MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE

VEGYES KORONG VERSENYSZÁM
SZABÁLYZATA
(MSSZ koronglövő szakági döntés alapján elfogadva 2017.június)

PÁLYA
Vegyes korong versenyszám megrendezésére csak az ISSF nemzetközi szabályainak
megfelelő kombinált olimpiai trap-skeet pálya alkalmas.
A hazai versenyeket 1, 2, 3, és 4 kombinált trap-skeet pályán is lehet rendezni.
Egy pálya esetén lehet 4x ugyanazt a pályát lőni, vagy ha ötnél több gép áll rendelkezésre,
sorozatonként (esetleg 2 sorozat után is) lehet kottát cserélni (a versenyben dobó összes gépet
betűjellel kell ellátni).
VERSENYSZÁMOK

Felnőtt férfi
Junior fiú
Női
Junior leány
Veterán (55-től)

100 korong
100 korong
100 korong
100 korong
100 korong

VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA
A vegyes korong versenyszámot a következők szerint lehet lebonyolítani:
Egy (1) versenynapon: minden kategóriában 100 korong, kiemelt országos
versenyeken, Országos Bajnokságon, amennyiben az MSSZ
szabályok szerinti nevező indul korcsoportonként.
LŐÁLLÁSOK
Lőállások méretei megegyeznek az olimpiai trap versenyszám lőállásaival (5+1 lőállás)
KORONGDOBÓGÉPEK
Vegyes korong versenyszámban egy sorozatban kötelezően 5 gép használatos.
A versenyszám gyorsasága miatt csak teljes vagy félautomata gépek használhatók.
Gépek jelölése az „ABC” betűinek jelölésével történik.
A jelölést a pálya baloldali első gépétől kell kezdeni, az óramutató járásával megegyezően
kell jobbra haladni.
KORONGOK INDÍTÁSA
Nyomógombbal történik.
A korongoknak a versenyző hívása után 0-3 mp múlva meg kell jelennie
A dublék indítása akár egy, akár két külön gombbal is működtethető.
Minden pályán külön indítóbírót kell alkalmazni!

RÖPPÁLYÁK
Az 5 különböző röppályájú korongból minden pályán (vagy minden sorozatban)
2 korongnak (normál méretű) a két skeet toronyból (egy balról jobbra és egy jobbról
balra),
1 korongnak (normál méretű) a trap bunkerból kell kiindulnia, az előírt lőirányban, tetszés
szerinti pályán haladva,
2 kiegészítő korongot kell még indítani (nyúl, battue, till, stb).
A korongok röppályája:
- a két tornyot összekötő egyenesen belül (a lőállások felé) korong nem haladhat át, nem
indulhat és nem érkezhet,
- a kiegészítő korongot dobó gépet a skeet tornyok vonalától, csak lőirányban kifelé
lehet elhelyezni,
A korongok indulási, áthaladási és érkezési területe:
- ennek a területnek az indulási vonala a skeet pálya tornyait összekötő egyenes (az a
vonal, ahol a 8. lőállás elhelyezkedik).
- a hátsó határvonala a skeet tornyokat összekötő egyenestől mért 10 méternél a
jelöléseket összekötő párhuzamos,
- ennek a téglalap alakú területnek a szélességét a két torony közötti távolság határozza
meg (lásd a rajzot).
Korongok indulási, érkezési és
áthaladási területe
---------

KORONGOK SEBESSÉGE
A trap korong, géptől mért dobási távolsága 65 m.
A skeet tornyokból induló korongok távolsága 65 m.
A kiegészítő korongok sebessége és távolsága tetszőleges.

KORONGOK
A korongok színe bármilyen lehet (narancs, fehér, fekete, stb.), de a háttértől jól elkülöníthető
legyen. Használható: normál, mini, midi, battue, stb korong).
Egy sorozatban csak azonos színű korongokat lehet dobni.
Országos Bajnokságon minden sorozatban, minden gépből, ugyanazon színű korongot kell
dobni, lehetőség szerint a szokatlanul magas korongoknál ajánlatos a „flash” korong
használata, a találat vagy hiba helyes elbírálhatósága miatt!

FEGYVER
Bármilyen típusú simacsövű puska használható, beleértve a félautomata puskát is, amelynek
az öbmérete nem haladja meg a 12-es kalibert.
A 12-esnél kisebb kaliberű fegyverek használhatók..
Az üres kivetett töltényhüvely nem zavarhatja meg a következő lövőt.
Táras fegyverbe, szóló korongoknál csak egy, doublé korongoknál csak két töltény tölthető.
Szóló korongok lövésénél minden fajta fegyverbe csak egy töltény tölthető!
Fegyverszíj nem használható!
Rottén belül a csőcsere, szűkítés csere tilos!
Meghibásodás esetén az ISSF szabályok szerint, a bíró engedélyével, 3 perc áll a versenyző
rendelkezésére fegyver vagy alkatrész cserére.
Fegyverhiba egy sorozaton belül kétszer fordulhat elő, harmadszor hiba és minden továbbinál
hiba, doubléknál hiba-hiba.
LŐSZER
Vegyes korong versenyszámban csak 24 gramm súlyú söréttöltet használható!
Megengedett sörétméret 2,5 mm.
Fekete lőpor és nyomjelzős lövedék nem használható!
Újratöltött lőszer használata tilos!
Lőszerhiba egy sorozaton belül kétszer fordulhat elő, harmadszor hiba és minden továbbinál
hiba, doubléknál hiba-hiba.
RUHÁZAT
Fülvédő, lövésszemüveg, használata erősen ajánlott.
Papucs, ujjatlan póló, rövid sort használata a versenyeken nem megengedett!
A versenyzők a lőállásba csak rajtszámmal állhatnak be.
A rajtszámot köteles a versenyző a lövészkabát vagy lövészmellény háti részén (váll és
derékvonal között) viselni!
A versenybíró kizárhatja a versenyből a rajtszámot karon, lábon, „fenéken” és egyéb
nem előírt helyen viselő lövőt!
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A lövés leadása után a lövő csak akkor léphet ki, ha a következő lövő már leadta lövését!
A lőállásba addig nem léphet a lövő, amíg az előző ott tartózkodik!
Élő állatra célozni, lőni tilos!
A lövés imitálása a lőálláson kívül és belül is tilos!
Tilos egy másik versenyző fegyverét engedély nélkül felvenni!
A versenyzők fegyverüket csak a bíró „START”, „TŰZ” vezényszavára tölthetik meg!
Az 5. lőállás elhagyása előtt versenyző köteles a lőszert a fegyverből kivenni, újra csak az 1.
lőálláson tölthet!
Versenyző köteles fegyverét mindig lőirányban tartani!
Töltött fegyverrel tilos a lőállásban megfordulni!
Célra tartásokat kizárólag az erre kijelölt lőállásokon, vagy helyeken lehet végezni, és
csak a versenybíró engedélyével.

VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA
Sorozat (rotte)
A versenyek lebonyolítása megegyezik az olimpiai trap és skeet versenyszám idevonatkozó
szabályaival.
A rotte résztvevői kötelesek elégséges lőszerrel, és minden szükséges felszereléssel együtt
elfoglalni egy lőállást az egyéni értékelőlap szerinti sorrendben.
Egy rotte 6 versenyzőből áll, mindegyik 25 korongra (15 szóló és 5 szimultán double) lő.
A korongok sorrendje lőállásonként minden versenyzőnek azonos.
A lövések sorrendjéről a lövőt a lőállás előtt elhelyezett kotta tájékoztatja.
A versenyző a fegyverét tetszőlegesen indítja vállból, derék felett, illetve csípőről.
A szimultán doublékat tetszőleges sorrendben lőheti, az első elhibázott korongra duplázhat is,
de abban az esetben a második lövése hibának számít, mivel már nem tud rá lőni.
Sorozat közben a versenyző nem hagyhatja el a pályát a bíró engedélye nélkül.
Próbalövés
A pályabíró engedélyével próbalövés engedélyezhető (legfeljebb két (2) lövés) minden lövő
részére, minden versenynapon, közvetlenül az adott lövő aznapi első rottéja, és a korongok
megtekintése előtt.
Próbalövés engedélyezett minden lövőnek a Döntők előtt, vagy a Döntők után a szétlövés
előtt, és a korongok megtekintése előtt.
A próbalövést tilos a földbe leadni a lőtér területén belül.
A fegyver javítása utáni próbalövést a pályabíróval, vagy a vezető versenybíróval kell
megbeszélni.
Próba korong
Minden nap (miután a dobógépek beállítása és annak a Zsűri általi jóváhagyása az előző napi
kötelező edzésen megtörtént) a verseny megkezdése előtt sorrendben minden gépből egy (1)
próba korongot kell kidobni, valamint be kell mutatni minden doublét.
Lövések sorrendje, lőállások cseréje
A versenyzők egymás után folyamatosan lőnek, először az első sor szóló korongjait, majd a
második ill. a harmadikat.
A szóló korongok befejezése után a doublék lövése következik
A hatodik lövőnek az 1. lőállás mögött kijelölt helyre kell állnia, készen arra, hogy az 1.
lőállásba lépjen amint az első lövő leadta a lövést a szabályos korongra, és az eredmény
megvan.
Miután az 1. lövő leadta a lövését a szabályos korongra, készen kell állnia, hogy amint a 2.
lőállásban tartózkodó lövő leadta a lövését a szabályos korongra, tovább tudjon lépni a 2.
lőállásra.
A rotte többi lövőjének is hasonlóan kell eljárnia, balról jobbra kell haladni.
A soron következő lövőnek 10 mp-en belül meg kell hívnia a sorban következő korongját.
Ennek a sorrendnek addig kell tovább folytatódnia, amíg minden lövő le nem adta a lövést a
25 korongra.
Az a lövő, aki már leadta a lövést, nem hagyhatja el a lőállást addig, amíg a jobb oldalán lévő
lövő nem lőtt a szabályos korongra, és azt nem jegyezték fel, kivéve, ha az 5. lőállásban a
lövő befejezte a lövést.
Ebben az esetben azonnal át kell mennie az 1. (6.) lőállásra anélkül, hogy a lőállásokban lévő
lövőket zavarná az áthaladásával
Mind a szóló, mind a doublék lövését az 1. lövő kezdi, az egyes lőálláson, a bíró jelzésére.

KÉSÉS A SOROZATBÓL
A versenyzőnek a sorozat kezdetekor a felszerelésével a lőállásban kell állnia, ellenkező
esetben a versenybíró 1 percen belül háromszor szólítja, amennyiben ez idő alatt megérkezik,
3 korong levonással beállhat a sorozatába.
Ha még a sorozat befejezése előtt megérkezik, a zsűri által kijelölt időpontban lelőheti
sorozatát 3 korong levonással, ha később érkezik, azt a sorozatát már nem lőheti le és 0-nak
kell értékelni.
OLDALBÍRÁSKODÁS
Versenybíró két, esetenként 3 oldalbírót jelöl ki minden sorozat után.
Versenyző köteles az oldalbírói tisztséget ellátni, kivéve, ha a következő sorozatban lőnie
kell!
Amennyiben versenyző nem látja el oldalbírói feladatát vagy a bíró engedélyével, nem állít
megfelelő helyettest, 1 korong levonással kell büntetni.
TALÁLAT VAGY HIBA
Szóló korongokra csak egy lövés adható le!
Találat, ha a lövés leadása után a korongból látható darab leválik.„Flash” korong-nál a porzás
is találat.
Találat vagy hiba megítélésére tilos a korongot a lövés után a földről felvenni.
Doublék esetén, ha egy lövésre mindkét korongot eltalálja „TALÁLATNAK” kell ítélni.
Ha a bíró nem tudja eldönteni, hogy a versenyző eltalálta e a korongot, vagy versenyző óvást
emelt a lövés után a lőállásban bíró meghallgathatja a két kijelölt oldalbíró véleményét, de
döntését ettől függetlenül önállóan hozza meg.
Versenybíró új korongot ítélhet meg, ha nem tudja eldönteni, hogy a lövés találat vagy hiba
volt.
„HIBÁT” kell adni, ha a versenyző a fegyverét biztosította, nem töltötte meg, vagy nem zárta
megfelelően össze. Ha ez doublé korongnál fordul elő, „HIBA-HIBA”.
„HIBÁT” kell adni, ha a korong megjelenése után versenyző nem lő, és erre elfogadható
indoka nincs. Ha doublénál fordul elő, „HIBA-HIBA”.
„HIBÁT” kell adni, ha a korong megjelenése után, versenyző fegyvere hirtelen elsül és erre
elfogadható indok nincs. Ha doublénál fordul elő, „HIBA-HIBA”.
Ha dupla korong esetében a lövő nem találja el az első korongot, és a második korongnál
elfogadható akadálya merül fel (fegyver, lőszer akadály, stb), az első korongot “HIBÁNAK”
kell nyilvánítani, és meg kell ismételni egy dupla korongot, kizárólag a második lövés
eldöntésére. Hasonlóképpen, ha a lövő az első korongot az első lövéssel eltalálja, azt
“TALÁLATNAK” kell nyilvánítani, és meg kell ismételni egy dupla korongot, kizárólag a
második lövés eldöntésére. Mindkét esetben a lövőnek a megismételt duplánál mindkét
korongra lőnie kell.

ÚJ KORONG
Új korongot kell adni (új értékelés), független attól, hogy a versenyző lőtt vagy nem, eltalálta
e vagy sem, ha
- a korong törötten érkezik
- más színű korong érkezik
- másik gépből érkezik a korong, akár szóló, akár a doublé valamelyik korongja
- több korong van egyszerre a levegőben
- a kérés előtt érkezik valamelyik korong
- 3 mp eltelte után indul valamelyik korong
- repülés közben széttörik a korong
- a bíró a röppályát szabálytalannak ítéli
- a bíró bármilyen zavaró körülményt, szabálytalanságot tapasztal
- a dublé első korongjának darabjai a második lövés leadása előtt széttöri a korongot.
Az egyes vagy dupla korongokat “ÉRVÉNYTELENNEK” kell nyilvánítani, ha a két (2)
lövés egyszerre sül el legfeljebb két (2) alkalommal egy rottén belül.
Az azonos rottén belül a harmadik, vagy további előfordulás esetén az egyes korongot
“HIBÁNAK” kell értékelni. Az azonos rottén belül a harmadik, vagy további előfordulás
esetén “dupla” korong esetében mindkét korongot “HIBÁNAK” kell értékelni.
A pályabírónak lehetőség szerint akkor kell „ÉRVÉNYTELEN” jelzést adni, amikor a lövő
még nem adta le a lövést, de ha azt követően jelez „ÉRVÉNYTELEN” korongot, hogy a
lövő már leadta a lövést, akkor a találatot figyelmen kívül kell hagyni, függetlenül attól, hogy
eltalálta-e a korongot vagy sem.
Új korongot kell adni fegyver vagy lőszer hiba esetén a szabályoknak megfelelően.
A szabálytalan doublé-nál adott új korong esetén minden esetben új értékelés van, ha eltalálta,
ha nem a versenyző a doublé valamelyik lövését.
Eredményt a 100 korongos összeredmény alapján kell hirdetni!
Azonos alaperedményt elért versenyzőknél az 1-3. helyezést szétlövéssel kell eldönteni.
Szétlövésnél a versenyzők az 5 double-t meglövik, egymás után, sorsolás szerinti sorrendben
(1-3, 1-3-5, vagy több szétlövő esetében egymás mellett állva).
A double-kat (mind az ötöt) a szétlövés előtt egyszer, egymás után bemutatják.
További találategyenlőségnél, a versenyzők az 5 double lövését (azonos lőállásból, egymás
után sorban) az első hibáig folytatják (KO).

