10 m LÉGPUSKA CSAPAT VERSENYSZÁM

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (Verseny lebonyolítása)
1. Szakág
2. Versenyszám típusa
3. Versenyszám neve

4. A csapatokban résztvevők
száma
5. Verseny lebonyolítása

Puska
Csapat (nemzetenként három (3) versenyző)
Légpuska csapat férfi
Légpuska csapat női
Légpuska csapat junior férfi
Légpuska csapat junior női
Egy nemzet nemenként és versenyszámonként egy (1)
csapategységet nevezhet.
A verseny 2 külön fázisból áll:
● Kvalifikáció (2 részes)
● Döntő (bronzmérkőzés és ezüst/arany mérkőzés)

6. Céltáblák
7. Holtverseny a
kvalifikációban
8. Értékelés a kvalifikációban
9. Akadályok a kvalifikáció
során
10. Kvalifikáció 1. rész
(csapat eredmény)
11. Kvalifikáció 2. rész

A kvalifikációt és a döntőt elektronikus lőlapokra kell
megrendezni
A verseny következő szakaszába való továbbjutáshoz az
esetleges holtversenyeket az ISSF szabályai szerint kell
megszüntetni.
Tizedelt (ISSF szabályai szerint)
Az akadályokat az ISSF szabályai szerint kell elbírálni
A csapat eredmény a csapat tagjai által az egyéni versenyben
elért eredmények összesítése
A kvalifikáció 1. részéből a legjobb nyolc csapat jut tovább,
amelyek véletlenszerű, számítógépes sorsolás alapján foglalják
el lőállásaikat a rajtlista szerint
A lőállásba beálló csapatok között egy lőállásnyi helyet kell
üresen hagyni

Lőállásba szólítás:

A vezető versenybíró (CRO) a második rész meghirdetett
kezdete előtt tíz (10) perccel a „Take your positions”
vezényszóval a lőállásba szólítja a versenyzőket.
A kvalifikáció 1. részében elért eredményeket a csapatok nem
viszik magukkal a 2. részre. Valamennyi csapat nulláról indul.

Felkészülési idő és próbalövések:

Öt (5) perc felkészülési idő áll rendelkezésre, benne korlátlan
számú próbalövéssel

Lövések száma:

Minden versenyző 20 értékelt (csapatban összesen 60) lövést
ad le 20 perc alatt
A versenyzők egymástól függetlenül adják le lövéseiket
A csapattagok által elért eredmények összesítése alapján
készülő csapat rangsor első négy (4) helyezettje továbbjut a
döntőbe
Az 1. és 2. helyen végzett csapatok küzdenek egymással az
arany- és ezüstéremért

12. Döntő (érem mérkőzések)

A 3. és 4. helyen végzett csapatok küzdenek egymással a
bronzéremért
A döntőben két mérkőzés kerül lebonyolításra, először a
bronzmérkőzés majd utána az aranymérkőzés. A két mérkőzés
lebonyolítása azonos módon, a vezető versenybíró (CRO) által
kiadott azonos vezényszavak kiadásával történik.
A döntőben résztvevő mind a tizenkettő (12) lövő teljes
felszereléssel a meghirdetett kezdés időpontja előtt legalább
harminc (30) perccel köteles jelentkezni a Döntő Pálya
Felkészülési Területén. Kettő (2) pont levonást kell alkalmazni
az első sorozat eredményéből annál a csapatnál, amelynek
egy vagy több versenyzője időben nincs ott a jelentkezésnél.
Minden csapat mellett egy edző jelenléte engedélyezett.
Ha az eredményhirdetésre a döntő után kerül sor, az érintett
csapatoknak válogatott melegítőben kell azon részt venniük.
A zsüri a jelentkezéskor haladéktalanul elvégzi a felszerelés
kontrollt
A bronzmérkőzésen résztvevő csapatok tagjai vagy edzőik a
meghirdetett kezdési időpont előtt 15 perccel a lőállásaikba
vihetik felszereléseiket. Ezt követően el kell hagyniuk a lőállást
és meg kell várniuk, hogy szólítsák őket
A küzdőtéren tilos zsákokat, táskákat vagy dobozokat hagyni
Az érem mérkőzéseken a résztvevők nem viselnek rajtszámot.

13. Az érem mérkőzések
lebonyolítása

Értékelés

A lőállásba való szólítást követően a versenyzőknek három (3)
perc felkészülési idő áll rendelkezésükre benne korlátlan
számú próbalövéssel
Minden lövést a vezető versenybíró (CRO) vezényszavára kell
leadni, amelyhez 50 mp áll rendelkezésre

Az érem mérkőzéseken tizedelt értékelést kell alkalmazni

Az egyes sorozatokban jobb eredményt elérő csapat kettő (2)
pontot kap, döntetlen esetén a csapatok megosztoznak a
pontokon.
Az a csapat a mérkőzés győztese, amely elsőként ér el 16 vagy
több pontot.
Olyan holtverseny esetén, ahol mindkét csapat elért legalább
16 pontot, a mérkőzés a csapattagok által leadott további 1-1
lövés leadásával folytatódik. Az eljárás mindaddig folytatódik,
amíg a holtverseny meg nem szűnik.
14. Lőállások kiosztása

A bronzmérkőzésen a kvalifikáció 2. része után harmadik (3.)
helyezett csapat tagjai az A1, A2 ill. A3 lőállásokat foglalhatják
el. A negyedik (4.) helyezett csapat tagjai a B1, B2 és B3
lőállásokat foglalhatják el.
Az arany mérkőzésen a kvalifikáció 2. része után első (1.)
helyezett csapat tagjai az A1, A2 ill. A3 lőállásokat foglalhatják
el. A második (2.) helyezett csapat tagjai a B1, B2 és B3
lőállásokat foglalhatják el.

15. A vezető versenybíró (CRO)
által kiadott vezényszavak

• 10 perccel a bronzmérkőzés meghirdetett kezdő időpontja
előtt „Athletes to the line”
• A lőállás elfoglalását követő egy (1) perc elteltével, „Three
minutes preparation and sighting time, Start”
• 2 perc 30 másodperc elteltével, „30 seconds”
• 3 perc elteltével, „Stop”
Versenyzők bemutatása – hasonlóan az egyéni döntőkhöz
Miután a bemutatások befejeződtek:
• „Take your positions”
Egy (1) perc elteltével:
• „For the first/next competition shot, load – 5 mp – Start”
A CRO „Stop” vezényszót ad ki, miután minden versenyző
leadta lövését.
A jobb eredményt elérő csapatot minden sorozat után be kell
mondani az elért pontokkal és az aktuális állással együtt
A sorozatok addig folytatódnak, amíg az érem mérkőzés el
nem dől. Ekkor a CRO bejelenti , hogy „The results are final”
és közli, hogy melyik csapat lett a bronzérmes

16. Időkérés

A fentiekben leírt eljárási módot és vezényszavakat kell
alkalmazni az arany mérkőzés során is.
Az edző vagy egy versenyző kézfelemeléssel jelezheti, hogy
időt kér, amit a sorozat vége után a műsorközlőnek az elért
eredményekkel együtt be kell jelentenie
Időkérés egy csapat által az érem mérkőzés során egyszer
kérhető. Az edző odamehet a lőállásban álló versenyzőihez és
harminc (30) mp áll rendelkezésére a tanácsadáshoz

Az egyik csapat időkérésekor a másik csapat edzője is
odamehet versenyzőihez tanácsadás céljából. Ez a tény nem
érinti a másik csapat azon jogát, hogy a maga által
megfelelőnek tartott pillanatban szintén időt kérjen.
Az időt arra kijelölt versenybíró méri.
17. Érem mérkőzések közötti
átállási idő

A bronzmérkőzés után legalább öt (5) perccel, miután a
versenyzők is elhagyták a lőállást, az értékelő zsüri tagjai
ellenőrzik a lőlapokat. Ezt követően a CRO bejelenti, hogy
„Range clear” és az arany mérkőzés résztvevői ill. edzőik a
lőállásba vihetik felszereléseiket. Ezt követően el kell hagyniuk
a lőállást és meg kell várniuk, hogy szólítsák őket.

18. Érmesek kihirdetése

Az arany- és ezüstmérkőzés résztvevőihez a döntő után a
küzdőtéren csatlakozik a bronzérmes trió és hasonlóan az
egyéni versenyhez felsorakoznak a fotózáshoz és az
eredmények kihirdetéséhez.
Az érem mérkőzéseken előforduló akadályokat az ISSF
szabályai szerint kel elbírálni (csapatonként egy (1) akadály az
érem mérkőzés alatt).
A versenyzőknek egy (1) perc áll rendelkezésükre a fegyver
megjavításához vagy cseréjéhez annak érdekében, hogy az
érem mérkőzés szükségtelen késedelem nélkül
folytatódhasson.

19. Akadályok az érem
mérkőzéseken

20. Büntetések

A kvalifikáció 2. részében a „Preparation and sighting
time start” vezényszó előtt vagy a „Stop” vezényszó után
leadott lövést meg kell semmisíteni és 2 (kettő) kör
levonást kell alkalmazni a vétkes versenyzővel szemben,
azt annak első értékelt lövéséből levonva.
Az érem mérkőzéseken a „Start” vezényszó előtt vagy a
„Stop” vezényszó után leadott lövés nullának minősül. A
további büntetéseket az ISSF szabályai szerint kell kiróni.

21. Ruházat, nemzeti
megkülönböztető jelek

22. Produkció, zene és nézői
tevékenység a döntő alatt

23. Szabálytalan esetek

Az egyes nemzeti csapatoknak azonos dizájn ill.
színkombinációjú lövészruházatot kell viselniük.
A ruházaton az alábbi nemzeti megkülönböztető elemeknek
kell szerepelniük:
Az adott ország hárombetűs NOB rövidítése a póló /sport
ruházat közönség felé eső ujján ill. a póló vagy kabát
hátoldalának felső részén.
A kvalifikáció és az érem mérkőzések ideje alatt zenének kell
szólnia.
A zenét a Technikai Delegátusnak kell jóváhagynia. A
nézőtérről érkező szurkolás javasolt és támogatott.
Az e szabályok által nem érintett kérdésekben az ISSF
Általános Technikai Szabályzatában foglaltak az irányadók.
Bármely szabálytalan vagy vitatott kérdésben a zsüri hoz
döntést az egyes számokra érvényes ISSF Általános Technikai
Szabályok szerint.

