How to use the “Commands and Announcements for Finals 2017”

A „Vezényszavak és bejelentések a döntőkben – 2017” forgatókönyvek
használata

The ISSF Headquarters provides separate scripts for all fifteen (15) Olympic
ISSF Rifle, Pistol and Shotgun Events which have to be used for all Finals at
the 2017 ISSF Championships (WCH, WC, JWC, WCF).

Az ISSF központja külön forgatókönyvet adott ki az ISSF tizenöt (15) olimpiai
puskás, pisztolyos és koronglövő versenyszámához. Ezeket a forgatókönyveket
kell használni az ISSF minden bajnokságának (világbajnokság, világkupa, junior
világkupa, világkupadöntő) döntőihez 2017-ben.

Each script includes ALL commands of the Chief Range Officer (CRO) or
Referee and the public announcements of the Finals FOP Announcer according
to the official ISSF Rules and Regulation.

Mindegyik forgatókönyv tartalmazza a vezető versenybíró (CRO) vagy a
pályabíró ÖSSZES vezényszavát, valamint a döntőpályán közreműködő
kommentátor bejelentéseit az ISSF hivatalos szabályainak és előírásainak
megfelelően.

Each script is a XLS file and consists of 3 separate worksheets (Shotgun
only 2):

A forgatókönyvek külön XLS-fájlokban találhatók, amelyek 3 munkalapot
tartalmaznak (a koronglövő versenyszámok esetében csak 2 munkalapot):

1) Complete
Here you find the complete overview with all necessary information and
comments.
2) CRO only (Rifle/Pistol)
Here you find all the CRO commands, and the information when the
Finals FOP Announcer will make announcements.
3) Announcer only
Here you find all the Finals FOP Announcer announcements (including
“Welcome” and “Closing”), and the information when the CRO / Referee
will make commands.

1) Teljes
Ez a munkalap tartalmazza a teljes leírást az összes szükséges
információval és megjegyzéssel.
2) CRO (puska/pisztoly)
Ez a munkalap tartalmazza a vezető versenybíró összes vezényszavát,
valamint a döntőpályán közreműködő kommentátor bejelentéseinek
időpontjait.
3) Kommentátor
Ez a munkalap tartalmazza a döntőpályán közreműködő kommentátor
bejelentéseit (beleértve az üdvözlést és a zárszót), valamint a
CRO/pályabíró vezényszavainak időpontjait.

You only have to import the correct “Scheduled Final Start Time” into the first
yellow box next to “Start” of each worksheet, and the complete and correct
timing will be calculated automatically!!!

A munkalapokon elegendő a „Start” szövegű cella melletti sárga hátterű cellába
beírni a döntő versenyprogram szerinti kezdési idejét, és a munkalap
automatikusan elkészíti a megfelelő időbeosztást.

Please use the separate worksheets as “working document”: the CRO and the
Finals FOP Announcer should get their “scripts” early enough to be prepared for
the Final as good as possible.

Az egyes munkalapok munkapéldányként használandók: a CRO-nak és a
kommentátornak a döntő előtt időben át kell adni a forgatókönyveket, hogy
megfelelően fel tudjanak készülni a döntőre.

Please make sure that there will be a rehearsal for all persons involved in
conducting the Final. The Chief Range Officer / Referee and the Finals FOP
Announcer have to know exactly, who is doing what and when!!!

A döntő lebonyolításában részt vevő személyek számára biztosítani kell a
próba lehetőségét. A vezető versenybírónak/pályabírónak és a döntőpályán
közreműködő kommentátornak pontosan tudnia kell, hogy mit és mikor kell
tennie.
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The Finals FOP Announcer will receive the “best achievements” of each Finalist
right after the end of the Qualification (when the 6/8 Finalists are known) from
the ISSF HQ staff in the according “Athletes Presentation”.

A döntőpályán közreműködő kommentátor az alapversenyt követően (amikor
már kialakult a döntő 6, illetve 8 fős mezőnye) az ISSF központjától megkapja a
döntőbe jutott sportolók legjobb eredményeivel kapcsolatos információkat a
megfelelő sportolói adatlapokon.

In 2017, the ISSF will provide a professional sports announcer who will serve as
the ISSF Finals FOP Announcer during all Rifle, Pistol and Shotgun Finals at
ISSF Championships.

2017-ben az ISSF professzionális sportkommentátort fog kijelölni az ISSF
döntős kommentátorának szerepére az ISSF-bajnokságok minden puskás,
pisztolyos és koronglövő döntőjében.

Please don’t hesitate to contact the ISSF Headquarters for any questions /
problems!

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, forduljon az ISSF központjához.
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