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3.1 PURPOSE  3.1 CÉL 

3.1.1 The General Regulations of the International Shooting Sport 
Federation (ISSF) govern shooting sport competition in the Olympic 
Games, World Championships, World Cups, Continental 
Championships and Continental Games. 

 3.1.1 A Nemzetközi Sportlövő Szövetség (International Shooting Sport 
Federation, ISSF) általános rendelkezései az olimpiai játékok, a 
világbajnokságok, a világkupák, a kontinentális bajnokságok és a 
kontinentális játékok sportlövő versenyeire vonatkoznak. 

3.1.2 These Regulations should be used to govern other international 
shooting sport competitions, which are conducted according to ISSF 
Rules. 

 3.1.2 Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni az ISSF szabályainak 
megfelelően lebonyolított más nemzetközi sportlövő versenyekre is. 

3.2 ISSF SUPERVISED COMPETITIONS / CHAMPIONSHIPS 
(ISSF CHAMPIONSHIPS) 

 3.2 AZ ISSF ÁLTAL FELÜGYELT VERSENYEK/BAJNOKSÁGOK 
(ISSF-BAJNOKSÁGOK) 

3.2.1 The ISSF supervises shooting sport events in the Olympic Games, 
World Championships, World Cups, Continental Championships and 
Continental Games. 

 3.2.1 Az ISSF felügyeli az olimpiai játékok, a világbajnokságok, a 
világkupák, a kontinentális bajnokságok és a kontinentális játékok 
sportlövő versenyszámait. 

3.2.2 World Championships must be organized every fourth year, two (2) 
years after each Olympic Games. Continental Championships should 
be organized every two (2) years following the Olympic Games and 
the World Championships. World Championships for Shotgun 
Shooting may also be organized in the years following World 
Championships and Olympic Games. 

 3.2.2 A világbajnokságokat négyévente kell megrendezni, két (2) évvel az 
olimpiai játékok után. A kontinentális bajnokságokat minden 
második (2) évben kell megrendezni, az olimpiai játékok és a 
világbajnokságok utáni években. A koronglövő világbajnokságok 
megrendezhetők a világbajnokságok és az olimpiai játékok utáni 
években is. 

3.2.3 World Championships must be organized by a Member Federation 
chosen by the ISSF General Assembly at least four (4) years in 
advance. 

 3.2.3 A világbajnokságokat az ISSF közgyűlése által legalább négy (4) 
évvel korábban kiválasztott tagszövetségnek kell megrendeznie. 

3.2.4 World Cups are organized by Member Federations that are chosen by 
the Executive Committee. 

 3.2.4 A világkupákat a végrehajtó bizottság által kiválasztott tagszövetségek 
rendezik meg. 

3.2.5 Continental Confederations choose the federations that organize the 
Continental Championships. 

 3.2.5 A kontinentális bajnokságokat megrendező szövetségeket a 
kontinentális szövetségek választják ki. 

3.2.6 A Member Federation desiring to organize the World Championships 
must submit its proposal to the Secretary General at least one (1) 
month in advance of the General Assembly where the organizing 
federation will be chosen. The proposal should include: 

 3.2.6 A világbajnokságot megrendezni kívánó tagszövetségeknek írásban 
kell benyújtaniuk az előterjesztésüket a főtitkárnak legalább egy (1) 
hónappal azon közgyűlés időpontja előtt, amelyen kiválasztják a 
versenyt megrendező szövetséget. Az előterjesztésnek a 
következőket kell tartalmaznia: 

3.2.6.1 an official statement from the appropriate government agency and/or 
National Olympic Committee, indicating the support to be given to the 
organization of the Championships 

 3.2.6.1 Hivatalos nyilatkozat a megfelelő kormányhivataltól és/vagy a nemzeti 
olimpiai bizottságtól a bajnokság megrendezéséhez nyújtandó 
támogatásról. 

3.2.6.2 a statement that all the requirements of the ISSF Constitution will be 
observed; 

 3.2.6.2 Nyilatkozat az ISSF alapszabályában foglalt összes követelmény 
betartásáról. 
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3.2.6.3 a statement that the organizing federation will invite all ISSF Member 
Federations; 

 3.2.6.3 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy rendező szövetség meg fogja 
hívni az ISSF összes tagszövetségét. 

3.2.6.4 a description of the existing or proposed shooting ranges and other 
necessary facilities that must meet ISSF requirements; 

 3.2.6.4 Leírás a meglévő vagy tervezett lőterekről és egyéb létesítményekről, 
amelyeknek meg kell felelniük az ISSF követelményeinek. 

3.2.6.5 information regarding the proposed organization, cost of food and 
housing, transportation to and from ranges and the availability of 
travel concessions; 

 3.2.6.5 Tájékoztatás a tervezett lebonyolításról, az étkezési és 
szállásköltségekről, a közlekedési lehetőségekről a lőterekhez és a 
lőterektől, valamint az utazási engedélyek elérhetőségéről. 

3.2.6.6 a statement listing the events the Federation proposes to include in 
the program. 

 3.2.6.6 Nyilatkozat a versenyprogramban szerepeltetni javasolt 
versenyszámokról. 

3.2.7 If no application is received, or if the Federation selected to organize 
the World Championships withdraws, the Executive Committee must 
select another Federation to organize the World Championships. 
Or, if no single Federation can be found, select neighboring 
Federations that offer to organize the World Championships in 
separate groups of events. 

 3.2.7 Ha nincs jelentkező, vagy ha a világbajnokság megrendezésére 
kiválasztott szövetség visszalép, akkor a végrehajtó bizottságnak 
másik szövetséget kell kiválasztania a világbajnokság 
megrendezésére. Ha nem sikerült egyetlen szövetséget kiválasztani, 
akkor több szövetség is kiválasztható az egyes 
versenyszámcsoportok megrendezésére. 

3.2.8 Withdrawal is only possible with the approval of the Executive 
Committee. Unapproved withdrawal is subject to the assessment of 
a fine, or the suspension of membership or the suspension of 
participation at ISSF Championships for a certain time to be decided 
by the Administrative Council. 

 3.2.8 Visszalépés csak a végrehajtó bizottság jóváhagyásával lehetséges. 
A jóváhagyás nélküli visszalépés büntetés kiszabását, a tagság 
felfüggesztését vagy az ISSF által felügyelt versenyeken való 
részvétel felfüggesztését vonja maga után az adminisztratív tanács 
által meghatározott időtartamra. 
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3.3 SHOOTING SPORT EVENTS   3.3 A SPORTLÖVÉSZET VERSENYSZÁMAI  

3.3.1 Events recognized by the ISSF are:  3.3.1 Az ISSF által elismert versenyszámok a következők: 

3.3.1.1 Men's events:  3.3.1.1 Férfi versenyszámok: 
 

Name of event Description  Versenyszám neve Leírás 

300m Rifle 3 Positions Men 3 x 40 shots prone, standing, kneeling   300 m-es puska, 3 testhelyzet, 
férfi 

3 x 40 lövés fekvő, álló, térdelő 
testhelyzetben  

300m Rifle Prone Men  60 shots prone  300 m-es puska, fekvő, férfi  60 lövés fekvő testhelyzetben 

300m Standard Rifle Men  3 x 20 shots prone, standing, kneeling  300 m-es standard puska, férfi  3 x 20 lövés fekvő, álló, térdelő 
testhelyzetben 

50m Rifle 3 Positions Men  3 x 40 shots prone, standing, kneeling   50 m-es puska, 3 testhelyzet, 
férfi  

3 x 40 lövés fekvő, álló, térdelő 
testhelyzetben  

50m Rifle Prone Men  60 shots prone  50 m-es puska, fekvő, férfi  60 lövés fekvő testhelyzetben 

10m Air Rifle Men  60 shots standing  10 m-es légpuska, férfi  60 lövés álló testhelyzetben 

50m Pistol Men  60 shots  50 m-es pisztoly, férfi  60 lövés 

25m Rapid Fire Pistol Men  60 shots  25 m-es gyorstüzelő pisztoly, 
férfi  

60 lövés 

25m Center Fire Pistol Men  30 + 30 shots  25 m-es központi gyújtású 
pisztoly, férfi  

30 + 30 lövés 

25m Standard Pistol Men  3 x 20 shots  25 m-es standard pisztoly, férfi  3 x 20 lövés 

10m Air Pistol Men  60 shots  10 m-es légpisztoly, férfi  60 lövés 

Trap Men  125 targets  Trap, férfi  125 korong 

Double Trap Men  150 targets  Dupla trap, férfi  150 korong 

Skeet Men  125 targets  Skeet, férfi  125 korong 

50m Running Target Men  30 shots slow runs, 30 shots fast runs  50 m-es futócél, férfi  30 lövés lassú futással, 30 lövés gyors 
futással 

50m Running Target Mixed Men  40 shots mixed runs  50 m-es futócél, vegyes, férfi  40 lövés vegyes futással 

10m Running Target Men  30 shots slow runs, 30 shots fast runs  10 m-es futócél, férfi  30 lövés lassú futással, 30 lövés gyors 
futással 

10m Running Target Mixed Men  40 shots mixed runs  10 m-es futócél, vegyes, férfi  40 lövés vegyes futással 
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3.3.1.2 Women's events:  3.3.1.2 Női versenyszámok: 

 

Name of event Description  Versenyszám neve Leírás 

300m Rifle 3 Positions Women  3 x 20 shots prone, standing, kneeling   300 m-es puska, 3 testhelyzet, 
női  

3 x 20 lövés fekvő, álló, térdelő 
testhelyzetben  

300m Rifle Prone Women  60 shots prone  300 m-es puska, fekvő, női  60 lövés fekvő testhelyzetben 

50m Rifle 3 Positions Women  3 x 20 shots prone, standing, kneeling   50 m-es puska, 3 testhelyzet, 
női  

3 x 20 lövés fekvő, álló, térdelő 
testhelyzetben  

50m Rifle Prone Women  60 shots prone  50 m-es puska, fekvő, női  60 lövés fekvő testhelyzetben 

10m Air Rifle Women  40 shots standing  10 m-es légpuska, női  40 lövés álló testhelyzetben 

25m Pistol Women  30 + 30 shots  25 m-es pisztoly, női  30 + 30 lövés 

10m Air Pistol Women  40 shots  10 m-es légpisztoly, női  40 lövés 

Trap Women  75 targets  Trap, női  75 korong 

Skeet Women  75 targets  Skeet, női  75 korong 

10m Running Target Women  20 shots slow runs, 20 shots fast runs  10 m-es futócél, női  20 lövés lassú futással, 20 lövés gyors 
futással 

10m Running Target Mixed 
Women 

40 shots mixed runs  10 m-es futócél, vegyes, női 40 lövés vegyes futással 
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3.3.1.3 Men Junior events:  3.3.1.3 Junior férfi versenyszámok: 

 

Name of event Description  Versenyszám neve Leírás 

50m Rifle 3 Positions Men 
Junior 

3 x 40 shots prone, standing, kneeling   50 m-es puska, 3 testhelyzet, 
junior férfi 

3 x 40 lövés fekvő, álló, térdelő 
testhelyzetben  

50m Rifle Prone Men Junior 60 shots prone  50 m-es puska, fekvő, junior férfi 60 lövés fekvő testhelyzetben 

10m Air Rifle Men Junior 60 shots standing  10 m-es légpuska, junior férfi 60 lövés álló testhelyzetben 

50m Pistol Men Junior 60 shots  50 m-es pisztoly, junior férfi 60 lövés 

25m Rapid Fire Pistol Men 
Junior  

60 shots  25 m-es gyorstüzelő pisztoly, 
junior férfi  

60 lövés 

25m Pistol Men Junior 30 + 30 shots  25 m-es pisztoly, junior férfi 30 + 30 lövés 

25m Standard Pistol Men Junior  3 x 20 shots  25 m-es standard pisztoly, junior 
férfi  

3 x 20 lövés 

10m Air Pistol Men Junior 60 shots  10 m-es légpisztoly, junior férfi 60 lövés 

Trap Men Junior 125 targets  Trap, junior férfi 125 korong 

Double Trap Men Junior 150 targets  Dupla trap, junior férfi 150 korong 

Skeet Men Junior 125 targets  Skeet, junior férfi 125 korong 

50m Running Target Men Junior 30 shots slow runs, 30 shots fast runs  50 m-es futócél, junior férfi 30 lövés lassú futással, 30 lövés gyors 
futással 

50m Running Target Mixed Men 
Junior 

40 shots mixed runs  50 m-es futócél, vegyes, junior 
férfi 

40 lövés vegyes futással 

10m Running Target Men Junior 30 shots slow runs, 30 shots fast runs  10 m-es futócél, junior férfi 30 lövés lassú futással, 30 lövés gyors 
futással 

10m Running Target Mixed Men 
Junior 

40 shots mixed runs  10 m-es futócél, vegyes, junior 
férfi 

40 lövés vegyes futással 
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3.3.1.4 Women Junior events:  3.3.1.4 Junior női versenyszámok: 

 

Name of event Description  Versenyszám neve Leírás 

50m Rifle 3 Positions Women 
Junior 

3 x 20 shots prone, standing, kneeling  50 m-es puska, 3 testhelyzet, 
junior női 

3 x 20 lövés fekvő, álló, térdelő 
testhelyzetben 

50m Rifle Prone Women Junior 60 shots prone  50 m-es puska, fekvő, junior női 60 lövés fekvő testhelyzetben 

10m Air Rifle Women Junior 40 shots standing  10 m-es légpuska, junior női 40 lövés álló testhelyzetben 

25m Pistol Women Junior 30 + 30 shots  25 m-es pisztoly, junior női 30 + 30 lövés 

10m Air Pistol Women Junior 40 shots  10 m-es légpisztoly, junior női 40 lövés 

Trap Women Junior 75 targets  Trap, junior női 75 korong 

Skeet Women Junior 75 targets  Skeet, junior női 75 korong 

10m Running Target Women 
Junior 

20 shots slow runs, 20 shots fast runs  10 m-es futócél, junior női 20 lövés lassú futással, 20 lövés gyors 
futással 

10m Running Target Mixed 
Women Junior 

40 shots mixed runs  10 m-es futócél, vegyes, junior 
női 

40 lövés vegyes futással 

 

3.3.1.6 Team events (for teams of three (3) members only) are recognized for 
all ISSF recognized events. Teams will be ranked in the result list only 
with a full team of three (3) athletes. 

 3.3.1.6 Csapatversenyszám (háromfős (3) csapatokkal) az ISSF által elismert 
összes versenyszámhoz tartozik. Az eredményjegyzékben csak a 
teljes létszámú, három (3) sportolóból álló csapatok rangsorolhatók. 

3.3.1.6.1 A team, of which a member has been disqualified, must not be ranked 
under any circumstances but will be shown in the result list with the 
remark “DSQ.” 

 3.3.1.6.1 A rangsorban semmilyen körülmények között 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. 
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3.3.2 Olympic events (individual competition only) recognized by the 
IOC are: 

 3.3.2 Az IOC által elismert olimpiai versenyszámok (csak egyéni 
versenyszámok) a következők: 

3.3.2.1 Men's events:  3.3.2.1 Férfi versenyszámok: 

 

Name of event Description  Versenyszám neve Leírás 

50m Rifle 3 Positions Men  3 x 40 shots prone, standing, kneeling  50 m-es puska, 3 testhelyzet, 
férfi  

3 x 40 lövés fekvő, álló, térdelő 
testhelyzetben 

50m Rifle Prone Men  60 shots prone  50 m-es puska, fekvő, férfi  60 lövés fekvő testhelyzetben 

10m Air Rifle Men  60 shots standing  10 m-es légpuska, férfi  60 lövés álló testhelyzetben 

50m Pistol Men  60 shots  50 m-es pisztoly, férfi  60 lövés 

25m Rapid Fire Pistol Men 60 shots  25 m-es gyorstüzelő pisztoly, 
férfi 

60 lövés 

10m Air Pistol Men  60 shots  10 m-es légpisztoly, férfi  60 lövés 

Trap Men  125 targets  Trap, férfi  125 korong 

Double Trap Men  150 targets  Dupla trap, férfi  150 korong 

Skeet Men  125 targets  Skeet, férfi  125 korong 

 

3.3.2.2 Women's events:  3.3.2.2 Női versenyszámok: 

 

Name of event Description  Versenyszám neve Leírás 

50m Rifle 3 Positions Women  3 x 20 shots prone, standing, kneeling  50 m-es puska, 3 testhelyzet, 
női  

3 x 20 lövés fekvő, álló, térdelő 
testhelyzetben 

10m Air Rifle Women  40 shots standing  10 m-es légpuska, női  40 lövés álló testhelyzetben 

25m Pistol Women  30 + 30 shots  25 m-es pisztoly, női  30 + 30 lövés 

10m Air Pistol Women  40 shots  10 m-es légpisztoly, női  40 lövés 

Trap Women  75 targets  Trap, női  75 korong 

Skeet Women  75 targets  Skeet, női  75 korong 
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3.3.2.3 The full program is conducted as a “Qualification” round. “Finals” in the 
Olympic Events for men and women are conducted in accordance with 
Rifle, Pistol and Shotgun rules, established by the Administrative 
Council according to the Constitution of the ISSF. 

 3.3.2.3 A teljes program lebonyolítása „alapversenyként” történik. A férfi és a 
női versenyszámok „döntőit” az adminisztratív tanács által az ISSF 
alapszabályának megfelelően meghatározott puskás, pisztolyos és 
koronglövő szabályok szerint kell lebonyolítani. 

3.3.3 World Championship events (individual and team competition) 
are: 

 3.3.3 A világbajnokságok versenyszámai (egyéni és csapatverseny) 
a következők: 

3.3.3.1 Mandatory events for men:  3.3.3.1 Kötelező férfi versenyszámok: 

 

Name of event Description  Versenyszám neve Leírás 

50m Rifle 3 Positions Men  3 x 40 shots prone, standing, kneeling  50 m-es puska, 3 testhelyzet, 
férfi  

3 x 40 lövés fekvő, álló, térdelő 
testhelyzetben 

50m Rifle Prone Men  60 shots prone  50 m-es puska, fekvő, férfi  60 lövés fekvő testhelyzetben 

10m Air Rifle Men  60 shots standing  10 m-es légpuska, férfi  60 lövés álló testhelyzetben 

50m Pistol Men  60 shots  50 m-es pisztoly, férfi  60 lövés 

25m Rapid Fire Pistol Men  60 shots  25 m-es gyorstüzelő pisztoly, 
férfi  

60 lövés 

25m Center Fire Pistol Men  30 + 30 shots  25 m-es központi gyújtású 
pisztoly, férfi  

30 + 30 lövés 

25m Standard Pistol Men  3 x 20 shots  25 m-es standard pisztoly, férfi  3 x 20 lövés 

10m Air Pistol Men  60 shots  10 m-es légpisztoly, férfi  60 lövés 

Trap Men  125 targets  Trap, férfi  125 korong 

Double Trap Men  150 targets  Dupla trap, férfi  150 korong 

Skeet Men  125 targets  Skeet, férfi  125 korong 

50m Running Target Men  30 shots slow, 30 shots fast   50 m-es futócél, férfi  30 lövés lassú futással, 30 lövés gyors 
futással  

50m Running Target Mixed Men  40 shots mixed runs  50 m-es futócél, vegyes, férfi  40 lövés vegyes futással 

10m Running Target Men  30 shots slow, 30 shots fast   10 m-es futócél, férfi  30 lövés lassú futással, 30 lövés gyors 
futással  

10m Running Target Mixed Men  40 shots mixed runs  10 m-es futócél, vegyes, férfi  40 lövés vegyes futással 
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3.3.3.2 Mandatory events for women:  3.3.3.2 Kötelező női versenyszámok: 

 

Name of event Description  Versenyszám neve Leírás 

50m Rifle 3 Positions Women  3 x 20 shots prone, standing, kneeling  50 m-es puska, 3 testhelyzet, 
női  

3 x 20 lövés fekvő, álló, térdelő 
testhelyzetben 

50m Rifle Prone Women  60 shots prone  50 m-es puska, fekvő, női  60 lövés fekvő testhelyzetben 

10m Air Rifle Women  40 shots standing  10 m-es légpuska, női  40 lövés álló testhelyzetben 

25m Pistol Women  30 + 30 shots  25 m-es pisztoly, női  30 + 30 lövés 

10m Air Pistol Women  40 shots  10 m-es légpisztoly, női  40 lövés 

Trap Women 75 targets  Trap, női 75 korong 

Skeet Women  75 targets  Skeet, női  75 korong 

 

3.3.3.3 The Organizing Committee may include any ISSF recognized event in 
the program. 

 3.3.3.3 A szervezőbizottság az ISSF bármelyik elismert versenyszámát 
felveheti a versenyprogramba. 

3.3.3.4 If 300m Rifle events cannot be included, the Executive Committee 
should choose a national federation to organize a separate 
300m World Championship in the same year as the World 
Championships. 

 3.3.3.4 Ha a 300 m-es puskás versenyszámok nem vehetők fel a 
versenyprogramba, akkor a végrehajtó bizottságnak ki kell választania 
egy nemzeti szövetséget, amely megrendezi a különálló 300 m-es 
világbajnokságot a világbajnoksággal azonos évben. 

3.3.4 In all ISSF Championships a “Qualification” round and “Finals” are 
conducted in the Olympic events for Men and Women. 

 3.3.4 Az ISSF összes bajnokságán „alapversenyt” és „döntőt” kell rendezni 
a férfi és a női olimpiai versenyszámokban. 

3.3.5 Events in the Continental Championships are decided by the 
Continental Confederations and must be events recognized by the 
ISSF. 

 3.3.5 A kontinentális bajnokságokon megrendezendő versenyszámokról a 
kontinentális szövetségek hoznak döntést, és ezeknek az ISSF által 
elismert versenyszámoknak kell lenniük. 

3.3.6 Juniors are athletes who will be under the age of 21 on December 
31st in the year of the Competitions / Championship. Juniors may 
participate in all ISSF supervised Competitions / Championships and 
Olympic Games as members of their national team. 

 3.3.6 Azok a sportolók tekintendők junior korúnak, akik december 31-ig még 
nem töltötték be a 21. életévüket az adott verseny/bajnokság évében. 
Junior sportolók az ISSF által felügyelt összes 
versenyen/bajnokságon részt vehetnek a nemzeti válogatott csapatuk 
tagjaiként. 

3.3.6.1 The Organizing Committee, with the approval of the Executive 
Committee, may add junior events to the World Championships as 
official events. 

 3.3.6.1 A szervezőbizottság a végrehajtó bizottság jóváhagyásával junior 
versenyszámokat is felvehet hivatalos versenyszámokként a 
világbajnokság programjába. 

3.3.6.2 Junior events should be included in Continental Championships by 
decision of the Continental Confederation. 

 3.3.6.2 A kontinentális bajnokságok junior versenyszámainak programba való 
felvételéről a kontinentális szövetség hoz döntést. 
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3.3.6.3 Junior events for men and women juniors should be chosen from the 
recognized ISSF events, or be events designed to support the 
development of junior athletes. 

 3.3.6.3 A junior férfi és női sportolók junior versenyszámait az ISSF elismert 
versenyszámai közül kell kiválasztani, vagy lehetnek a junior sportolók 
fejlődésének elősegítésére kialakított versenyszámok. 

3.3.7 If the number of individual entries in two (2) consecutive World 
Championships is less than 40 in men's events or 30 in women's 
events, the event will be removed from the list of mandatory events. 
An event will be removed from the list of recognized events, if the 
number of individual entries in two (2) consecutive World 
Championships is less than 30 in men's events or 20 in women's 
events. 

 3.3.7 Ha az egyéni nevezések száma két (2) egymást követő 
világbajnokságon nem éri el a 40 főt férfi versenyszámokban, illetve a 
30 főt női versenyszámokban, akkor az adott versenyszám törölve 
lesz a kötelező versenyszámok listájáról. Ha az egyéni nevezések 
száma két (2) egymást követő világbajnokságon nem éri el a 30 főt 
férfi versenyszámokban, illetve a 20 főt női versenyszámokban, akkor 
az adott versenyszám törölve lesz az elismert versenyszámok 
listájáról. 

3.3.8 New events can be added to the list of ISSF recognized events after 
the following conditions have been met: 

 3.3.8 Új versenyszámok a következő feltételek teljesülése esetén vehetők 
fel az ISSF elismert versenyszámainak listájára: 

3.3.8.1 a minimum of five (5) member federations in two (2) continents must 
certify that the event is practiced in that country; 

 3.3.8.1 2 (két) kontinens legalább öt (5) tagszövetségének igazolnia kell, hogy 
a versenyszámot alkalmazzák az országukban. 

3.3.8.2 the appropriate ISSF Section Committee must develop rules for the 
event; 

 3.3.8.2 Az ISSF megfelelő szakági bizottságának ki kell dolgoznia a 
versenyszám szabályait. 

3.3.8.3 approval by the Administrative Council;  3.3.8.3 Az adminisztratív tanácsnak jóvá kell hagynia a versenyszámot. 

3.3.8.4 approval by the General Assembly.  3.3.8.4 A közgyűlésnek jóvá kell hagynia a versenyszámot. 

3.4 ADMINISTRATION AND CONTROL OF ISSF CHAMPIONSHIPS  3.4 AZ ISSF-BAJNOKSÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZERVEZÉSI 
ÉS ELLENŐRZÉSI TEENDŐK 

3.4.1 Each Member Federation organizing ISSF Championships must form 
an Organizing Committee that is responsible for the administration 
and conduct of the Competitions / Championships on the basis of 
ISSF General Regulations and Rules. The Organizing Committee 
must appoint a competition director and sufficient qualified staff to 
carry out these responsibilities and must submit reports to the 
Executive Committee. The Organizing Committee must inform the 
ISSF Headquarters, at least three (3) months before the day of arrival 
who is the contact person for the ISSF concerning all matters of the 
ISSF supervised Competition / Championships. 

 3.4.1 Az ISSF-bajnokságot rendező minden tagszövetségnek létre kell 
hoznia egy szervezőbizottságot, amelynek feladata a 
verseny/bajnokság megszervezése és lebonyolítása az ISSF 
általános rendelkezéseinek és szabályainak megfelelően. 
A szervezőbizottságnak ki kell neveznie egy versenyigazgatót, 
megfelelő létszámú képzett személyzetet kell biztosítania a feladatok 
végrehajtására, és erről jelentéseket kell készítenie a végrehajtó 
bizottság számára. A szervezőbizottságnak tájékoztatnia kell az ISSF 
központját legalább három (3) hónappal az érkezés napja előtt, hogy 
ki lesz a kapcsolattartó személy, akivel az ISSF felveheti a 
kapcsolatot az ISSF által felügyelt versennyel/bajnoksággal 
kapcsolatos bármilyen ügyben. 
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3.4.2 The ISSF supervises World Championships and Olympic Games 
through one (1) or two (2) Technical Delegates who are appointed in 
accordance with the Constitution of the ISSF. Technical Delegates 
should be chosen from the Members of the Administrative Council, or 
from the Section Committees, and must have an appropriate current 
ISSF “A” Judge's license. Technical Delegates cannot be appointed 
from the members of the federation of the organizing country. 
Technical Delegates are responsible for examining the preparations 
for organization and the ranges and other facilities, for advising the 
Organizing Committee before and during the Competitions / 
Championships and for submitting reports to the Executive 
Committee. The appropriate forms, together with the up to date World 
Records, will be supplied by the ISSF. 

 3.4.2 Az ISSF egy (1) vagy két (2) technikai küldöttet nevez ki a 
világbajnokságok és az olimpiai játékok felügyeletére az ISSF 
alapszabályának megfelelően. A technikai küldötteket az 
adminisztratív tanács tagjai vagy a szakági bizottságok tagjai közül 
kell kiválasztani, és megfelelő érvényes ISSF „A” bírói engedéllyel kell 
rendelkezniük. A szervező ország szövetségének tagjai közül nem 
választhatók technikai küldöttek. A technikai küldöttek feladata a 
szervezési előkészületek, a lőtér és az egyéb létesítmények 
ellenőrzése, a szervezőbizottság tájékoztatása a verseny/bajnokság 
előtt és közben, valamint jelentések készítése a végrehajtó bizottság 
számára. A megfelelő űrlapokat és az aktuális világcsúcsok listáját az 
ISSF biztosítja. 

3.4.2.1 In order that the Technical Delegates can carry out these 
responsibilities, they must be invited at the expense of the Organizing 
Committee to the site of the Competitions / Championships at least 
once, 10 to 12 months before the Championship, and again, not less 
than five (5) days before the opening ceremony. 

 3.4.2.1 Annak érdekében, hogy a technikai küldöttek el tudják látni ezeket a 
feladatokat, a szervezőbizottság költségére meg kell hívni őket a 
verseny/bajnokság helyszínére legalább egyszer, 10–12 hónappal a 
bajnokság előtt, valamint a megnyitóünnepség előtt legalább öt (5) 
nappal. 

3.4.3 The ISSF supervises World Cups, Continental Championships and 
other Competitions / Championships through the appointment of one 
(1) or two (2) Technical Delegates who are responsible for examining 
the preparations for competition and advising the Organizing 
Committee. Technical Delegates should be chosen from the Members 
of the Administrative Council, or from the Section Committees, and 
must have an appropriate current ISSF “A” Judge's license. Technical 
Delegates cannot be appointed from the members of the federation of 
the organizing country. The Technical Delegates must be invited at 
the expense of the Organizing Committee (accommodation in single 
rooms) to the Competitions / Championships, a few days before the 
opening ceremony as agreed with the organizing committee. 

 3.4.3 Az ISSF egy (1) vagy két (2) technikai küldöttet nevez ki a világkupák, 
a kontinentális bajnokságok és az egyéb versenyek/bajnokságok 
felügyeletére, akik ellenőrzik a verseny előkészületeit, és tájékoztatják 
a szervezőbizottságot. A technikai küldötteket az adminisztratív 
tanács tagjai vagy a szakági bizottságok tagjai közül kell kiválasztani, 
és megfelelő érvényes ISSF „A” bírói engedéllyel kell rendelkezniük. 
A szervező ország szövetségének tagjai közül nem választhatók 
technikai küldöttek. A technikai küldötteket a szervezőbizottsággal 
egyeztetve néhány nappal a megnyitóünnepség előtt meg kell hívni a 
verseny/bajnokság helyszínére a szervezőbizottság költségére 
(szállás egyágyas szobákban). 

3.4.4 Juries must be designated by the ISSF for all Championships in 
accordance with the Constitution of ISSF. Juries are responsible for 
assisting and supervising the staff of the Organizing Committee in 
conducting the competition during the Competitions / Championships. 
In general the match staff is responsible for the actual conduct of 
competitions while the Jury advises and supervises the staff. 

 3.4.4 Az ISSF-nek zsűriket kell kineveznie az összes bajnokságra az ISSF 
alapszabályának megfelelően. A zsűrik feladata a szervezőbizottság 
személyzetének segítése és felügyelete a versenyek lebonyolítása 
során a verseny/bajnokság ideje alatt. Általános megfogalmazásban: 
a verseny személyzetének feladata a versenyek tényleges 
lebonyolítása, a zsűri pedig tájékoztatja és felügyeli a személyzetet. 

3.4.5 The following Competition Juries will be designated:  3.4.5 A következő versenyzsűriket kell kinevezni: 

Rifle; Pistol; Shotgun; Running Target; Classification (Scoring and 
Results) and Equipment Control. 

 puska, pisztoly, korong, futócél, értékelés (értékelés és eredmények) 
és felszereléskontroll. 
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3.4.5.1 Two (2) Juries may be combined providing the events are not run 
concurrently. One (1) person from each of the Rifle, Pistol and 
Running Target Jury must be designated by that Jury to serve on the 
Jury for Equipment Control. 

 3.4.5.1 Két (2) zsűri összevonható, ha a versenyszámok nem egy időben 
vannak lebonyolítva. A puskás, a pisztolyos és a futócél zsűriből ki 
kell jelölni egy-egy (1-1) személyt a felszereléskontrollt végző zsűribe. 

3.4.5.2 Juries will be composed of a chairman and two (2) to six (6) members 
(a chairman and four (4) to eight (8) members for Shotgun shooting). 
Officials or athletes who are members of a participating team must not 
be Jury members. One (1) member of each Jury should be from the 
national federation organizing the Competitions / Championships. All 
Jury members must hold the applicable current ISSF Judge's license. 

 3.4.5.2 A zsűriknek egy elnökből és kettő–hat (2–6) tagból kell állniuk 
(koronglövészet esetén egy elnökből és négy–nyolc (4–8) tagból). 
Nem lehetnek zsűritagok azok a tisztségviselők vagy sportolók, akik a 
részt vevő csapatok tagjai. Mindegyik zsűribe egy (1) tagot a 
versenyt/bajnokságot rendező nemzeti szövetségből kell kijelölni. 
Mindegyik zsűritagnak rendelkeznie kell megfelelő érvényes ISSF 
bírói engedéllyel. 

3.4.6 A Jury of Appeal must be designated by the ISSF for all ISSF 
Championships in accordance with the Constitution of the ISSF. The 
Jury of Appeal is responsible for making final decisions on all appeals 
against decisions by Juries. 

 3.4.6 Az ISSF-nek fellebbviteli zsűrit kell kineveznie az összes 
ISSF-bajnokságra az ISSF alapszabályának megfelelően. 
A fellebbviteli zsűri feladata a zsűrik döntései ellen benyújtott összes 
óvással kapcsolatos végleges döntések meghozása. 

3.4.6.1 The Jury of Appeal must consist of three (3) to five (5) members, 
including a chairman. One (1) member should be from the national 
federation organizing the Competitions / Championships. 

 3.4.6.1 A fellebbviteli zsűrinek három–öt (3–5) tagból kell állnia, beleértve az 
elnököt. Egy (1) tagot a versenyt/bajnokságot rendező nemzeti 
szövetségből kell kijelölni. 

3.4.7 The local transportation and living expenses (single rooms) for the 
Technical Delegate(s), Jury of Appeal, Jury Members and ISSF 
appointed Officials at World Championships and World Cups must be 
paid by the Organizing Committee. The travel expenses must be paid 
by the organizing committee in the amount fixed by the Administrative 
Council or Executive Committee. 

 3.4.7 A világbajnokságokon és a világkupákon a technikai küldöttek, a 
fellebbviteli zsűri, a zsűritagok és az ISSF által kijelölt tisztségviselők 
helyi közlekedési és szállásköltségeit (egyágyas szobák) a 
szervezőbizottságnak kell állnia. Az utazási költségeket a 
szervezőbizottságnak kell állnia az adminisztratív tanács vagy a 
végrehajtó bizottság által meghatározott mértékben. 
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3.5 RANGES AND OTHER FACILITIES  3.5 LŐTEREK ÉS EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK 

3.5.1 The following minimum range installations are required:  3.5.1 A lőterekre vonatkozó minimális követelmények a következők: 

 

 World 
Championships 

Olympic 
Games 

World 
Cups 

Finals 
Range 

  Világ-
bajnokságok 

Olimpiai 
játékok 

Világ-
kupák 

Döntő-
pálya 

300m Targets 40 -- -- --  300 m-es 
céltáblák 

40 -- -- -- 

50m Targets 80 60 60 10  50 m-es 
céltáblák 

80 60 60 10 

25m 10 groups 8 groups 8 groups 3 groups  25 m 10 csoport 8 csoport 8 csoport 3 csoport 

Trap 4 3 4 1  Trap 4 3 4 1 

Double Trap 4 3 4 1  Dupla trap 4 3 4 1 

Skeet 4 3 4 1  Skeet 4 3 4 1 

50m Running 
Target Ranges 

2 -- -- --  50 m-es 
futócéllövő lőtér 

2 -- -- -- 

10m Running 
Target Ranges 

4 -- -- --  10 m-es 
futócéllövő lőtér 

4 -- -- -- 

10m Air Rifle 
and Pistol 

80 60 60 10  10 m-es 
légpuska és 
légpisztoly 

80 60 60 10 

 

Note: The ISSF recommends that for World Cups the number of 
targets/ranges specified for World Championships should be available 
including a separate Finals range. 

 Megjegyzés: Az ISSF azt javasolja, hogy a világkupákon a 
világbajnokságokhoz előírt számú céltábla/pálya legyen elérhető, 
beleértve a különálló döntőpályát. 

3.5.1.1 Trap and Skeet ranges may be combined. Trap ranges must be 
convertible to Double Trap unless separate Double Trap ranges are 
provided. 

 3.5.1.1 A trap- és a skeetpályák lehetnek kombinált pályák. A trappályáknak 
olyanoknak kell lenniük, hogy át lehessen alakítani azokat a dupla 
traphoz szükséges pályákra, ha nincsenek ilyen különálló pályák. 

3.5.1.2 The area used by athletes on Rifle and Pistol ranges must be 
protected from sun, wind and rain. 

 3.5.1.2 A puskás és a pisztolyos lőterek sportolók által használt területének 
védettnek kell lennie a nap, a szél és az eső ellen. 

3.5.1.3 Air Gun ranges must be installed indoors.  3.5.1.3 A légfegyveres pályáknak beltéri pályáknak kell lenniük. 
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3.5.1.4 Electronic target systems, of makes and models approved by the 
ISSF, must be used for Pistol and Rifle Qualification and Finals of the 
Olympic Games and for Finals in ISSF World Cups and World 
Championships. 

 3.5.1.4 Az olimpiai játékok, az ISSF-világbajnokságok és az ISSF-világkupák 
esetében a puskás és a pisztolyos versenyszámok alapversenyeiben 
és döntőiben az ISSF által jóváhagyott gyártmányú és típusú 
elektronikus találatjelző céltáblákat kell használni. 

3.5.2 The following facilities must be provided on or near the shooting 
ranges: 

 3.5.2 A következő létesítményeket és felszereléseket kell biztosítani a 
lőtereken vagy azok közelében: 

3.5.2.1 shelters against sun, wind and rain for athletes and officials;  3.5.2.1 Naptól, széltől és esőtől védett helyek a sportolók és a tisztségviselők 
számára. 

3.5.2.2 team rooms where the athletes can relax, change clothes etc;  3.5.2.2 Csapatszobák, ahol a sportolók pihenhetnek, átöltözhetnek stb. 

3.5.2.3 meeting rooms for use by ISSF Officials, Committees and Juries;  3.5.2.3 Üléstermek az ISSF tisztségviselői, a bizottságok és a zsűrik 
számára. 

3.5.2.4 rooms for offices, target scoring, production of results and storage of 
targets and related material, etc; 

 3.5.2.4 Helyiségek az irodák, a céltábla-értékelés, az eredményösszesítés 
számára, valamint a céltáblák és az egyéb anyagok tárolásához stb. 

3.5.2.5 a Main Scoreboard for the posting of official results;  3.5.2.5 Központi eredményjelző tábla a hivatalos eredmények 
kihelyezéséhez. 

3.5.2.6 an armoury;  3.5.2.6 Fegyverraktár. 

3.5.2.7 a suitable place for arms and equipment control;  3.5.2.7 Megfelelő hely a fegyver- és felszereléskontrollhoz. 

3.5.2.8 a gunsmith's shop with suitable work benches and vices;  3.5.2.8 Fegyvermesteri műhely megfelelő munkapadokkal és satukkal. 

3.5.2.9 appropriate free facilities for firearms and equipment manufacturers to 
service their products (a fee may be charged for commercial displays); 

 3.5.2.9 Ingyenesen igénybe vehető megfelelő berendezések a fegyver- és 
felszerelésgyártók számára a termékeik szervizeléséhez 
(a kereskedelmi célú bemutatóterület használatáért díj számítható fel). 

3.5.2.10 a restaurant or facilities for food service and refreshments;  3.5.2.10 Étterem vagy étkezési lehetőség, büfé. 

3.5.2.11 toilets and washrooms;  3.5.2.11 Toalettek és mosdók. 

3.5.2.12 postal, telephone and electronic mail facilities;  3.5.2.12 Postai, telefonos és e-mail-szolgáltatás. 

3.5.2.13 an area for victory ceremonies;  3.5.2.13 Eredményhirdetési terület. 

3.5.2.14 facilities for press, radio and television representatives;  3.5.2.14 Felszerelések a média, a rádió és a televízió képviselői számára. 

3.5.2.15 appropriate medical facilities and facilities for Anti-Doping Control;  3.5.2.15 Megfelelő egészségügyi felszerelések, és a doppingkontrollhoz 
szükséges felszerelések. 

3.5.2.16 parking facilities.  3.5.2.16 Parkolók. 
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3.5.3 The ISSF Technical Delegates are responsible for examining the 
ranges and other facilities to ensure that they meet ISSF standards 
and are suitable for conducting Competitions / Championships. The 
Technical Committee will provide checklists in accordance with the 
ISSF Regulations and Rules for use by the Technical Delegates in 
examining the ranges and facilities (available from ISSF 
Headquarters). 

 3.5.3 Az ISSF technikai küldötteinek feladata a lőterek és az egyéb 
létesítmények ellenőrzése, és annak megállapítása, hogy 
megfelelnek-e az ISSF előírásainak, és alkalmasak-e a 
versenyek/bajnokságok lebonyolítására. A technikai bizottság 
ellenőrző listákat biztosít az ISSF rendelkezéseinek és szabályainak 
megfelelően, amelyek alapján a technikai küldöttek elvégezhetik a 
lőterek és az egyéb létesítmények ellenőrzését (az ellenőrző listák az 
ISSF központjában érhetők el). 

3.5.4 Ranges to be used for World Championships and Olympic Games 
should be completed one (1) year in advance. If the range is not 
completed, the detailed plans, construction schedule and financial 
plan must be submitted to the Secretary General one (1) year in 
advance, and the range must be completed three (3) months in 
advance. 

 3.5.4 A világbajnokságokhoz és az olimpiai játékokhoz használt lőtereknek 
el kell készülniük egy (1) évvel a verseny időpontja előtt. Ha a lőtér 
nem készült el, a részletes terveket, az építkezési ütemtervet és a 
pénzügyi tervet el kell küldeni a főtitkárnak egy (1) évvel az időpont 
előtt, és a lőtérnek el kell készülnie három (3) hónappal az időpont 
előtt. 

3.6 ENTRY AND PARTICIPATION   3.6 NEVEZÉS ÉS RÉSZVÉTEL  

3.6.1 Only ISSF Member Federations may participate in ISSF 
Championships. Federations participating in Continental 
Championships and Games must be members of the Continental 
Confederation. 

 3.6.1 Az ISSF bajnokságain csak az ISSF tagszövetségei vehetnek részt. 
A kontinentális bajnokságokon és játékokon részt vevő 
szövetségeknek a kontinentális szövetség tagjainak kell lenniük. 

3.6.2 An ISSF Member Federation that is not accepted as a member by its 
own Continental Confederation, or is not allowed to participate in its 
own Continental Championships, may be invited by another 
Continental Confederation to participate in its Continental 
Championships and Games with the right to awards and records. 

 3.6.2 Ha az ISSF valamelyik tagszövetségét a saját kontinentális 
szövetsége nem fogadta el tagként, vagy ha nem engedélyezte 
számára a részvételt a saját kontinentális bajnokságán, akkor egy 
másik kontinentális szövetség meghívhatja a saját kontinentális 
bajnokságára és játékaira, és a tagszövegségnek joga lesz díjakat 
nyerni és csúcsokat felállítani. 

3.6.3 Any athlete must be a national of the country they represent.  3.6.3 Minden sportolónak az általa képviselt ország állampolgárának kell 
lennie. 

3.6.3.1 All disputes relating to the determination of the country which an 
athlete may represent shall be resolved by the ISSF Executive 
Committee. 

 3.6.3.1 Az ISSF végrehajtó bizottsága dönti el az összes olyan vitát, amely 
arra vonatkozik, hogy a sportoló melyik országot képviseli. 

3.6.3.2 An athlete who is a national of two (2) or more countries at the same 
time may represent either one (1) of them, as he may select. 
However, after having represented one (1) country in the Olympic 
Games or in any ISSF Championships, he may not represent another 
country unless he meets the conditions set forth in paragraphs below 
that apply to persons who have changed their nationality or acquired 
a new nationality. 

 3.6.3.2 Az olyan sportoló, aki egyidejűleg két (2) vagy több ország 
állampolgára, bármelyik egy (1) országot képviselheti a saját 
választása alapján. Ha azonban már elindult egy (1) ország 
képviseletében az olimpiai játékokon vagy az ISSF bármelyik 
bajnokságán, akkor nem képviselhet másik országot, kivéve az alábbi 
bekezdésekben ismertetett eseteket, amelyek az olyan személyekre 
vonatkoznak, akik megváltoztatták az állampolgárságukat, vagy akik 
új állampolgárságot kaptak. 
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3.6.3.3 An athlete who has represented one (1) country in the Olympic 
Games or in any ISSF Championship, and who has changed his 
nationality or acquired a new nationality, may participate in 
ISSF Championships to represent his new country provided that at 
least three (3) years have passed since the athlete last represented 
his former country. This period may be reduced or even cancelled, 
with the agreement of the Federations concerned and by the 
ISSF Executive Committee, which takes into account the 
circumstances of each case. 

 3.6.3.3 Az olyan sportoló, aki részt vett egy (1) ország képviseletében az 
olimpiai játékokon vagy az ISSF bármelyik bajnokságán, és 
megváltoztatta az állampolgárságát, vagy új állampolgárságot kapott, 
azzal a feltétellel vehet részt az ISSF bajnokságain az új országának 
képviseletében, hogy legalább három (3) év eltelt azóta, hogy utoljára 
képviselte a korábbi országát. Ez az időszak csökkenthető vagy akár 
el is törölhető az érintett szövetségek és az ISSF végrehajtó 
bizottságának beleegyezésével, figyelembe véve az egyes esetek 
körülményeit. 

3.6.3.4 If an associated State, province or overseas department, a country or 
colony acquires independence, if a country becomes incorporated 
within another country by reason of a change of border, if a country 
merges with another country, or if a new NOC is recognised by the 
IOC, an athlete may continue to represent the country to which he 
belongs or belonged. However, he may, if he prefers, elect to 
represent his country or be entered in ISSF Championships by his 
new Federation when recognized by the ISSF. This particular choice 
may be made only once. 

 3.6.3.4 Ha egy társult állam, tartomány vagy tengerentúli terület, ország vagy 
gyarmat függetlenné válik, ha egy ország beolvad egy másik országba 
határmódosítás következtében, ha egy ország egyesül egy másik 
országgal, vagy ha az IOC egy új nemzeti olimpiai bizottságot ismer 
el, akkor a sportoló továbbra is képviselheti az országát, amelyhez 
tartozik vagy tartozott. A sportoló azonban választhat, hogy az 
országát képviseli-e, vagy az új szövetsége nevezi-e be az ISSF 
bajnokságaira, amikor az ISSF elismeri az új szövetséget. Erre a 
választásra csak egyszer van lehetőség. 

3.6.3.5 Furthermore, in all cases in which an athlete would be eligible to 
participate in ISSF Championships, either by representing another 
country than his or by having the choice as to the country which such 
athlete intends to represent, the ISSF Executive Committee may take 
all decisions of a general or individual nature with regard to issues 
resulting from nationality, citizenship, domicile or residence of any 
athlete, including the duration of any waiting period. 

 3.6.3.5 Továbbá minden olyan esetben, amikor a sportoló jogosult lenne az 
ISSF-bajnokságokon való részvételre, akár úgy, hogy a sajátjától 
különböző országot képvisel, akár úgy, hogy kiválaszthatja, hogy 
melyik országot kívánja képviselni, az ISSF végrehajtó bizottsága 
hozhatja meg az összes döntést általános vagy egyedi jelleggel a 
sportolók nemzetiségéhez, állampolgárságához, állandó lakhelyéhez 
vagy lakhelyéhez kapcsolódóan felmerülő problémák esetében, 
beleértve a bármilyen várakozási idő hosszúságát is. 

3.6.4 The period following naturalization may be reduced or even cancelled 
with the agreement of the two (2) National Federations concerned and 
the final approval of the ISSF Executive Committee. 

 3.6.4 A honosítást követő időszak csökkenthető vagy akár el is törölhető a 
két (2) érintett nemzeti szövetség jóváhagyásával és az ISSF 
végrehajtó bizottságának végső jóváhagyásával. 

3.6.5 An official declaration of eligibility for each athlete will be required from 
the Member Federation. Team officials participating in 
ISSF Championships must abide by the ISSF Rules and Regulations. 

 3.6.5 A tagszövetségeknek a részvételi jogosultságot igazoló hivatalos 
nyilatkozatot kell kiadniuk minden sportoló számára. Az ISSF 
bajnokságain részt vevő csapatbeli tisztségviselőknek be kell tartaniuk 
az ISSF szabályait és rendelkezéseit. 

3.6.6 All athletes must sign a “Athlete's Declaration” and have an 
ISSF ID Number before participation in any ISSF Championships. 
Failure to deliver a signed declaration before any start will lead to 
disqualification and cancellation of the results obtained. 

 3.6.6 Minden sportolónak alá kell írnia egy „sportolói nyilatkozatot”, és 
rendelkeznie kell ISSF-azonosítószámmal, mielőtt részt vehetne az 
ISSF bármelyik bajnokságán. Ha a sportoló nem mutatja be az aláírt 
nyilatkozatot bármilyen verseny kezdete előtt, akkor ez a mulasztás a 
sportoló kizárását és az elért eredmények törlését vonja maga után. 
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3.6.7 Maximum participation in the Olympic Games is established by the 
IOC. Qualification standards are established by the ISSF Executive 
Committee that also has the authority to take the final decision on the 
distribution of the quota places and the Wild Cards in cooperation with 
the IOC Tripartite Commission. 

 3.6.7 Az olimpiai játékok maximális részvételi létszámát az IOC határozza 
meg. A kvalifikáció szabályait az ISSF végrehajtó bizottsága 
határozza meg, és ezenkívül a hatáskörébe tartozik a kvótahelyek és 
a szabadkártyák kiosztása az IOC háromoldalú bizottságával 
együttműködve. 

3.6.8 In the World Championships each nation can enter a maximum of 
three (3) athletes in individual events who may participate as one (1) 
team in team events. 

 3.6.8 A világbajnokságra minden ország maximum három (3) sportolót 
nevezhet be az egyéni versenyszámokban, és ezek a sportolók 
egy (1) csapatként vehetnek részt a csapatversenyszámokban. 

3.6.8.1 The maximum national team size for World Championships events is 
as follows: 

 3.6.8.1 A nemzeti válogatott csapatok maximális létszáma a 
világbajnokságokon a következő: 

 

 Men   Férfiak 

Rifle  10 (8 if 300m is conducted separately or if 
300m is not entered) 

 Puska  10 (8, ha a 300 m-es versenyszámokat külön 
rendezik meg vagy nem rendezik meg) 

Pistol  10  Pisztoly  10 

Trap  3  Trap  3 

Double Trap 3  Dupla trap 3 

Skeet  3  Skeet  3 

Running Target  5  Futócél  5 

Total Men  34  Férfi sportolók összesen  34 

 Women   Nők 

Rifle  8 (6 if 300m is conducted separately or if 
300m is not entered) 

 Puska  8 (6, ha a 300 m-es versenyszámokat külön 
rendezik meg vagy nem rendezik meg) 

Pistol  5  Pisztoly  5 

Trap  3  Trap  3 

Double Trap 3  Dupla trap 3 

Skeet  3  Skeet  3 

Running Target  3  Futócél  3 

Total Women  25  Női sportolók összesen  25 
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3.6.8.2 Officials  3.6.8.2 Tisztségviselők 

All persons entered as Officials must pay all appropriate fees.  A tisztségviselőként megnevezett összes személynek meg kell 
fizetnie az összes megfelelő díjat. 

3.6.8.3 Replacements may be made only in the teams of three (3) registered 
for team events, but only from those already registered for this 
championship. 

 3.6.8.3 Cserére csak a csapatversenyszámokra benevezett háromfős (3) 
csapatok esetében van lehetőség, de csak az adott bajnokságra 
már benevezett sportolók közül. 

3.6.8.4 When junior category events are scheduled in the World 
Championships, the number of athletes allowed per event is the 
same. 

 3.6.8.4 Ha a világbajnokságok versenyprogramjában junior kategóriájú 
versenyszámok is szerepelnek, a sportolók versenyszámonkénti 
engedélyezett létszáma azonos. 

3.6.8.4.1 In World Championships, juniors may participate in the men's and the 
women's competitions, but in one (1) category only (either in the 
junior's or in the senior's events) at the same championships (place 
and dates). 

 3.6.8.4.1 A világbajnokságokon a junior sportolók részt vehetnek a férfi, 
illetve a női versenyeken, de (helyszín és dátum szerint) ugyanazon 
a bajnokságon csak egy (1) kategóriában (a junior 
versenyszámokban vagy a felnőtt versenyszámokban). 

3.6.8.4.2 If there is no junior category programmed for a particular event in a 
championship, juniors may participate in this event as a member of 
the national senior category team, even if they participate in the junior 
category in another event in the same championship. 

 3.6.8.4.2 Ha egy bajnokságon valamelyik versenyszámnál nem szerepel 
junior kategória a versenyprogramban, akkor a junior sportolók 
ebben a versenyszámban részt vehetnek a felnőtt nemzeti csapat 
tagjaként akkor is, ha ugyanezen a bajnokságon junior 
kategóriában indulnak el egy másik versenyszámban. 

3.6.9 The participating federation is responsible for the travel and living 
expenses of team members. The Organizing Committee must provide 
transportation from the local airport or railway station to the official 
hotels and from the official hotels to the range. The cost for transfer 
from the airport(s) to the official hotels and back may be charged 
when approved by the Executive Committee of the ISSF. 

 3.6.9 A részt vevő szövetség fedezi a csapattagok utazási és 
szállásköltségeit. A szervezőbizottságnak kell biztosítania a 
közlekedési lehetőséget a helyi repülőtér vagy vasútállomás és a 
hivatalos szállások, valamint a hivatalos szállások és a lőtér között 
mindkét irányban. A repülőterek és a hivatalos szállások közötti 
utazásért (mindkét irányban) díj számítható fel, ha az ISSF 
végrehajtó bizottsága jóváhagyja. 
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3.7 COMPETITION PROCEDURES   3.7 A VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA  

3.7.1 The ISSF General Regulations and the applicable current 
ISSF Competition Rules will govern the conduct of events in all 
ISSF Championships. 

 3.7.1 Az ISSF általános rendelkezései és a vonatkozó érvényes 
ISSF-versenyszabályok alkalmazandók a versenyszámok 
lebonyolítására az összes ISSF-bajnokságon. 

3.7.2 Programs  3.7.2 Versenyprogramok 

3.7.2.1 The Preliminary Program must be prepared by the Organizing 
Committee and submitted to the Secretary General for examination by 
the Technical Committee and approval by the Executive Committee. 

 3.7.2.1 A szervezőbizottságnak össze kell állítania az előzetes programot, 
és kell küldenie azt a főtitkárnak, hogy a technikai bizottság 
ellenőrizhesse, és a végrehajtó bizottság jóváhagyhassa. 

 

 
World 

Championships 
World Cups  

 
Világbajnokságok Világkupák 

Send to ISSF 15 months 8 months  Küldés az ISSF-nek 15 hónap 8 hónap 

OC to federations 12 months 6 months  Szervezőbizottság 
a szövetségeknek 

12 hónap 6 hónap 

 

3.7.2.1.1 The schedule for the mandatory events of the World Championships 
including training days and the opening and closing ceremonies 
should not exceed 14 days. At the option of the Organizing 
Committee, the ranges may be opened for additional training days 
before official training begins. The duration of the World 
Championships may be extended to not more than 16 days with the 
approval of the Executive Committee. 

 3.7.2.1.1 A világbajnokságok kötelező versenyszámait tartalmazó időbeosztás 
nem haladhatja meg a 14 napot, beleértve az edzések, a megnyitó- 
és a záróünnepség napját. A szervezőbizottság döntése alapján a 
lőtereken a hivatalos edzést megelőzően is biztosíthatók további 
edzésnapok. A világbajnokságok időtartama a végrehajtó bizottság 
jóváhagyásával meghosszabbítható legfeljebb 16 napra. 

3.7.2.2 The Final Program must be prepared by the Organizing Committee 
and submitted to the Secretary General for examination by the 
Technical Committee and approval by the Executive Committee 

 3.7.2.2 A szervezőbizottságnak össze kell állítania a végleges programot, 
és kell küldenie azt a főtitkárnak, hogy a technikai bizottság 
ellenőrizhesse, és a végrehajtó bizottság jóváhagyhassa. 

 

 World 
Championships 

World Cups Continental 
Championships 

(Other supervised 
Competitions) 

  Világ-
bajnokságok 

Világkupák Kontinentális 
bajnokságok 

(egyéb felügyelt 
bajnokságok) 

Send to ISSF 6 months 3 ½ months 4 months for 
information only 

 Küldés az ISSF-nek 6 hónap 3 ½ hónap 4 hónap, 
tájékoztatásként 

OC to 
federations 

5 months 3 months   Szervezőbizottság 
a szövetségeknek 

5 hónap 3 hónap  
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3.7.3 Entries  3.7.3 Nevezések 

3.7.3.1 Preliminary Entries  3.7.3.1 Előzetes nevezések 

Each national federation entering the Championship must submit a 
preliminary entry to the Organizing Committee. The preliminary entry 
must list all individual and team events in which the national federation 
will participate. Any preliminary entries received after the Final 
Program is published will be entered on a waiting list according to 
the date of the receipt of the entry and it may be that the participation 
is only possible if targets/places are available. The Organizing 
Committee must inform the Nations in question of any such change 
immediately after these entries are received. 

 A bajnokságon részt venni kívánó minden szövetségnek előzetes 
nevezést kell küldenie a szervezőbizottság számára. Az előzetes 
nevezésnek tartalmaznia kell az összes egyéni és 
csapatversenyszámot, amelyben a nemzeti szövetség részt kíván 
venni a bajnokságon. A végleges program közzététele után 
beérkezett minden előzetes nevezés várólistára lesz helyezve a 
nevezés beérkezési dátumának megfelelő sorrendben, és 
előfordulhat, hogy a részvétel csak akkor lehetséges, ha vannak 
szabad céltáblák/lőállások. A szervezőbizottságnak az ilyen 
nevezések beérkezése után azonnal tájékoztatnia kell az érintett 
országokat ezekről a változásokról. 

 

World Championships World Cups  Világbajnokságok Világkupák 

7 months 4 months  7 hónap 4 hónap 

 

3.7.3.2 Final Entries  3.7.3.2 Végleges nevezések 

Final Entries must be forwarded directly to the ISSF by fax or e-mail 
before midnight (Munich time) of the 30th day before the official arrival 
day. The final entries to the ISSF may be made via the ISSF online 
registration. The final entry must list the names and ID Numbers of all 
athletes. Also the final entry must list the names and dates of birth of 
all officials with their function. 

 A végleges nevezéseket közvetlenül az ISSF-nek kell eljuttatni faxon 
vagy e-mailben legkésőbb 30 nappal a hivatalos érkezési dátum előtt 
(a határidő napján éjfélig, müncheni idő szerint). Az ISSF-nek 
leadandó végleges nevezéseket az ISSF online regisztrációs 
rendszerén keresztül is el lehet küldeni. A végleges nevezésnek 
tartalmaznia kell az összes sportoló nevét és azonosítószámát. 
Ezenkívül a végleges nevezésben fel kell tüntetni az összes 
tisztségviselő nevét, születési dátumát és funkcióját. 

3.7.3.3 The Organizing Committee reserves the right to reject any entries 
received after the deadlines in this article and / or establish a waiting 
list. 

 3.7.3.3 A szervezőbizottság fenntartja a jogot a jelen dokumentumban jelzett 
határidő után érkezett bármilyen nevezés elutasítására és/vagy 
várólista alkalmazására. 

3.7.3.4 Late entries received after the deadline for final entry must not be 
allowed to participate in the events unless received by the ISSF three 
(3) days before the official arrival day and the following can be 
complied with: 

 3.7.3.4 A végleges nevezés határideje után beérkezett késedelmes 
nevezések esetében nem engedélyezhető a részvétel, kivéve ha az 
ISSF megkapja azokat három (3) nappal a hivatalos érkezési dátum 
előtt, és teljesíthetők a következő feltételek: 

3.7.3.4.1 the final Program may not be changed;  3.7.3.4.1 A végleges program nem változtatható meg. 

3.7.3.4.2 the late entries do not cause a problem with any other organizational 
matters; 

 3.7.3.4.2 A késedelmes nevezések nem okoznak semmilyen más szervezési 
problémát. 
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3.7.3.4.3 any entry accepted after the final entry deadline will incur an additional 
penalty fee of Euro 50.00 for each athlete entered in each event which 
has to be paid to the Organizing Committee by the federation who 
makes the late entry. 

 3.7.3.4.3 A végleges nevezés határideje után elfogadott minden nevezés 
esetében a késedelmesen nevező szövetségnek 50,00 euró 
késedelmi díjat kell fizetnie a szervezőbizottság számára az összes 
versenyszámba benevezett összes versenyző után. 

3.7.3.5 Any additional entries received after the deadline of three (3) days 
before the official arrival day may not participate. 

 3.7.3.5 A hivatalos érkezési nap előtti három (3) napos határidő után 
beérkezett további nevezések esetében nem engedélyezhető a 
részvétel. 

3.7.3.6 Replacement of a registered athlete by another already registered 
athlete for that Competitions / Championships is permitted. This 
change can only be made before 12:00 the day before the Pre-Event 
Training for that event. 

 3.7.3.6 A regisztrált sportolók lecserélhetők az adott versenyre/bajnokságra 
már regisztrált másik sportolóra. Erre a változtatásra csak az adott 
versenyszám verseny előtti edzését megelőző napon 12:00 óráig van 
lehetőség. 

3.7.3.7 In World Cups: the exchange of a athlete between one (1) competing 
for a quota place and a MQS athlete is not permitted. A MQS athlete 
may replace a withdrawn quota place athlete. The withdrawn quota 
place athlete may not shoot for MQS. 

 3.7.3.7 Világkupák esetében nem engedélyezett a csere a sportolók között, 
ha az egyik sportoló kvótahelyért versenyez, a másik sportoló pedig 
az MQS kategóriában indul. Az MQS kategóriában benevezett 
sportoló felválthatja a kvótahelyért versenyző olyan sportolót, aki 
visszalépett ettől a versenytől. A kvótahelyért induló visszalépett 
versenyző nem indulhat el az MQS kategóriában. 

3.7.4 Fees  3.7.4 Díjak 

3.7.4.1 Entry fees must be paid to the Organizing Committee upon request. 
A fee of Euro 170.00 will be paid for each athlete entered in each 
event. This fee will be retained by the Organizing Committee; they 
must forward a fee of Euro 5.00 for each athlete in each event to the 
ISSF within 30 days after the Championships. A fee of Euro 50.00 
must be paid for each official. 

 3.7.4.1 A szervezőbizottság kérésére nevezési díjat kell fizetni. A nevezési díj 
sportolónként 170,00 euró minden versenyszámban. Ezt a díjat a 
szervezőbizottság megtartja, és a bajnokság befejezésétől számított 
30 napon belül 5,00 euró díjat kell fizetnie az ISSF-nek az összes 
versenyszámba benevezett összes sportoló után. Minden 
tisztségviselő után 50,00 euró díjat kell fizetni. 

3.7.4.2 A reasonable fee for Shotgun training may be charged when approved 
by the Executive Committee of the ISSF. 

 3.7.4.2 A koronglövő edzésekért méltányos díj számítható fel az ISSF 
végrehajtó bizottságának jóváhagyásával. 

3.7.4.3 Any federation reducing the number of athletes and / or officials after 
the Final Entry Deadline is obligated to pay all applicable fees and 
costs including entry fees according to the number of athletes and 
entries on the Final Entry Forms originally received. If the applicable 
fees and costs are not paid no member of that federation may 
participate. 

 3.7.4.3 Az a szövetség, amelyik a végleges nevezési határidő lejárta után 
csökkenti a sportolók és/vagy a tisztségviselők létszámát, köteles 
kifizetni az összes alkalmazandó díjat és költséget, beleértve a 
nevezési díjakat is, az eredeti végleges nevezési űrlapon feltüntetett 
sportolók és nevezések számának megfelelően. Ha az adott 
szövetség nem fizeti ki a megfelelő díjakat és költségeket, akkor a 
szövetség egyik tagja számára sem engedélyezhető a részvétel. 

3.7.4.4 In Continental Competitions / Championships a fee of Euro 5.00 for 
each athlete entered in each event must be paid to the ISSF within 
thirty (30) days after the Championship. 

 3.7.4.4 A kontinentális versenyek/bajnokságok esetében 5,00 euró díjat kell 
fizetni az ISSF-nek az összes versenyszámban benevezett összes 
sportoló után a bajnokságot követő harminc (30) napon belül. 
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3.7.4.5 In regional or other Competitions / Championships with MQS status a 
fee of Euro 5.00 for each athlete entered in each event must be paid 
to the ISSF within thirty (30) days after the Competitions / 
Championships. 

 3.7.4.5 A regionális vagy az egyéb MQS kategóriájú versenyek/bajnokságok 
esetében 5,00 euró díjat kell fizetni az ISSF-nek az összes 
versenyszámban benevezett összes sportoló után a bajnokságot 
követő harminc (30) napon belül. 

3.7.5 Information to be sent to ISSF Headquarters  3.7.5 Az ISSF központjába elküldendő információk 

3.7.5.1 Copies of all invitations, programs and entry forms for all 
ISSF Championships must be sent to the Secretary General. 

 3.7.5.1 Az összes ISSF-bajnokság összes meghívójáról, programjáról és 
nevezési űrlapjáról másolatot kell küldeni a főtitkárnak. 

3.7.5.2 One (1) copy of the official result lists of each event must be sent to 
the ISSF Headquarters via Fax and/or e-mail immediately after it has 
been verified, but not later than the end of the competition day. 

 3.7.5.2 Minden versenyszám hivatalos eredményjegyzékéből egy (1) példányt 
faxon vagy e-mailben el kell küldeni az ISSF központjába az 
eredmények ellenőrzése után, de a versenynap végénél nem később. 

3.7.5.3 Three (3) copies of the official result lists must be sent to the 
ISSF Secretariat no later than three (3) days after the completion of 
the events. A list showing the number of countries and the number of 
athletes participating in each discipline, by events, must be included 
with the results lists. 

 3.7.5.3 A hivatalos eredményjegyzékekből három (3) példányt el kell küldeni 
az ISSF titkárságának a versenyszámok befejezését követő három (3) 
napon belül. Az eredményjegyzékekhez mellékelni kell az egyes 
szakágakban részt vevő országok és sportolók számát 
versenyszámonkénti bontásban tartalmazó listát. 

3.7.6 Olympic Games  3.7.6 Olimpiai játékok 

3.7.6.1 Programs, schedules, forms and other details must be received by the 
ISSF checked and agreed with the Organising Committee. 

 3.7.6.1 Az ISSF-nek meg kell kapnia a programokat, az időbeosztásokat, az 
űrlapokat és az egyéb adatokat, és egyeztetnie kell azokat a 
szervezőbizottsággal. 

3.7.6.2 Entries in the Olympic Games must be made using the procedures 
specified in the ISSF General Regulations except that schedules or 
special procedures established by the ISSF or IOC will prevail. 

 3.7.6.2 Az olimpiai játékokra történő nevezéseket az ISSF általános 
rendelkezéseiben meghatározott eljárások használatával kell 
összeállítani, azzal a kivétellel, hogy az ISSF vagy az IOC által előírt 
időbeosztásokat vagy speciális eljárásokat kell irányadónak tekinteni. 

3.7.6.3 Anti-Doping Control in the Olympic Games will be conducted 
according to the procedures established by the IOC. Anti-Doping 
Control in all ISSF Championships will be conducted in all events and 
categories according to procedures established by the 
ISSF Anti-Doping Regulations. 

 3.7.6.3 A doppingkontroll végrehajtása az olimpiai játékokon az IOC által 
meghatározott előírások szerint történik. Az ISSF összes bajnokságán 
az ISSF doppingellenes szabályainak megfelelően kell végrehajtani a 
doppingkontrollt minden versenyszámban és kategóriában. 

3.8 PROTOCOL   3.8 PROTOKOLL  

3.8.1 The World Championships must be inaugurated with an opening 
ceremony that is held on either the first day of competition or the day 
before. A closing ceremony must be held on the last day of 
competition. The Executive Committee must approve arrangements 
for the opening and closing ceremonies. 

 3.8.1 A világbajnokságokat az első versenynapon vagy az azt megelőző 
napon megrendezett megnyitóünnepséggel kell elkezdeni. Az utolsó 
versenynapon záróünnepséget kell tartani. A végrehajtó bizottságnak 
jóvá kell hagynia a megnyitó- és a záróünnepség megrendezésének 
tervezetét. 

3.8.2 In World Championships the Organizing Committee must award:  3.8.2 A világbajnokságokon a szervezőbizottságnak a következő díjakat kell 
kiosztania: 



 

EDITION 2017 | First Print V1.1 03/2017 

 Copyright: ISSF 25 

3.8.2.1 World Championship medals in gold, silver and bronze colors to the 
first three (3) individual event winners. A minimum of 15 individuals in 
each of the men's and women's events or 10 individuals in men's and 
women's junior events must participate before individual medals can 
be awarded. 

 3.8.2.1 Világbajnoki érem arany, ezüst és bronz színben az egyéni 
versenyszámok első három (3) helyezettjének. Egyéni érmek csak 
akkor oszthatók ki, ha a férfi és a női versenyszámokban legalább 15 
egyéni induló vesz részt, illetve a junior férfi és a junior női 
versenyszámokban legalább 10 egyéni induló vesz részt. 

3.8.2.2 Team Championship medals of similar design in gold, silver and 
bronze colors to each member of the first three (3) team event 
winners. A minimum of five (5) teams in each of the men's and 
women's events or three (3) teams in men's and women's junior 
events must participate before team medals can be awarded. 

 3.8.2.2 Hasonló tervezésű csapatbajnoki érem arany, ezüst és bronz színben 
a csapatversenyszámok első három (3) csapata minden tagjának. 
Csapatérmek csak akkor oszthatók ki, ha a férfi és a női 
versenyszámokban legalább öt (5) csapat vesz részt, illetve a junior 
férfi és a junior női versenyszámokban legalább három (3) csapat 
vesz részt. 

3.8.2.3 If these minimums are not reached, the event will be declared an 
“International Championship” of the nation which organized the 
competitions. 

 3.8.2.3 Ha az indulók létszáma nem éri el ezeket a minimális mennyiségeket, 
akkor a versenyszámot a versenyt rendező ország „nemzetközi 
versenyének” kell nyilvánítani. 

3.8.2.4 Certificates or Diplomas to the first eight (8) athletes in each individual 
event. 

 3.8.2.4 Oklevél minden egyéni versenyszám első nyolc (8) helyezettjének. 

3.8.3 A commemorative medal, of a different design from the Championship 
medals to each athlete, team official, judge and delegate. 

 3.8.3 A bajnoki érmektől különböző emlékérem minden sportolónak, 
csapatbeli tisztségviselőnek, bírónak és küldöttnek. 

3.8.4 The design of all official awards and the official symbol must be 
submitted to the Secretary General for approval by the Executive 
Committee at least two (2) months in advance. 

 3.8.4 Minden hivatalos díj és a hivatalos szimbólum tervét legalább két (2) 
hónappal az időpont előtt el kell küldeni a főtitkárnak, és a végrehajtó 
bizottságnak jóvá kell hagynia azt. 

3.8.5 A victory ceremony must be held for each Championship event, 
following these conditions: 

 3.8.5 A bajnokság minden versenyszámában eredményhirdetést kell tartani 
a következő feltételeknek megfelelően: 

3.8.5.1 the flags of the first three (3) individual or team winners must be 
raised while the anthem of the winner is played; 

 3.8.5.1 Az első három (3) helyezett (egyéni vagy csapat) zászlóját fel kell 
vonni a győztes himnuszának lejátszása közben. 

3.8.5.2 the flags, anthems and emblems used by National Member 
Federations must be submitted to and approved by the Executive 
Committee of the ISSF; 

 3.8.5.2 A nemzeti tagszövetségek által használt zászlókat, himnuszokat és 
emblémákat el kell küldeni az ISSF végrehajtó bizottságának, és 
annak jóvá kell hagynia azokat. 

3.8.5.3 the Executive Committee must approve the program for the victory 
ceremony. The Organizing Committee with the approval of the 
ISSF President must establish the time of the victory ceremony. 

 3.8.5.3 A végrehajtó bizottságnak jóvá kell hagynia az eredményhirdetés 
programját. A szervezőbizottságnak az ISSF elnökének 
jóváhagyásával kell kitűznie az eredményhirdetés időpontját. 
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3.9 WORLD RECORDS  3.9 VILÁGCSÚCSOK 

3.9.1 World Records may be established in all recognized ISSF men's, 
women's, and juniors' events in Olympic Games, World 
Championships, World Cups, World Cup Finals, Continental 
Championships and Continental Games that have been conducted 
according to the ISSF Rules and Regulations. 

 3.9.1 Világcsúcsok felállíthatók az ISSF összes elismert férfi, női és junior 
versenyszámában az ISSF szabályainak és rendelkezéseinek 
megfelelően lebonyolított olimpiai játékokon, világbajnokságokon, 
világkupákon, világkupadöntőkön, kontinentális bajnokságokon és 
kontinentális játékokon. 

3.9.1.1 Finals World Records may be established only in Olympic events for 
men and women and are comprised of the results of the Qualification 
Rounds added to the results of the Finals for each event, as specified 
in the Olympic Shooting Disciplines' Rules. 

 3.9.1.1 Döntős világcsúcsok csak az olimpiai férfi és női versenyszámokban 
állíthatók fel, és ezeket a világcsúcsokat az egyes versenyszámok 
alapversenyében és döntőjében elért összesített eredmény jelenti, az 
olimpiai sportlövő szakágak szabályainak megfelelően. 

3.9.2 World Records Junior will be recognized only in events for juniors fired 
either as special Junior competitions in ISSF Championships or by 
Junior athletes competing in regular competitions in ISSF 
Championships. World Records Junior, Men and Women, for 
individual and team, will be recognized if a minimum of 10 athletes 
participate in the individual category and three (3) teams participate in 
the team category. 

 3.9.2 Junior világcsúcsokat csak a junior versenyszámokban lehet elérni az 
ISSF-bajnokságok junioroknak megrendezett versenyein vagy az 
ISSF-bajnokságok normál versenyein elinduló junior sportolók 
eredményeivel. A junior férfi és a junior női egyéni és 
csapatvilágcsúcsok akkor ismerhetők el, ha legalább 10 sportoló vett 
részt az egyéni kategóriában és legalább három (3) csapat vett részt a 
csapat kategóriában. 

3.9.3 World Records will be recognized in individual events if a minimum of 
15 athletes participate and in team events, if a minimum of five (5) 
teams participate. 

 3.9.3 A világcsúcsok az egyéni versenyszámokban legalább 15 sportoló 
részvétele, a csapatversenyszámokban legalább öt (5) csapat 
részvétele esetén ismerhetők el. 

3.9.4 The ISSF will issue a World Record diploma to athletes or team 
members who establish World Records. 

 3.9.4 Az ISSF a világcsúcsot elismerő oklevelet ad a világcsúcsot felállító 
sportolóknak vagy csapattagoknak. 

3.9.5 If more than three (3) athletes per country are admitted to the World 
Cups, World Records can only be achieved by the athletes nominated 
for the main competitions (not those entered for MQS only). 

 3.9.5 Ha országonként háromnál (3) több sportoló vesz részt a 
világkupákon, akkor világcsúcsot csak a főversenybe benevezett 
sportolók állíthatnak fel (a csak az MQS kategóriába benevezett 
sportolóknak nincs erre lehetőségük). 

3.9.6 The Technical Delegate(s) must submit reports for recognition of 
World Records. 

 3.9.6 A technikai küldötteknek jelentést kell küldeniük a világcsúcsok 
elismeréséhez. 
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3.10 MEDIA RELATIONS   3.10 MÉDIAKAPCSOLATOK  

3.10.1 The Media Coverage, Broadcasting and Advertising Rights of all 
ISSF World Championships, World Cups and other ISSF official 
events (General Assemblies, Congresses etc) are the property of the 
International Shooting Sport Federation. 

 3.10.1 Az ISSF összes világbajnokságának, világkupájának és az ISSF 
egyéb hivatalos eseményeinek (közgyűlés, kongresszusok stb.) 
médiabeli híradási, közvetítési és hirdetési joga a Nemzetközi 
Sportlövő Szövetség tulajdonában van. 

3.10.2 Press, radio and television services must be given all cooperation and 
assistance to ensure the free flow of public information and 
communication. Necessary facilities including telecommunications, 
telephone, typewriters, etc. must be available prior to and during the 
Competitions / Championships. 

 3.10.2 A sajtóval, a rádióval és a televízióval teljes mértékben együtt kell 
működni, és segítséget kell nyújtani a nyilvános információk 
közzététele és a kommunikáció biztosítása érdekében. 
A versenyek/bajnokságok előtt és alatt biztosítani kell a szükséges 
felszereléseket, beleértve a telekommunikációs eszközöket, a 
telefonokat, az írógépeket stb. 

3.10.3 Provisions for interviews, photography and other media requirements 
will be made by the Organizing Committee to ensure that media 
personnel have access to athletes and team leaders; provided that 
such arrangements do not inconvenience the individual(s) concerned. 
Media representatives may communicate with athletes through their 
respective team leaders. 

 3.10.3 A szervezőbizottságnak lehetővé kell tennie az interjúk készítését, a 
fényképezést, és gondoskodnia kell a média egyéb igényeinek 
teljesítéséről, biztosítva ezáltal, hogy a média munkatársai 
hozzáférhessenek a sportolókhoz és a csapatvezetőkhöz, azzal a 
feltétellel, hogy nem zavarják meg az érintett személyeket. A média 
képviselői a sportolókkal a csapatvezetőik közvetítésével 
kommunikálhatnak. 

3.11 GENERAL  3.11 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

3.11.1 Upon approval, alterations become effective on January 1st, of the 
year following the current or the next Olympic Games. 

 3.11.1 A módosítások a jóváhagyásuk után az aktuális vagy a következő 
olimpiai játékokat követő év januárjának 1. napján lépnek érvénybe. 

3.12 ANNEXES  3.12 MELLÉKLETEK 

3.12.1 The General Regulations may be extended by annexes for the 
following: 

 3.12.1 Az általános rendelkezések mellékletekkel egészíthetők ki a 
következők szerint: 

3.12.2 The annexes to the General Regulations may not contravene the 
General Regulations and must be approved by the Executive 
Committee in accordance with the Constitution of the ISSF. 

 3.12.2 Az általános rendelkezések mellékletei nem lehetnek ellentétesek az 
általános rendelkezésekkel, és a végrehajtó bizottságnak jóvá kell 
hagynia a mellékleteket az ISSF alapszabályának megfelelően. 
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3.12.3 List of Annexes  3.12.3 A mellékletek listája 

Note: Separate Manuals, available at the ISSF Headquarters  Megjegyzés: Az ISSF központjában elérhető különálló kézikönyvek: 

• Guidelines for Organization of ISSF World Cups  • Útmutató az ISSF-világkupák megrendezéséhez 

• Checklists for Technical Delegates  • Ellenőrző listák a technikai küldöttek számára 

3.12.3.1 Special Regulations for the Participation in the Shooting Sport 
Events of the Olympic Games: Annex “Q;” 

 3.12.3.1 Az olimpiai játékok sportlövő versenyszámaiban való részvételre 
vonatkozó előírások: „Q” melléklet 

3.12.3.2 Athlete Declaration and ISSF ID Number Application Form: 
Annex “D;” 

 3.12.3.2 Sportolói nyilatkozat és az ISSF-azonosítószám igénylőlapja: 
„D” melléklet 

3.12.3.3 General Procedures for Organizing Committees: Annex “G;”  3.12.3.3 Általános eljárások a szervezőbizottságok számára: 
„G” melléklet 

3.12.3.4 Application Procedures for World Championships and World 
Cups: Annex “W;” 

 3.12.3.4 Nevezési eljárások a világbajnokságokra és a világkupákra: 
„W” melléklet 

3.12.3.5 Code of Ethics: Annex “CE;”  3.12.3.5 Etikai kódex: „CE” melléklet 

3.12.3.6 Procedures for Verification of World Records: Annex “R;”  3.12.3.6 A világcsúcsok igazolásának eljárásai: „R” melléklet 

3.12.3.7 Rules for Filing and Deciding Protests: Annex “P;”  3.12.3.7 Az óvások benyújtásának és elbírálásának szabályai: 
„P” melléklet 

3.12.3.8 Guidelines for Training Academy: Annex “TA;”  3.12.3.8 Útmutató az edzői akadémiához: „TA” melléklet 

3.12.3.9 Guidelines for Judges: Annex “J;”  3.12.3.9 Útmutató a bírók számára: „J” melléklet 

3.12.3.9.1 Guidelines for Shotgun Referees: Annex “S;”  3.12.3.9.1 Útmutató a koronglövő bírók számára: „S” melléklet 

3.12.3.10 Guidelines for Public Affairs Activities: Annex “A;”  3.12.3.10 Útmutató a közügyekkel kapcsolatos tevékenységekhez: 
„A” melléklet 

3.12.3.11 Guidelines for TV Broadcasting and Advertising: Annex “B”:  3.12.3.11 Útmutató a tv-közvetítéshez és a hirdetéshez: „B” melléklet: 

3.12.3.11.1 all rights concerning contractual and proprietary matters with the 
production and use of television, radio, film and photographic 
coverage of the World Championships, World Cups and of 
Intercontinental Competitions / Championships are the exclusive 
property of the International Shooting Sport Federation; 

 3.12.3.11.1 A világbajnokságok, a világkupák és az interkontinentális 
versenyek/bajnokságok televíziós, rádiós, filmes és fényképes 
közvetítésének előállítására és használatára vonatkozó valamennyi 
szerződéses és tulajdoni vonatkozású jog a Nemzetközi Sportlövő 
Szövetség kizárólagos tulajdona. 
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3.12.3.11.2 these rights may not be sold, transferred or negotiated without the 
written agreement of the President and Secretary General acting on 
the decision of the Executive Committee, which may delegate its 
authority to negotiate the sale or utilization of these rights, but which 
must retain the sole responsibility for the final decision and for the 
utilization of the income from the sale of the rights. 

 3.12.3.11.2 Ezek a jogok nem adhatók el, nem ruházhatók át, és ezekről a 
jogokról nem lehet tárgyalni az elnök vagy a főtitkár írásbeli engedélye 
nélkül, akik a végrehajtó bizottság döntése alapján járnak el; a 
végrehajtó bizottság átruházhatja az ezen jogok eladására vagy 
felhasználására vonatkozó jogkörét, de fenn kell tartania a végső 
döntésre és a jogok eladásából származó bevétel felhasználására 
vonatkozó kizárólagos felelősségét. 

3.12.3.12 Rules for the Athletes Committee: Annex “AC;”  3.12.3.12 A sportolói bizottságra vonatkozó szabályok: „AC” melléklet 

3.13 APPROVAL  3.13 JÓVÁHAGYÁS 

3.13.1 These General Regulations were approved by the Ordinary General 
Assembly of the ISSF on October 30th, 1982 in Caracas, Venezuela, 
and replace the “General Regulations, edition 1977” and became 
effective on November 15th, 1982 (revised, amended and corrected by 
the General Assembly of ISSF on July 29th, 1988 in Madrid, ESP). 
This edition includes amendments and corrections approved by the 
General Assemblies of the ISSF on August 14th, 1990 in Moscow, 
URS and on April 27th, 1992 in Barcelona, ESP and on July 22nd, 1994 
in Milan, ITA, on April 20th, 1996 in Atlanta, USA and on July 15th, 
1998 in Barcelona, ESP, on 21st March 2000 in Sydney, AUS, on April 
18th, 2004 in Athens, GRE and on April 10th, 2008 in Beijing, CHN. 

 3.13.1 A jelen általános rendelkezéseket az ISSF rendes közgyűlése 1982. 
október 30-án hagyta jóvá Caracasban, Venezuelában, egyúttal 
lecserélte az általános rendelkezések 1977-es kiadását, és a jelen 
általános rendelkezéseket 1982. november 15-én léptette érvénybe 
(az ISSF közgyűlése felülvizsgálta, módosította és helyesbítette az 
általános rendelkezéseket 1988. július 29-én Madridban, 
Spanyolországban). A jelen kiadás az ISSF következő időpontokban 
tartott közgyűlései által jóváhagyott módosításokat és helyesbítéseket 
tartalmazza: 1990. augusztus 14., Moszkva (URS) és 
1992. április 27., Barcelona (ESP) és 1994. július 22., Milánó (ITA), 
1996. április 20., Atlanta (USA) és 1998. július 15., Barcelona (ESP), 
2000. március 21., Sydney (AUS), 2004. április 18., Athén (GRE) és 
2008. április 10., Peking (CHN). 
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3.14 INDEX  3.14 TÁRGYMUTATÓ 

 

300m Rifle Events not included in World Championships 3.3.3.4  300 m-es puskás versenyszámok, világbajnokság 
programjában nem szereplő 

3.3.3.4 

Administration of Competitions / Championships 3.4  Versenyek/bajnokságok szervezési teendői 3.4 

Alteration of the General Regulations 3.11.1  Általános rendelkezések módosításai 3.11.1 

Annexes to the General Regulations 3.12  Általános rendelkezések mellékletei 3.12 

Anti-Doping Control in ISSF Championships 3.7.6.3  Doppingkontroll az ISSF-bajnokságokon 3.7.6.3 

Anti-Doping Control in Olympic Games 3.7.6.3  Doppingkontroll az olimpiai játékokon 3.7.6.3 

Application of Rules and Regulations 3.7.1  Szabályok és rendelkezések alkalmazása 3.7.1 

Approval of Designs and Symbols 3.8.4  Tervek és szimbólumok jóváhagyása 3.8.4 

Athlete’s Declaration 3.6.6  Sportolói nyilatkozat 3.6.6 

Awards – World Championships 3.8.2  Díjak, világbajnokságok 3.8.2 

Combined Juries 3.4.5.1  Összevont zsűrik 3.4.5.1 

Combined Shotgun Ranges 3.5.1.1  Összevont koronglövő lőterek 3.5.1.1 

Commemorative Medals 3.8.3  Emlékérmek 3.8.3 

Communication between the Media and Athletes / Team 
Officials 

3.10.3  Kommunikáció a média és a sportolók/csapatbeli 
tisztségviselők között 

3.10.3 

Competition Juries 3.4.5  Versenyzsűrik 3.4.5 

Competition Procedures 3.7  Verseny lebonyolítása 3.7 

Completion of Ranges 3.5.4  Lőterek elkészülte 3.5.4 

Compose of Juries 3.4.5.2  Zsűrik összetétele 3.4.5.2 

Continental Championships 3.2.5  Kontinentális bajnokságok 3.2.5 

Continental Championships – Events recognized by the 
ISSF 

3.3.5  Kontinentális bajnokságok, az ISSF által elismert 
versenyszámok 

3.3.5 

Control of Competitions / Championships 3.4  Versenyek/bajnokságok ellenőrzése 3.4 

Cooperation and Information for the Media 3.10.2  Együttműködés a médiával, a média tájékoztatása 3.10.2 

Diplomas / Certificates 3.8.2.4  Oklevelek 3.8.2.4 

Diplomas for World Records 3.9.4  Világcsúcsok oklevelei 3.9.4 

Disqualified Team Member 3.3.1.6.1  Kizárt csapattag 3.3.1.6.1 

Duration of World Championships 3.7.2.1.1  Világbajnokságok időtartama 3.7.2.1.1 
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Effectivity of Alterations 3.11.1  Módosítások érvénybe lépése 3.11.1 

Entries 3.7.3  Nevezések 3.7.3 

Entries after 3 Days before the Official Arrival Day 3.7.3.4  Nevezések a hivatalos érkezési nap előtti 3 napon 3.7.3.4 

Entries after Deadline 3.7.3.3  Határidő utáni nevezések 3.7.3.3 

Entries in Olympic Games 3.7.6.2  Nevezések az olimpiai játékokra 3.7.6.2 

Entry and Participation 3.6  Nevezés és részvétel 3.6 

Entry Fees 3.7.4.1  Nevezési díjak 3.7.4.1 

EST – Electronic Scoring Targets 3.5.1.4  EST, elektronikus találatjelző céltáblák 3.5.1.4 

Exchange of an Athlete in World Cups 3.7.3.7  Sportoló lecserélése világkupán 3.7.3.7 

Extra Charge of Transportation Costs 3.6.9  Közlekedés költségének felszámítása 3.6.9 

Facilities 3.5.2  Létesítmények 3.5.2 

Fees 3.7.4  Díjak 3.7.4 

Fees for Officials 3.7.4.1  Tisztségviselők utáni díjak 3.7.4.1 

Fees for Training 3.7.4.2  Edzések díjai 3.7.4.2 

Fees to the ISSF HQ  3.7.4.1  ISSF-központnak fizetendő díjak  3.7.4.1 

Fees to the ISSF HQ for Championships with  
MQS - Status 

3.7.4.5  ISSF-központnak fizetendő díjak MQS kategóriájú 
bajnokságok esetén 

3.7.4.5 

Fees to the ISSF HQ for Continental Championships 3.7.4.4  ISSF-központnak fizetendő díjak kontinentális 
bajnokságok esetén 

3.7.4.4 

Final Entries 3.7.3.2  Végleges nevezések 3.7.3.2 

Final Program 3.7.2.2  Végleges program 3.7.2.2 

Final World Records 3.9.1.1  Döntős világcsúcsok 3.9.1.1 

Finals in Olympic Events 3.3.2.3  Döntők az olimpiai versenyszámokban 3.3.2.3 

Finals in Olympic Events 3.3.4  Döntők az olimpiai versenyszámokban 3.3.4 

General Aspects of the General Regulations 3.11  Általános rendelkezések általános szempontjai 3.11 

Included Events in World Championships 3.3.3.3  Világbajnokságok programjában szereplő versenyszámok 3.3.3.3 

Indoor Ranges – 10m Events 3.5.1.3  Beltéri lőterek, 10 m-es versenyszámok 3.5.1.3 

Information to the ISSF HQ  3.7.5  ISSF-központnak küldendő információk  3.7.5 

International Championship 3.8.2.3  Nemzetközi bajnokság 3.8.2.3 

Invitation of the Technical Delegate(s) 3.4.2.1  Technikai küldött(ek) meghívása 3.4.2.1 

ISSF Championships 3.2  ISSF-bajnokságok 3.2 
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ISSF ID Number 3.6.6  ISSF-azonosítószám 3.6.6 

ISSF Technical Delegate’s Responsibilities 3.5.3  ISSF technikai küldötteinek feladatai 3.5.3 

Junior Events in Continental Championships 3.3.6.2  Junior versenyszámok a kontinentális bajnokságokon 3.3.6.2 

Junior Events in World Championships 3.3.6.1  Junior versenyszámok a világbajnokságokon 3.3.6.1 

Juniors – Age Definition  3.3.6  Junior sportolók, életkor meghatározása  3.3.6 

Juniors in World Championships 3.6.8.4  Junior sportolók a világbajnokságokon 3.6.8.4 

Juniors Participating in Men’s or Women’s Events in WCH 3.6.8.4.1  Junior sportolók részvétele férfi vagy női 
versenyszámokban a világbajnokságokon 

3.6.8.4.1 

Juniors Participating in Senior’s and Junior’s Events in 
WCH 

3.6.8.4.2  Junior sportolók részvétele felnőtt és junior 
versenyszámokban a világbajnokságokon 

3.6.8.4.2 

Juries 3.4.4  Zsűrik 3.4.4 

Jury – Accommodation in Single Rooms and Travel 
Expenses  

3.4.7  Zsűri, szállás egyágyas szobákban és utazási költségek  3.4.7 

Jury – Local Transportation and Living Expenses  3.4.7  Zsűri, helyi közlekedés és szállás költsége  3.4.7 

Jury of Appeal 3.4.6  Fellebbviteli zsűri 3.4.6 

Late Entries  3.7.3.4  Késedelmes nevezések  3.7.3.4 

List of Annexes to the General Regulations 3.12.3  Általános rendelkezések mellékleteinek listája 3.12.3 

Mandatory Event – Removal of an Event 3.3.7  Kötelező versenyszám, versenyszám törlése 3.3.7 

Mandatory Events for Men in World Championships 3.3.3.1  Kötelező férfi versenyszámok a világbajnokságokon 3.3.3.1 

Mandatory Events for Women in World Championships 3.3.3.2  Kötelező női versenyszámok a világbajnokságokon 3.3.3.2 

Medals for Individuals – World Championships 3.8.2.1  Egyéni érmek, világbajnokságok 3.8.2.1 

Medals for Teams – World Championships 3.8.2.2  Csapatérmek, világbajnokságok 3.8.2.2 

Media Relations 3.10  Médiakapcsolatok 3.10 

Men Junior Events 3.3.1.3  Junior férfi versenyszámok 3.3.1.3 

Men’s Events 3.3.1.1  Férfi versenyszámok 3.3.1.1 

Minimum Requirements for Individuals – World 
Championships 

3.8.2.1  Minimális egyéni létszám, világbajnokságok 3.8.2.1 

Minimum Requirements for Teams – World 
Championships 

3.8.2.2  Csapatok minimális száma, világbajnokságok 3.8.2.2 

Nationality of Athletes 3.6.3  Sportolók nemzetisége 3.6.3 

New Events 3.3.8  Új versenyszámok 3.3.8 
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Number of Firing Points / Ranges required 3.5.1  Lőállások/lőterek szükséges száma 3.5.1 

Officials in World Championships 3.6.8.2  Tisztségviselők a világbajnokságokon 3.6.8.2 

Olympic Events 3.3.2  Olimpiai versenyszámok 3.3.2 

Olympic Events for Men 3.3.2.1  Olimpiai versenyszámok, férfi 3.3.2.1 

Olympic Events for Women 3.3.2.2  Olimpiai versenyszámok, női 3.3.2.2 

Olympic Games 3.7.6  Olimpiai játékok 3.7.6 

Olympic Games: Programs, Schedules, Forms 3.7.6.1  Olimpiai játékok: programok, időbeosztások, űrlapok 3.7.6.1 

Opening and Closing Ceremonies – World 
Championships 

3.8.1  Megnyitó- és záróünnepségek, világbajnokságok 3.8.1 

Organising Committee 3.4.1  Szervezőbizottság 3.4.1 

Participation in the Olympic Games 3.6.7  Részvétel az olimpiai játékokon 3.6.7 

Participation in World Championships 3.6.8  Részvétel a világbajnokságokon 3.6.8 

Penalty Fee for Entries after Deadline 3.7.3.4.3  Késedelmi díj határidő utáni nevezések esetében 3.7.3.4.3 

Preliminary Entries 3.7.3.1  Előzetes nevezések 3.7.3.1 

Preliminary Program 3.7.2.1  Előzetes program 3.7.2.1 

Programs 3.7.2  Versenyprogramok 3.7.2 

Property of Rights 3.10.1  Jogok tulajdonosa 3.10.1 

Protocol – World Championships 3.8  Protokoll, világbajnokságok 3.8 

Purpose 3.1  Cél 3.1 

Ranges 3.5  Lőterek 3.5 

Recognized Events 3.3.1  Elismert versenyszámok 3.3.1 

Reducing the Number of Athletes and Officials 3.7.4.3  Sportolók és tisztségviselők számának csökkentése 3.7.4.3 

Removal of a Mandatory Event 3.3.7  Kötelező versenyszám törlése 3.3.7 

Replacement of an Athlete 3.7.3.6  Sportoló helyettesítése 3.7.3.6 

Replacement of Athletes in World Championships 3.6.8.3  Sportoló helyettesítése világbajnokságon 3.6.8.3 

Report of World Records by the Technical Delegate  3.9.6  Világcsúcsok jelentése, technikai küldött  3.9.6 

Reports & Information to the ISSF HQ by the Organising 
Committee 

3.4.1  Jelentések és információk az ISSF központjának, 
szervezőbizottság 

3.4.1 

Shooting Sport Events 3.3  Sportlövészet versenyszámai 3.3 

Team Size in World Championships 3.6.8.1  Csapatok tagjainak száma világbajnokságokon 3.6.8.1 

Teams 3.3.1.5  Csapatok 3.3.1.5 
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Technical Delegate(s) for Continental Championships, 
Word Cups etc. 

3.4.3  Technikai küldött(ek) a kontinentális bajnokságokra, 
világkupákra stb. 

3.4.3 

Technical Delegate(s) for World Championships / Olympic 
Games 

3.4.2  Technikai küldött(ek) a világbajnokságokra/olimpiai 
játékokra 

3.4.2 

Transportation by the Organising Committee 3.6.9  Szervezőbizottság által biztosított közlekedési lehetőség 3.6.9 

Travel and Living Costs for Team Members 3.6.9  Csapattagok utazási és szállásköltségei 3.6.9 

Victory Ceremonies 3.8.5  Eredményhirdetések 3.8.5 

Waiting List after the Deadline of Preliminary Entries 3.7.3.1  Várólista az előzetes nevezések határideje után 3.7.3.1 

Waiting List for Entries after Deadline 3.7.3.3  Várólista a határidő utáni nevezéseknél 3.7.3.3 

Wild Cards for the Olympic Games 3.6.7  Szabadkártyák az olimpiai játékokra 3.6.7 

Women Junior Events 3.3.1.4  Junior női versenyszámok 3.3.1.4 

Women’s Events 3.3.1.2  Női versenyszámok 3.3.1.2 

World Championship Events Individual / Team 3.3.3  Világbajnokság versenyszámai, egyéni/csapat 3.3.3 

World Championships – Chosen minimum 4 Years in 
advance 

3.2.3  Világbajnokságok, kiválasztás legalább 4 évvel az időpont 
előtt 

3.2.3 

World Championships – Requirements for the Proposal / 
Application 

3.2.6  Világbajnokságok, előterjesztés/pályázat követelményei 3.2.6 

World Championships – Year of Organization 3.2.2  Világbajnokságok, megrendezés éve 3.2.2 

World Cups 3.2.4  Világkupák 3.2.4 

World Records 3.9  Világcsúcsok 3.9 

World Records for Juniors 3.9.2  Világcsúcsok, junior 3.9.2 

World Records for Men and Women 3.9.3  Világcsúcsok, férfi és női 3.9.3 

World Records in World Cups 3.9.5  Világcsúcsok a világkupákon 3.9.5 

 


