referee to conduct the tie-breaking shoot-off.  
After the tie is broken, the Jury Member-in-
Charge must immediately declare “RESULTS 
ARE FINAL.” 

 h) 
A döntő befejezése 

Ha az 1. helyen (aranyérem) nincs 
korongegyenlőség, akkor a felelős zsűritag 
azonnal bejelenti a következőt: „RESULTS 
ARE FINAL” (AZ EREDMÉNYEK 
VÉGLEGESEK). Korongegyenlőség esetén 
a felelős zsűritag felszólítja a pályabírót 
a korongegyenlőséget megszüntető 
szétlövés levezénylésére.  
A korongegyenlőség megszüntetése után a 
felelős zsűritag azonnal bejelenti 
a következőt: „RESULTS ARE FINAL” (AZ 
EREDMÉNYEK VÉGLEGESEK). 

i) 
After Medals are Decided 

After the Jury Member-In-Charge declares 
“RESULTS ARE FINAL,” the Jury-Member-
In-Charge must assemble the three 
medalists on the FOP and the Announcer 
must recognize the medal winners by 
announcing: 
“THE BRONZE MEDAL WINNER, 
REPRESENTING (NATION), IS (NAME).” 
“THE SILVER MEDAL WINNER, 
REPRESENTING (NATION), IS (NAME).” 
“THE GOLD MEDAL WINNER, 
REPRESENTING (NATION), IS (NAME).” 

 i) 
Az érmes helyezések 
eldöntése után 

Miután a felelős zsűritag megtette 
a „RESULTS ARE FINAL” 
(AZ EREDMÉNYEK VÉGLEGESEK) 
bejelentést, a három érmes sportolót a 
versenypályára kell hívnia, 
a kommentátornak pedig be kell jelentenie 
az érmeket elnyerő sportolókat 
a következőképpen: 
„THE BRONZE MEDAL WINNER, 
REPRESENTING (NATION), IS (NAME)” 
(BRONZÉRMES: (NÉV), (ORSZÁG)). 
„THE SILVER MEDAL WINNER, 
REPRESENTING (NATION), IS (NAME)” 
(EZÜSTÉRMES: (NÉV), (ORSZÁG)). 
„THE GOLD MEDAL WINNER, 
REPRESENTING (NATION), IS (NAME)” 
(ARANYÉRMES: (NÉV), (ORSZÁG)). 

 



 

EDITION 2017 | First Print V1.1 03/2017 
 Copyright: ISSF 88 

 

9.18.5 Malfunctions During Finals  9.18.5 Akadályok a döntőkben 

a) If the Referee decides that a disabled shotgun, or the 
malfunctioning of the shotgun or ammunition, is not the fault of the 
athlete, the athlete must be given not more than three (3) minutes 
in which to repair the shotgun or obtain another approved shotgun, 
or replace his ammunition. If this cannot be done within three (3) 
minutes, the athlete must withdraw.  

 a) Ha a pályabíró azt a döntést hozza, hogy nem a sportoló hibájából 
történt a fegyver meghibásodása, illetve a fegyver vagy a lőszer 
akadálya, akkor a sportoló legfeljebb három (3) percet kap arra, 
hogy megjavítsa a fegyvert vagy kicserélje egy másik jóváhagyott 
fegyverre, illetve hogy kicserélje a lőszert. Ha ez nem végezhető el 
három (3) percen belül, akkor a sportolónak vissza kell lépnie.  

b) After the malfunction is corrected or the athlete withdraws, the 
Final must continue. A withdrawn athlete’s final ranking will be 
determined by the total number of targets hit when the malfunction 
occurred.  

 b) Az akadály megszüntetése vagy a sportoló visszalépése után 
folytatódnia kell a döntőnek. A visszalépett sportoló végső 
helyezését az akadály előfordulása előtt eltalált korongok száma 
alapján kell meghatározni.  

c) An athlete is allowed a maximum of two (2) malfunctions during 
a Final, including any shoot-offs, whether or not he has tried to 
correct the malfunction. 

 c) A sportolónak legfeljebb két (2) akadálya lehet a döntőben, 
beleértve a szétlövéseket is, függetlenül attól, hogy megpróbálta-e 
kijavítani az akadályt. 

d) Any regular target(s) on which any further malfunction occurs will 
be declared “LOST” whether or not the athlete attempted to fire. 

 d) „HIBA”-ként kell értékelni minden szabályos korongot, amelynél 
további akadály fordul elő, függetlenül attól, hogy a sportoló 
megkísérelte-e a lövés leadását vagy sem. 

9.18.6 Protests During Finals  9.18.6 Óvások a döntőkben 

a) If an athlete disagrees with a Referee’s decision regarding “HIT,” 
“LOST,” “NO TARGET” or “IRREGULAR” target(s), he must act 
immediately before the next shooters fires, by raising an arm and 
saying “PROTEST.” 

 a) Ha a sportoló nem ért egyet a pályabíró valamelyik korongra 
vonatkozó „TALÁLAT”, „HIBA”, „ÉRVÉNYTELEN” vagy 
„SZABÁLYTALAN” döntésével, azonnal jeleznie kell ezt 
kézfeltartással és a „PROTEST” (ÓVÁS) szó kimondásával, mielőtt 
a következő sportoló leadná a lövését. 

b) The Referee must then temporarily interrupt the shooting and after 
hearing the opinions of the Assistant Referees, make his decision. 
No protest will be accepted after the next athlete fires. 

 b) A pályabírónak ekkor ideiglenesen meg kell szakítania a versenyt, 
és a segédbírók véleményének kikérése után döntést kell hoznia. 
Ha a következő sportoló leadta a lövését, nincs lehetőség óvásra. 

c) Any other protest by the athlete or coach will be decided by the 
Finals Protest Jury immediately (9.18.2.6). The decision of the 
Finals Protest Jury is final and cannot be appealed. 

 c) A sportoló vagy az edző minden további óvása esetében a 
döntőbeli óvásokat elbíráló zsűri hoz azonnali döntést (9.18.2.6). 
A döntőbeli óvásokat elbíráló zsűri döntése végleges, 
fellebbezésre nincs lehetőség. 

d) If a protest in a Final for any matter other than Referee decisions 
on “HIT,” “LOST,” “NO TARGET” or “IRREGULAR” targets is lost, 
a penalty of two (2) points must apply to the last two (2) “HIT” 
targets.  

 d) Ha a döntőben bejelentett óvás nem a pályabíró korongokra 
vonatkozó „TALÁLAT”, „HIBA”, „ÉRVÉNYTELEN” vagy 
„SZABÁLYTALAN” döntésével kapcsolatos, hanem bármilyen más 
esetre vonatkozik, és az óvást nem fogadják el, két (2) pontot kell 
levonni büntetésként az utolsó két (2) „TALÁLAT” korongnál.  

e) No protest fee applies in a Final.  e) Döntőben nincs óvási díj. 
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9.19 DRAWINGS AND TABLES  9.19 ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK 

9.19.1 Trap Horizontal Angles  9.19.1 A korongok kidobásának oldalirányú szögei a trap esetében 

 

 

Maximum horizontal angles for first second and third trap in each group. 

Targets from machine No. 1 must fall in area A B C. 

Targets from machine No. 2 must fall in area D E F. 

Targets from machine No. 3 must fall in area G H I. 

 

 

 

 

Az egyes gépcsoportok első, második és harmadik korongdobó gépének 
maximális oldalirányú szögei. 

Az 1. gépből kidobott korongoknak az ABC területre kell esniük. 

A 2. gépből kidobott korongoknak a DEF területre kell esniük. 

A 3. gépből kidobott korongoknak a GHI területre kell esniük. 

 

° 45 ° 45 

A D G 

B E F 

1 2 3 

I C H 
15 ° 15 ° 

° 45 ° 45 

A D G 

B E F 

1 2 3 

I C H 
15 ° 15 ° 
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9.19.2 Double Trap Horizontal Angles  9.19.2 A korongok kidobásának oldalirányú szögei a dupla trap 
esetében 

 

 

 



 

EDITION 2017 | First Print V1.1 03/2017 
 Copyright: ISSF 91 

 

9.19.3 Trap Setting Tables (I–IX.)  9.19.3 Trapbeállítási táblázatok (I–IX.) 

 

Table I 

 

Group Trap 
Number 

Target  
Direction  
(degrees) 

Height  
at 10 m  

over level 
ground 

Distance NOTE 

1 1 

2 

3 

 25 R 

 5 L 

 35 L 

2.00 m 

3.00 m 

1.50 m 

76.00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 45 R 

 10 R 

 35 L 

2.50 m 

1.80 m 

3.00 m 

 

3 7 

8 

9 

 35 R 

 5 L 

 45 L 

3.00 m 

1.50 m 

1.60 m 

 

4 10 

11 

12 

 40 R 

 0 

 25 L 

1.50 m 

3.00 m 

2.60 m 

 

5 13 

14 

15 

 20 R 

 5 R 

 35 L 

2.40 m 

1.90 m 

3.00 m 

 

 

 
I. táblázat 

 

Csoport Dobógép 
száma 

Korong 
iránya  
(fok) 

Talajszint 
feletti 

magasság 
10 m-en 

Távolság MEGJEGYZÉS 

1 1 

2 

3 

 25 J 

 5 B 

 35 B 

2,00 m 

3,00 m 

1,50 m 

76,00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 45 J 

 10 J 

 35 B 

2,50 m 

1,80 m 

3,00 m 

 

3 7 

8 

9 

 35 J 

 5 B 

 45 B 

3,00 m 

1,50 m 

1,60 m 

 

4 10 

11 

12 

 40 J 

 0 

 25 B 

1,50 m 

3,00 m 

2,60 m 

 

5 13 

14 

15 

 20 J 

 5 J 

 35 B 

2,40 m 

1,90 m 

3,00 m 
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Table II 

 

Group Trap 
Number 

Target  
Direction 
(degrees) 

Height  
at 10 m  

over level 
ground 

Distance NOTE 

1 1 

2 

3 

 25 R 

 5 L 

 35 L 

3.00 m 

1.80 m 

2.00 m 

76.00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 40 R 

 0 

 45 L 

2.00 m 

3.00 m 

1.60 m 

 

3 7 

8 

9 

 45 R 

 0 

 40 L 

1.50 m 

2.80 m 

2.00 m 

 

4 10 

11 

12 

 15 R 

 5 R 

 35 L 

1.50 m 

2.00 m 

1.80 m 

 

5 13 

14 

15 

 35 R 

 5 L 

 40 L 

1.80 m 

1.50 m 

3.00 m 

 

 

 II. táblázat 

 

Csoport Dobógép 
száma 

Korong 
iránya  
(fok) 

Talajszint 
feletti 

magasság 
10 m-en 

Távolság MEGJEGYZÉS 

1 1 

2 

3 

 25 J 

 5 B 

 35 B 

3,00 m 

1,80 m 

2,00 m 

76,00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 40 J 

 0 

 45 B 

2,00 m 

3,00 m 

1,60 m 

 

3 7 

8 

9 

 45 J 

 0 

 40 B 

1,50 m 

2,80 m 

2,00 m 

 

4 10 

11 

12 

 15 J 

 5 J 

 35 B 

1,50 m 

2,00 m 

1,80 m 

 

5 13 

14 

15 

 35 J 

 5 B 

 40 B 

1,80 m 

1,50 m 

3,00 m 
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Table III 

 

Group Trap 
Number 

Target  
Direction 
(degrees) 

Height  
at 10 m  

over level 
ground 

Distance NOTE 

1 1 

2 

3 

 30 R 

 0   

 35 L 

2.50 m 

2.80 m 

3.00 m 

76.00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 45 R 

 5 L 

 40 L 

1.50 m 

2.50 m 

1.70 m 

 

3 7 

8 

9 

 30 R 

 5 R 

 45 L 

2.80 m 

3.00 m 

1.50 m 

 

4 10 

11 

12 

 45 R 

 0 

 40 L 

2.30 m 

3.00 m 

1.60 m 

 

5 13 

14 

15 

 30 R 

 0 

 35 L 

2.00 m 

1.50 m 

2.20 m 

 

 

 III. táblázat 

 

Csoport Dobógép 
száma 

Korong 
iránya  
(fok) 

Talajszint 
feletti 

magasság 
10 m-en 

Távolság MEGJEGYZÉS 

1 1 

2 

3 

 30 J 

 0 

 35 B 

2,50 m 

2,80 m 

3,00 m 

76,00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 45 J 

 5 B 

 40 B 

1,50 m 

2,50 m 

1,70 m 

 

3 7 

8 

9 

 30 J 

 5 J 

 45 B 

2,80 m 

3,00 m 

1,50 m 

 

4 10 

11 

12 

 45 J 

 0 

 40 B 

2,30 m 

3,00 m 

1,60 m 

 

5 13 

14 

15 

 30 J 

 0 

 35 B 

2,00 m 

1,50 m 

2,20 m 
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Table IV 

 

Group Trap 
Number 

Target  
Direction 
(degrees) 

Height  
at 10 m  

over level 
ground 

Distance NOTE 

1 1 

2 

3 

 40 R 

 10 R 

 30 L 

3.00 m 

1.50 m 

2.20 m 

76.00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 30 R 

 10 L 

 35 L 

1.60 m 

3.00 m 

2.00 m 

 

3 7 

8 

9 

 45 R 

 0 

 20 L 

2.00 m 

3.00 m 

1.50 m 

 

4 10 

11 

12 

 30 R 

 5 L 

 45 L 

1.50 m 

2.00 m 

2.80 m 

 

5 13 

14 

15 

 35 R 

 0 

 30 L 

2.50 m 

1.60 m 

3.00 m 

 

 

 IV. táblázat 

 

Csoport Dobógép 
száma 

Korong 
iránya  
(fok) 

Talajszint 
feletti 

magasság 
10 m-en 

Távolság MEGJEGYZÉS 

1 1 

2 

3 

 40 J 

 10 J 

 30 B 

3,00 m 

1,50 m 

2,20 m 

76,00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 30 J 

 10 B 

 35 B 

1,60 m 

3,00 m 

2,00 m 

 

3 7 

8 

9 

 45 J 

 0 

 20 B 

2,00 m 

3,00 m 

1,50 m 

 

4 10 

11 

12 

 30 J 

 5 B 

 45 B 

1,50 m 

2,00 m 

2,80 m 

 

5 13 

14 

15 

 35 J 

 0 

 30 B 

2,50 m 

1,60 m 

3,00 m 
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Table V 

 

Group Trap 
Number 

Target  
Direction 
(degrees) 

Height 
at 10 m 

over level 
ground 

Distance NOTE 

1 1 

2 

3 

 45 R 

 0 

 15 L 

1.60 m 

3.00 m 

2.00 m 

76.00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 40 R  

 10 L 

 45 L 

2.80 m 

1.50 m 

2.00 m 

 

3 7 

8 

9 

 35 R 

 5 L 

 40 L 

3.00 m 

1.80 m 

1.50 m 

 

4 10 

11 

12 

 25 R 

 0 

 30 L 

1.80 m 

1.60 m 

3.00 m 

 

5 13 

14 

15 

 30 R 

 10 L 

 15 L 

2.00 m 

2.40 m 

1.80 m 

 

 

 V. táblázat 

 

Csoport Dobógép 
száma 

Korong 
iránya  
(fok) 

Talajszint 
feletti 

magasság 
10 m-en 

Távolság MEGJEGYZÉS 

1 1 

2 

3 

 45 J 

 0 

 15 B 

1,60 m 

3,00 m 

2,00 m 

76,00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 40 J 

 10 B 

 45 B 

2,80 m 

1,50 m 

2,00 m 

 

3 7 

8 

9 

 35 J 

 5 B 

 40 B 

3,00 m 

1,80 m 

1,50 m 

 

4 10 

11 

12 

 25 J 

 0 

 30 B 

1,80 m 

1,60 m 

3,00 m 

 

5 13 

14 

15 

 30 J 

 10 B 

 15 B 

2,00 m 

2,40 m 

1,80 m 
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Table VI 

 

Group Trap 
Number 

Target  
Direction 
(degrees) 

Height  
at 10 m  

over level 
ground 

Distance NOTE 

1 1 

2 

3 

 40 R 

 0 

 35 L 

2.00 m 

3.00 m 

1.50 m 

76.00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 35 R 

 10 R 

 35 L 

2.50 m 

1.50 m 

2.00 m 

 

3 7 

8 

9 

 35 R 

 5 L 

 40 L 

2.00 m 

1.50 m 

3.00 m 

 

4 10 

11 

12 

 45 R 

 10 L 

 25 L 

1.50 m 

3.00 m 

2.60 m 

 

5 13 

14 

15 

 25 R 

 5 R 

 45 L 

2.40 m 

1.50 m 

2.00 m 

 

 

 VI. táblázat 

 

Csoport Dobógép 
száma 

Korong 
iránya  
(fok) 

Talajszint 
feletti 

magasság 
10 m-en 

Távolság MEGJEGYZÉS 

1 1 

2 

3 

 40 J 

 0 

 35 B 

2,00 m 

3,00 m 

1,50 m 

76,00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 35 J 

 10 J 

 35 B 

2,50 m 

1,50 m 

2,00 m 

 

3 7 

8 

9 

 35 J 

 5 B 

 40 B 

2,00 m 

1,50 m 

3,00 m 

 

4 10 

11 

12 

 45 J 

 10 B 

 25 B 

1,50 m 

3,00 m 

2,60 m 

 

5 13 

14 

15 

 25 J 

 5 J 

 45 B 

2,40 m 

1,50 m 

2,00 m 
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Table VII 

 

Group Trap  
Number 

Target  
Direction 
(degrees) 

Height  
at 10 m  

over level 
ground 

Distance NOTE 

1 1 

2 

3 

 35 R 

 5 L 

 20 L 

2.20 m 

3.00 m 

3.00 m 

76.00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 40 R 

 0 

 45 L 

2.00 m 

3.00 m 

2.80 m 

 

3 7 

8 

9 

 40 R 

 0 

 40 L 

3.00 m 

2.00 m 

2.20 m 

 

4 10 

11 

12 

 45 R 

 5 R 

 35 L 

1.50 m 

2.00 m 

1.80 m 

 

5 13 

14 

15 

 20 R 

 5 L 

 45 L 

1.80 m 

1.50 m 

2.00 m 

 

 

 VII. táblázat 

 

Csoport Dobógép 
száma 

Korong 
iránya  
(fok) 

Talajszint 
feletti 

magasság 
10 m-en 

Távolság MEGJEGYZÉS 

1 1 

2 

3 

 35 J 

 5 B 

 20 B 

2,20 m 

3,00 m 

3,00 m 

76,00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 40 J 

 0 

 45 B 

2,00 m 

3,00 m 

2,80 m 

 

3 7 

8 

9 

 40 J 

 0 

 40 B 

3,00 m 

2,00 m 

2,20 m 

 

4 10 

11 

12 

 45 J 

 5 J 

 35 B 

1,50 m 

2,00 m 

1,80 m 

 

5 13 

14 

15 

 20 J 

 5 B 

 45 B 

1,80 m 

1,50 m 

2,00 m 
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Table VIII 

 

Group Trap 
Number 

Target  
Direction 
(degrees) 

Height  
at 10 m  

over level 
ground 

Distance NOTE 

1 1 

2 

3 

 25 R 

 5 R 

 20 L 

3.00 m 

1.50 m 

2.00 m 

76.00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 40 R 

 0 

 45 L 

1.50 m 

3.00 m 

2.80 m 

 

3 7 

8 

9 

 35 R 

 5 L 

 45 L 

3.00 m 

2.50 m 

2.00 m 

 

4 10 

11 

12 

 45 R 

 0 

 30 L 

1.80 m 

1.50 m 

3.00 m 

 

5 13 

14 

15 

 30 R 

 10 R 

 15 L 

2.00 m 

3.00 m 

2.20 m 

 

 

 VIII. táblázat 

 

Csoport Dobógép 
száma 

Korong 
iránya  
(fok) 

Talajszint 
feletti 

magasság 
10 m-en 

Távolság MEGJEGYZÉS 

1 1 

2 

3 

 25 J 

 5 J 

 20 B 

3,00 m 

1,50 m 

2,00 m 

76,00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 40 J 

 0 

 45 B 

1,50 m 

3,00 m 

2,80 m 

 

3 7 

8 

9 

 35 J 

 5 B 

 45 B 

3,00 m 

2,50 m 

2,00 m 

 

4 10 

11 

12 

 45 J 

 0 

 30 B 

1,80 m 

1,50 m 

3,00 m 

 

5 13 

14 

15 

 30 J 

 10 J 

 15 B 

2,00 m 

3,00 m 

2,20 m 
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Table IX 

 

Group Trap 
Number 

Target  
Direction 
(degrees) 

Height  
at 10 m  

over level 
ground 

Distance NOTE 

1 1 

2 

3 

 40 R 

 0 

 20 L 

3.00 m 

1.80 m 

3.00 m 

76.00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 15 R 

 10 L 

 35 L 

3.00 m 

1.50 m 

2.00 m 

 

3 7 

8 

9 

 45 R 

 0 

 30 L 

1.60 m 

2.80 m 

3.00 m 

 

4 10 

11 

12 

 30 R 

 5 L 

 15 L 

2.00 m 

2.00 m 

3.00 m 

 

5 13 

14 

15 

 35 R 

 0 

 45 L 

2.90 m 

1.60 m 

2.20 m 

 

 

 IX. táblázat 

 

Csoport Dobógép 
száma 

Korong 
iránya  
(fok) 

Talajszint 
feletti 

magasság 
10 m-en 

Távolság MEGJEGYZÉS 

1 1 

2 

3 

 40 J 

  0 

 20 B 

3,00 m 

1,80 m 

3,00 m 

76,00 m 

+/-1 m 

 

2 4 

5 

6 

 15 J 

 10 B 

 35 B 

3,00 m 

1,50 m 

2,00 m 

 

3 7 

8 

9 

 45 J 

  0 

 30 B 

1,60 m 

2,80 m 

3,00 m 

 

4 10 

11 

12 

 30 J 

 5 B 

 15 B 

2,00 m 

2,00 m 

3,00 m 

 

5 13 

14 

15 

 35 J 

  0 

 45 B 

2,90 m 

1,60 m 

2,20 m 
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9.20 INDEX  9.20 TÁRGYMUTATÓ 

 

Absent Athlete 9.16.4.3  Hiányzó sportoló 9.16.4.3 

Absent Athlete – Exceptional Circumstances 9.16.4.5  Hiányzó sportoló, rendkívüli körülmények 9.16.4.5 

Advantage – In unofficial Training 9.6.2.2  Előny, nem hivatalos edzés 9.6.2.2 

Aiming – When Permitted 9.2.3  Célzás, engedélyezés esetén 9.2.3 

Ammunition – Cartridge Inspection  9.4.3.2  Lőszer, lőszerek ellenőrzése  9.4.3.2 

Ammunition – Cartridge Specifications 9.4.3.1  Lőszer, lőszerek műszaki adatai 9.4.3.1 

Ammunition – Malfunctions / Misfires 9.12.4.3  Lőszer, akadályok, gyújtáshibák 9.12.4.3 

Ammunition – Not in Accordance with the Rules 9.4.3.2.b  Lőszer, nem a szabályoknak megfelelő 9.4.3.2 b) 

Appeal Time Limit 9.17.4.1  Fellebbezési határidő 9.17.4.1 

Appeals 9.17.4  Fellebbezések 9.17.4 

Application of Rules for all Shotgun Events  9.1.1  Összes koronglövő versenyszámra érvényes szabályok  9.1.1 

Assistant Referee – Absent – Deduction of one Point 9.5.6.3  Segédbíró, hiányzás, egy pont levonása 9.5.6.3 

Assistant Referee – Advising the Referee 9.5.6.4  Segédbíró, pályabíró tájékoztatása 9.5.6.4 

Assistant Referees – Duties 9.5.6.2  Segédbíró, feladatok 9.5.6.2 

Athlete – Replacement 9.11.2  Sportoló, helyettesítés 9.11.2 

Athlete’s Clothing 9.13.1  Sportoló ruházata 9.13.1 

Athlete’s Equipment on Field of Play 9.4.1.2  Sportoló felszerelése a versenypályán 9.4.1.2 

Auxiliary Athletes – Fillers 9.11.4.2  Rottekiegészítő sportolók 9.11.4.2 

Barrel Selection 9.12.3  Fegyvercsövek lövési sorrendje 9.12.3 

Barrels 9.4.2.7  Fegyvercső 9.4.2.7 

Bib (Start) Numbers 9.13.2  Rajtszám 9.13.2 

Blinders & Side Blinders 9.13.4  Szemellenző és oldalsó szemellenző 9.13.4 

Broken Target 9.7.3  Törött korong 9.7.3 

Buttstock Depth 9.4.2.9  Hátsó agy mélysége 9.4.2.9 

Carrying Guns – Safety 9.2.2  Fegyverek hordozása, biztonság 9.2.2 

Changing Guns 9.4.2.5  Fegyverek cseréje 9.4.2.5 

Chief of Referees – Duties 9.5.4.2  Felelős versenybíró, feladatok 9.5.4.2 

Chief Range Officer – Duties  9.5.3.3  Vezető versenybíró, feladatok  9.5.3.3 
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Chief Range Officer – Responsibilities 9.5.3.2  Vezető versenybíró, felelősség 9.5.3.2 

Commands  9.2.6  Vezényszavak  9.2.6 

Compensators 9.4.2.6  Kompenzátor 9.4.2.6 

Competition Clothing (Rule 6.7) and Equipment 9.13  Versenyen használható ruházat (6.7-es számú szabály) 
és felszerelés 

9.13 

Competition Clothing – Open Toe or open heeled Shoes  9.13.1.b  Versenyen viselhető ruházat, nyitott orrú vagy sarkú cipő  9.13.1 b) 

Competition Officials 9.5  Versenyek tisztségviselői 9.5 

Count Back Rule before the Finals 9.15.1.2  Visszaszámlálási szabály, döntő előtt 9.15.1.2 

Deduction (Green Card) 9.16.4  Pontlevonás (zöld lap) 9.16.4 

Deduction of one Point 9.16.4.1  Egy pont levonása 9.16.4.1 

Disabled Shotguns 9.12.6  Működésképtelen fegyverek 9.12.6 

Disagreement with Referee’s Decision 9.17.1  Pályabíró döntésének vitatása 9.17.1 

Disqualification (Red Card) 9.16.5  Kizárás (piros lap) 9.16.5 

Disqualification in Finals 9.16.5.1  Kizárás döntőben 9.16.5.1 

Double Trap – “Lost” Targets 9.9.8.3  Dupla trap, „hiba” korongok 9.9.8.3 

Double Trap – “No Target” – Double 9.9.8  Dupla trap, „érvénytelen” korong, dupla 9.9.8 

Double Trap – “No Target” – Referee’s Decision 9.9.8 / .1  Dupla trap, „érvénytelen” korong, pályabíró döntése 9.9.8 / .1 

Double Trap – “No Target” even if Athlete has fired 9.9.8.1  Dupla trap, „érvénytelen” korong, ha lőtt a sportoló 9.9.8.1 

Double Trap – “No Target” if Athlete has not fired 9.9.8.2  Dupla trap, „érvénytelen” korong, ha nem lőtt a sportoló 9.9.8.2 

Double Trap – Competition Rules  9.9  Dupla trap, versenyszabályok  9.9 

Double Trap – Conduct of a Round  9.9.1  Dupla trap, rotte lebonyolítása  9.9.1 

Double Trap – Final Setting 9.18.3.2  Dupla trap, döntő beállítása 9.18.3.2 

Double Trap – Horizontal Angles 9.19.2  Dupla trap, oldalirányú szögek 9.19.2 

Double Trap – Interruption – View of Targets 9.9.4  Dupla trap, megszakítás, korongok megtekintése 9.9.4 

Double Trap – Involuntary Discharge 9.9.8.5  Dupla trap, fegyver véletlen elsülése 9.9.8.5 

Double Trap – Irregular Trajectory 9.9.6.3  Dupla trap, szabálytalan röppálya 9.9.6.3 

Double Trap – Jury Check 9.9.6  Dupla trap, zsűri által végzett ellenőrzés 9.9.6 

Double Trap – Malfunction 9.9.8.4  Dupla trap, akadály 9.9.8.4 

Double Trap – Method  9.9.2  Dupla trap, eljárás  9.9.2 

Double Trap – Preparation Time Limit, additional Time to 
leave Station 5 

9.9.3  Dupla trap, felkészülési idő, hosszabb idő az 5. lőállás 
elhagyásához 

9.9.3 
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Double Trap – Range (Separate Range) Drawing 
(Rule 6.4.19.4) 

9.1.5  Dupla trap, pálya (külön pálya) ábrája (6.4.19.4-es számú 
szabály) 

9.1.5 

Double Trap – Refused Double 9.9.7  Dupla trap, visszautasított dupla korong 9.9.7 

Double Trap – Refused Target – Procedure by the Athlete 9.9.7  Dupla trap, visszautasított korong, sportoló által 
követendő eljárás 

9.9.7 

Double Trap – Shoot–off Settings (Rule 9.15.5.3) 9.9.6.2  Dupla trap, szétlövés beállításai (9.15.5.3-as számú 
szabály) 

9.9.6.2 

Double Trap – Shooting into the Ground 9.9.9  Dupla trap, földbe lövés 9.9.9 

Double Trap – Simultaneous Discharge 9.9.8.1.j / 9.12.1  Dupla trap, fegyvercsövek együttes elsülése 9.9.8.1 j) / 9.12.1 

Double Trap – Target Distances, Angles and Elevations 9.9.5  Dupla trap, korongdobási távolságok, szögek 
és emelkedések 

9.9.5 

Double Trap – Trap Setting Table 9.9.5  Dupla trap, beállítások táblázata 9.9.5 

Double Trap – Trial Targets 9.9.6.1  Dupla trap, korongbemutatás 9.9.6.1 

Drawings, Figures and Tables (Rule 6.4.18.4) 9.1.5  Ábrák, adatok és táblázatok (6.4.18.4-es számú szabály) 9.1.5 

Ear Protection 9.2.7  Hallásvédelem 9.2.7 

Electronic Scoreboards  9.14.3.1  Elektronikus eredményjelző táblák  9.14.3.1 

Electronic Scoreboards – Visible Scoreboards Errors 9.14.3.3  Elektronikus eredményjelző táblák, hibás kijelzés 9.14.3.3 

Equipment and Ammunition 9.4  Felszerelés és lőszer 9.4 

Equipment on Field of Play 9.4.1.2  Felszerelés a versenypályán 9.4.1.2 

Equipment Control 9.4.1.1   Felszereléskontroll 9.4.1.1  

Equipment Control – Skeet Marker Tape 9.10.4.2  Felszereléskontroll, skeet, jelölőcsík 9.10.4.2 

Equipment Restrictions 9.4.1   Felszerelésre vonatkozó korlátozások 9.4.1  

Events 9.6.1  Versenyszámok 9.6.1 

Eye Protection  9.2.7  Látásvédelem  9.2.7 

Figures and Tables 9.1.5  Ábrák és táblázatok 9.1.5 

Finals – Disabled Shotgun 9.18.5  Döntők, működésképtelen fegyver 9.18.5 

Finals – Double Trap 9.18.3.2  Döntők, dupla trap 9.18.3.2 

Finals – Finalists Reporting to the Range 9.18.2.1  Döntők, döntős sportolók jelentkezése a pályán 9.18.2.1 

Finals – General Requirements 9.18.2  Döntők, általános követelmények 9.18.2 

Finals – Late or Absent Athlete 9.18.2.1  Döntők, késő vagy hiányzó sportoló 9.18.2.1 

Finals – Malfunctions of Shotgun or Ammunition  9.18.5  Döntők, fegyver vagy lőszer akadályai  9.18.5 



 

EDITION 2017 | First Print V1.1 03/2017 
 Copyright: ISSF 103 

Finals – Number of Finalists in each Event 9.18.1  Döntők, döntős sportolók száma az egyes 
versenyszámokban 

9.18.1 

Finals – Number of Malfunctions 9.18.5.c  Döntők, akadályok száma 9.18.5 c) 

Finals – Officials 9.18.2.6  Döntők, tisztségviselők 9.18.2.6 

Finals – Order of Shooting 9.18.2.3  Döntők, lövési sorrend 9.18.2.3 

Finals – Procedures for conducting Finals  9.18.4  Döntők, lebonyolítás  9.18.4 

Finals – Production and Music 9.18.2.7  Döntők, megrendezés és zene 9.18.2.7 

Finals – Protest during Finals 9.18.6  Döntők, óvás döntő közben 9.18.6 

Finals – Range Commands 9.18.4  Döntők, vezényszavak a pályán 9.18.4 

Finals – Range Special Equipment  9.18.2.5  Döntők, speciális berendezések a pályán  9.18.2.5 

Finals – Ranking Procedure after an Uncompleted Finals 9.16.4.2  Döntők, rangsorolás befejezetlen döntő esetén 9.16.4.2 

Finals – Scoreboard Pauses 9.18.4.g  Döntők, eredményközlési szünetek 9.18.4 g) 

Finals – Shotgun Events 9.18  Döntők, koronglövő versenyszámok 9.18 

Finals – Skeet 9.18.3.3  Döntők, skeet 9.18.3.3 

Finals – Starting Time 9.18.2.2   Döntők, kezdési idő 9.18.2.2  

Finals – Test Firing 9.18.2.4  Döntők, próbalövés 9.18.2.4 

Finals – Tie-breaking (Shoot-off) Procedures 9.18.3.4  Döntők, korongegyenlőség megszüntetése (szétlövés) 9.18.3.4 

Finals – Trap 9.18.3.1  Döntők, trap 9.18.3.1 

Finals Competition Procedures 9.18.3  Döntők, lebonyolítás 9.18.3 

Four or more Tied Athletes for more than one Ranking 
Place 

9.15.2.3  Négy vagy több azonos eredményű sportoló több 
helyezésnél 

9.15.2.3 

Guns – Changing  9.4.2.5  Fegyverek, csere  9.4.2.5 

Guns – Compensators and Barrel Attachments 9.4.2.6  Fegyverek, kompenzátorok és csőtoldalékok 9.4.2.6 

Guns – Magazines 9.4.2.4  Fegyverek, tárak 9.4.2.4 

Guns – Optical Sights 9.4.2.8  Fegyverek, optikai célzóeszközök 9.4.2.8 

Guns – Ported Barrels 9.4.2.7  Fegyverek, nyílásokkal ellátott fegyvercsövek 9.4.2.7 

Guns – Release Trigger 9.4.2.2  Fegyverek, elsütőbillentyű-kioldó 9.4.2.2 

Guns – Slings  9.4.2.3  Fegyverek, szíjak  9.4.2.3 

Guns – Types permitted 9.4.2.1  Fegyverek, engedélyezett típusok 9.4.2.1 

Guns, Equipment and Ammunition 9.4  Fegyverek, felszerelés és lőszer 9.4 

High Visibility Jackets – Safety 9.2.1  Láthatósági kabát, biztonság 9.2.1 
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Hit Target 9.7.4  „Találat” korong 9.7.4 

Individual Results  9.14.5.1  Egyéni eredmények  9.14.5.1 

Individual Ties in Competitions without Finals 9.15.2.1  Egyéni korongegyenlőségek a döntő nélküli versenyeken 9.15.2.1 

Interfere with Range Equipment 9.3.c  Beavatkozás a pálya berendezéseinek működésébe 9.3 c) 

Interruptions – Double Trap 9.9.4  Megszakítások, dupla trap 9.9.4 

Interruptions to Programme 9.11.3  Program megszakításai 9.11.3 

Interruptions – Trap 9.8.4  Megszakítások, trap 9.8.4 

Irregular Target 9.7.2  Szabálytalan korong 9.7.2 

Jury – Duties before the Competition 9.5.2.1  Zsűri, feladatok verseny előtt 9.5.2.1 

Jury – Duties during the Competition 9.5.2.2  Zsűri, feladatok verseny közben 9.5.2.2 

Jury – Majority Decision 9.16.5.1  Zsűri, többségi döntés 9.16.5.1 

Jury’s Responsibility and Actions 9.16.1  Zsűri feladatai és teendői 9.16.1 

Knowledge of the Rules 9.1.2  Szabályok ismerete 9.1.2 

Left-handed Athlete – Right-handed Athlete 9.1.3  Balkezes sportoló, jobbkezes sportoló 9.1.3 

Lost Target(s) 9.7.5  „Hiba” korong(ok) 9.7.5 

Magazines 9.4.2.4  Tárak 9.4.2.4 

Make-up Round of Absent Athlete 9.16.4.4  Kiegészítő rotte a hiányzó sportoló számára 9.16.4.4 

Make-up Round – Double Trap 9.12.7.2  Kiegészítő rotte, dupla trap 9.12.7.2 

Make-up Round – Procedures  9.12.7  Kiegészítő rotte, eljárások  9.12.7 

Make-up Round – Score Certification 9.12.8  Kiegészítő rotte, eredmény hitelesítése 9.12.8 

Make-up Round – Trap  9.12.7.1  Kiegészítő rotte, trap  9.12.7.1 

Make-up Round – Skeet 9.12.7.3  Kiegészítő rotte, skeet 9.12.7.3 

Malfunctions 9.12  Akadályok 9.12 

Malfunctions – Actions after a Malfunction is declared 9.12.5  Akadályok, teendők akadály bejelentése után 9.12.5 

Malfunctions – Number of Malfunctions permitted 9.12.2  Akadályok, engedélyezett akadályok száma 9.12.2 

Malfunctions – Procedure in Event of a Malfunction 9.12.4  Akadályok, eljárás akadály esetén 9.12.4 

Malfunctions – Procedure to be followed by the Athlete 9.12.4.1  Akadályok, sportoló által követendő eljárás 9.12.4.1 

Malfunctions – Definition 9.12.1  Akadályok, meghatározás 9.12.1 

Manual Scoreboards  9.14.3.4  Kézi eredményjelző táblák  9.14.3.4 

Match Administration 9.11  Versennyel kapcsolatos szervezési teendők 9.11 
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Men’s Events/Women’s Events 9.1.4  Férfi versenyszámok / női versenyszámok 9.1.4 

Misfire – Ammunition Malfunction 9.12.4.3  Gyújtáshiba, lőszer akadálya 9.12.4.3 

National IOC Identity 9.13.3  Nemzetiség IOC-azonosítója 9.13.3 

No Target 9.7.6  Érvénytelen korong 9.7.6 

Open Violations 9.16.3.1  Nyílt szabálysértések 9.16.3.1 

Optical Sights 9.4.2.8  Optikai célzóeszközök 9.4.2.8 

Ported Barrels 9.4.2.7  Nyílásokkal ellátott fegyvercső 9.4.2.7 

Pre-Event Training 9.6.2.1  Verseny előtti edzés 9.6.2.1 

Programme Interruptions 9.11.3  Program megszakítása 9.11.3 

Protest – Action by Athlete 9.17.1.1  Óvás, sportoló teendői 9.17.1.1 

Protest – Action to be taken by a Team Official 9.17.1.2  Óvás, csapat tisztségviselőjének teendői 9.17.1.2 

Protest – To the Referee  9.17.1.1  Óvás, bejelentés a pályabírónak  9.17.1.1 

Protest Time Limit 9.17.3.1  Óvási határidő 9.17.3.1 

Protests and Appeals 9.17  Óvások és fellebbezések 9.17 

Protests and Appeals except Decisions by a Finals 
Protest Jury 

9.17.4  Óvások és fellebbezések, kivétel, döntőbeli óvásokat 
elbíráló zsűri 

9.17.4 

Protests and Appeals Time Limit 9.17.4.1  Óvási és fellebbezési határidő 9.17.4.1 

Range and Target Standards 9.3  Pályákra és korongokra vonatkozó előírások 9.3 

Rankings 9.15.1.3  Rangsorolás 9.15.1.3 

Referees  9.5.5  Pályabírók  9.5.5 

Referees – Duties and Functions 9.5.5.2  Pályabírók, feladatkör 9.5.5.2 

Regular Target 9.7.1  Szabályos korong 9.7.1 

Release Triggers 9.4.2.2  Elsütőbillentyű-kioldó 9.4.2.2 

Replacement of an Athlete 9.11.2  Sportoló helyettesítése 9.11.2 

Results 9.14.5  Eredmények 9.14.5 

Results, Timing and Scoring Procedures 9.14  Eredményközlésre, lőidőbeosztásra és értékelésre 
vonatkozó eljárások 

9.14 

RTS (Results, Timing and Scoring) Office 9.14.1  RTS iroda 9.14.1 

Right-handed Athlete – Left-handed Athlete 9.1.3  Jobbkezes sportoló, balkezes sportoló 9.1.3 

Rule Violations 9.16  Szabálysértések 9.16 

Safety 9.2  Biztonság 9.2 
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Safety – STOP Command 9.2.5  Biztonság, STOP vezényszó 9.2.5 

Safety Flag 9.2.2.b  Töltetlenségjelző 9.2.2 b) 

Score Certification  9.14.4  Eredmény hitelesítése  9.14.4 

Scoreboard Pauses in Finals 9.18.4.g  Eredményközlési szünetek döntőben 9.18.4 g) 

Scoreboards 9.14.3  Eredményjelző táblák 9.14.3 

Scoreboards – Visible Scoreboard Errors 9.14.3.3  Eredményjelző táblák, hibás kijelzés 9.14.3.3 

Scorecards – Maintained by the Assistant Referees  9.14.3.4  Értékelőlapok, segédbírók által vezetett  9.14.3.4 

Scoring Procedure 9.14.2  Értékelési eljárás 9.14.2 

Shoot-offs 9.15.4  Szétlövések 9.15.4 

Shoot-offs – Double Trap 9.15.5.3  Szétlövések, dupla trap 9.15.5.3 

Shoot-offs – General 9.15.4.1  Szétlövések, általános rendelkezések 9.15.4.1 

Shoot-offs – Procedures 9.15.5  Szétlövések, eljárások 9.15.5 

Shoot-offs – Safety 9.15.5.1  Szétlövések, biztonság 9.15.5.1 

Shoot-offs – Skeet 9.15.5.4  Szétlövések, skeet 9.15.5.4 

Shoot-offs – Trap 9.15.5.2  Szétlövések, trap 9.15.5.2 

Shoot-offs – Athletes Preparation Time 9.15.4.4  Szétlövések, sportolók felkészülési ideje 9.15.4.4 

Shoot-offs before Finals  9.15.4.2  Szétlövések a döntők előtt  9.15.4.2 

Shoot-offs in Finals 9.15.4.3  Szétlövések a döntők közben 9.15.4.3 

Shooting and Test Firing 9.2.4  Lövés és próbalövés 9.2.4 

Shooting Order 9.11.4.5  Lövési sorrend 9.11.4.5 

Shooting Schedules 9.11.1  Beosztások 9.11.1 

Shotguns 9.4.2  Fegyverek 9.4.2 

Side Blinders 9.13.4  Oldalsó szemellenző 9.13.4 

Skeet – “Lost” Targets 9.10.8  Skeet, „hiba” korongok 9.10.8 

Skeet – “Lost” Targets applying to Doubles 9.10.9  Skeet, „hiba” korongok a dupla korongok esetében 9.10.9 

Skeet – “No Target” – Referee’s Decision  9.10.6 / .6.1  Skeet, „érvénytelen” korong, pályabíró döntése  9.10.6 / .6.1 

Skeet – “No Target” applying to Doubles 9.10.6.3  Skeet, „érvénytelen” korong a dupla korongok esetében 9.10.6.3 

Skeet – “No Target” even if Athlete has fired 9.10.6.1  Skeet, „érvénytelen” korong, ha lőtt a sportoló 9.10.6.1 

Skeet – “No Target” if Athlete has not fired 9.10.6.2  Skeet, „érvénytelen” korong, ha nem lőtt a sportoló 9.10.6.2 

Skeet – Cartridge Loading Sequence 9.10.3.4  Skeet, lőszerek betöltési sorrendje 9.10.3.4 
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Skeet – Competition Rules  9.10  Skeet, versenyszabályok  9.10 

Skeet – Conduct of a Round 9.10.1  Skeet, rotte lebonyolítása 9.10.1 

Skeet – Interruption 9.10.3.5.c  Skeet, megszakítás 9.10.3.5 c) 

Skeet – Irregular Trajectory 9.10.3.8  Skeet, szabálytalan röppálya 9.10.3.8 

Skeet – Marker Tape 9.10.4  Skeet, jelölőcsík 9.10.4 

Skeet – Marker Tape Check 9.10.4.2  Skeet, jelölőcsík ellenőrzése 9.10.4.2 

Skeet – Method  9.10.2  Skeet, eljárás  9.10.2 

Skeet – Preparation Time Limit 9.10.3.1  Skeet, felkészülési idő 9.10.3.1 

Skeet – Procedures for Station 8 9.10.3.3  Skeet, 8. lőállásra vonatkozó eljárások 9.10.3.3 

Skeet – Ready Position 9.10.3.9  Skeet, „kész” testhelyzet 9.10.3.9 

Skeet – Refused Target 9.10.5  Skeet, visszautasított korong 9.10.5 

Skeet – Refused Target – Procedure by the Athlete 9.10.5  Skeet, visszautasított korong, sportoló által követendő 
eljárás 

9.10.5 

Skeet – Shooting out of turn 9.10.7  Skeet, lövés leadása soron kívül 9.10.7 

Skeet – Sighting / Aiming on the Ranges 9.10.3.6  Skeet, célra tartás és célzás a pályákon 9.10.3.6 

Skeet – START 9.10.1 / 9.10.2  Skeet, START 9.10.1 / 9.10.2 

Skeet – Target Distances and Elevations – Jury Check 9.10.3.7  Skeet, korongdobási távolságok és emelkedések, zsűri 
általi ellenőrzés 

9.10.3.7 

Skeet – Target Setting Distances, Angles and Elevations 9.10.3.7  Skeet, korongdobási távolságok, szögek és emelkedések 9.10.3.7 

Skeet – Target Shooting Sequence for Qualification 
Rounds 

9.10.3.2  Skeet, lövések sorrendje az alapverseny rottéiban 9.10.3.2 

Skeet – Trial Targets 9.10.3.5  Skeet, korongbemutatás 9.10.3.5 

Skeet Ranges – Layout Drawing (Rule 6.4.20.3) 9.1.5  Skeetpályák, alaprajz (6.4.20.3-as számú szabály) 9.1.5 

Skeet Ranges – View Drawing (Rule 6.4.20.4) 9.1.5  Skeetpályák, nézeti ábra (6.4.20.4-es számú szabály) 9.1.5 

Slings 9.4.2.3  Szíj 9.4.2.3 

Squad Adjustments 9.11.4.4  Rotték megváltoztatása 9.11.4.4 

Squadding  9.11.4  Rotték  9.11.4 

Squadding – Composition  9.11.4.1  Rotték, összeállítás  9.11.4.1 

Squadding Draw  9.11.4.3  Rotték, tagok kisorsolása  9.11.4.3 

Squads – Shooting Order 9.11.4.5  Rotték, lövési sorrend 9.11.4.5 

Stop Command 9.2.5  Stop vezényszó 9.2.5 



 

EDITION 2017 | First Print V1.1 03/2017 
 Copyright: ISSF 108 

Target Setting – Skeet Distances, Angles and Elevations 9.10.3.7  Korongbeállítások: dobási távolságok, szögek és 
emelkedések 

9.10.3.7 

Targets – Regular / Irregular / Broken / Hit / Lost / Target  9.7  Korongok: szabályos / szabálytalan / törött / találat / hiba  9.7 

Team Results 9.14.5.2  Csapateredmények 9.14.5.2 

Team Ties 9.15.3  Csapatok korongegyenlőségei 9.15.3 

Technical Violations 9.16.3.5  Technikai szabálysértések 9.16.3.5 

Test Firing – After a Gun Repair 9.2.4.e  Próbalövés, fegyver javítása után 9.2.4 e) 

Test Firing – Shooting and Test Firing 9.2.4  Próbalövés, lövés és próbalövés 9.2.4 

Ties (without Finals) – 7th Place and below 9.15.2.4  Korongegyenlőségek (döntő nélkül), 7. és alacsonyabb 
helyezések 

9.15.2.4 

Ties (without Finals) – For the first six Places 9.15.2.3  Korongegyenlőségek (döntő nélkül), első hat helyen 9.15.2.3 

Ties (without Finals) – Ties with Perfect Scores 9.15.2.2  Korongegyenlőségek (döntő nélkül), maximális eredmény 9.15.2.2 

Ties and Shoot-offs 9.15  Korongegyenlőségek és szétlövések 9.15 

Ties before the Finals 9.15.1.1  Döntő előtti korongegyenlőségek 9.15.1.1 

Ties in Competitions with Finals 9.15.1  Korongegyenlőségek a döntős versenyeken 9.15.1 

Ties in Competitions without Finals 9.15.2  Korongegyenlőségek a döntő nélküli versenyeken 9.15.2 

Ties in the Finals (Rule 9.18.3.4) 9.15.4.3  Korongegyenlőségek a döntőkben (9.18.3.4-es számú 
szabály) 

9.15.4.3 

Training  9.6.2  Edzés  9.6.2 

Training – Pre-Event (Official) 9.6.2.1  Edzés, verseny előtti (hivatalos) 9.6.2.1 

Training – Unofficial  9.6.2.2  Edzés, nem hivatalos  9.6.2.2 

Trap – “Lost” Targets 9.8.8.4  Trap, „hiba” korongok 9.8.8.4 

Trap – “No Target” 9.8.8  Trap, „érvénytelen” korong 9.8.8 

Trap – “No Target” – Responsibility of the Referee 9.8.8.1.a  Trap, „érvénytelen” korong, pályabíró feladatai 9.8.8.1 a) 

Trap – “No Target” even if Athlete has fired 9.8.8.2  Trap, „érvénytelen” korong, ha lőtt a sportoló 9.8.8.2 

Trap – “No Target” if Athlete has not fired 9.8.8.3  Trap, „érvénytelen” korong, ha nem lőtt a sportoló 9.8.8.3 

Trap – Competition Rules  9.8  Trap, versenyszabályok  9.8 

Trap – Conduct of a Round  9.8.1  Trap, rotte lebonyolítása  9.8.1 

Trap – Drawings and Tables 9.19  Trap, ábrák és táblázatok 9.19 

Trap – Horizontal Angles 9.19.1  Trap, oldalirányú szögek 9.19.1 

Trap – Interruption – View of Targets 9.8.4  Trap, megszakítás, korongok megtekintése 9.8.4 



 

EDITION 2017 | First Print V1.1 03/2017 
 Copyright: ISSF 109 

Trap – Irregular Trajectory 9.8.6.2  Trap, szabálytalan röppálya 9.8.6.2 

Trap – Jury Checks 9.8.6  Trap, zsűri által végzett ellenőrzések 9.8.6 

Trap – Method  9.8 2  Trap, eljárás  9.8 2 

Trap – Preferred Special Settings for the Trap Event 9.8.5.2  Trap, versenyszámhoz ajánlott beállítások 9.8.5.2 

Trap – Preferred Special Settings not used 9.8.5.2  Trap, versenyszámhoz ajánlott beállítások, ha nem 
alkalmazzák 

9.8.5.2 

Trap – Preparation Time Limit, additional Time to leave 
Station 5 

9.8.3  Trap, felkészülési idő, hosszabb idő az 5. lőállás 
elhagyásához 

9.8.3 

Trap – Refused Target  9.8.7  Trap, visszautasított korong  9.8.7 

Trap – Refused Target – Procedure by the Athlete 9.8.7  Trap, visszautasított korong, sportoló által követendő 
eljárás 

9.8.7 

Trap – Setting Table 9.19.3  Trap, beállítások táblázata 9.19.3 

Trap – Target Distances, Angles and Elevations 9.8.5  Trap, korongdobási távolságok, szögek és emelkedések 9.8.5 

Trap – Target Limits 9.8.5.3  Trap, korongok beállítására vonatkozó előírások 9.8.5.3 

Trap – Trap Setting Procedure 9.8.5.4  Trap, korongdobó gépek beállítása 9.8.5.4 

Trap – Trial Targets 9.8.6.1  Trap, korongbemutatás 9.8.6.1 

Trap – Using only one Range Setting  9.8.5.2.d  Trap, csak egy pályabeállítás használata  9.8.5.2 d) 

Trap and Double Trap Pit (Rule 6.4.18.5) 9.1.5  Trap és dupla trap, trapbunker (6.4.18.5-ös számú szabály) 9.1.5 

Trap Horizontal Angels 9.19.1  Trap oldalirányú szögei 9.19.1 

Trap Ranges (Rule 6.4.18.4) 9.1.5  Trappályák (6.4.18.4-es számú szabály) 9.1.5 

Trap Setting Tables (I–IX.) 9.19.3  Trapbeállítási táblázatok (I–IX.) 9.19.3 

Types of Shotguns 9.4.2.1  Fegyvertípusok 9.4.2.1 

Uncompleted Round – Deduction of remaining Points 9.16.4.2  Befejezetlen rotte, hátralévő korongok utáni pontok 
levonása 

9.16.4.2 

Unofficial Training – No Advantage 9.6.2.2  Nem hivatalos edzés, előny nélkül 9.6.2.2 

Verbal Protests 9.17.2  Szóbeli óvások 9.17.2 

Visible Scoreboard Errors 9.14.3.3  Hibás kijelzés az eredményjelző táblán 9.14.3.3 

Warning (Yellow Card) 9.16.3/3.2/3.6  Figyelmeztetés (sárga lap) 9.16.3/3.2/3.6 

Warning issued by the Referee 9.5.5.3  Pályabíró által adott figyelmeztetés 9.5.5.3 

Women’s Events/Men’s Events 9.1.4  Női versenyszámok / férfi versenyszámok 9.1.4 

Written Protests 9.17.3  Írásbeli óvások 9.17.3 
 


