
 

 

  KORONGLÖVŐ VEGYES CSAPAT VERSENYSZÁMOK 

 

9.19.  TRAP VEGYES CSAPAT VERSENYSZÁM 
 
9.19.1  ÁLTALÁNOS VERSENYLEBONYOLÍTÁSI ELJÁRÁSOK 
 
9.19.1.1 Versenyszám 
  Jelen szabály (9.19) a trap vegyes csapat versenyszám technikai szabályait  
  tartalmazza 
 
9.19.1.2 Vegyes csapat összetétele 

A vegyes csapatok két főből (egy férfi, egy nő) álló válogatott csapatok. Mindkét 
csapattagnak azonos színű, jellegű és megkülönböztetésekkel bíró 
versenyruházatot kell viselnie (6.20.2.3 szabály). Az alapversenyben a 
versenyzők az egyéni versenyben használt rajtszámot viselik. Miután az 
alapversenyt követően a rangsor véglegessé válik, a versenyzők új rajtszámokat 
kapnak a 9.19.2.4 szabályban foglaltaknak megfelelően. 

 
9.19.1.3 Vegyes csapatok nevezése és nevezési díja 
  a)  Az ISSF nevezésre vonatkozó szabályai szerint egy ország legfeljebb két 

     csapatot nevezhet egy adott bajnokság vegyes csapat versenyszámába.    
       A csapattagok helyettesíthetők a bajnokságra regisztrált más versenyzőkkel 

     legkésőbb a vegyes csapat verseny napja előtti második nap 12.00 órájáig.  
 
b)  A vegyes csapatok nevezési díja 170,- Euró (3.7.4.1 szabály) 

 
9.19.1.4 A verseny lebonyolítási rendje 
   
  A verseny két (2) részből áll: 
 

a) Alapverseny 
b) Döntő (beleértve a bronz- és arany/ezüstéremért folyó mérkőzéseket) 

 
9.19.1.5 Akadályok 
 

a) Az alapversenyben előforduló akadályokat a 9.12 szabály szerint kell 
elbírálni  

b) A döntőben (éremmérkőzések) előforduló akadályokat a 9.18.5 szabály 
szerint kell elbírálni 

 
9.19.1.6 Óvások 
   

a) Az alapversenyben előforduló óvásokat a 9.17 szabály szerint kell elbírálni  
b) A döntőben (éremmérkőzések) előforduló óvásokat a 9.18.4 (VAR) és 9.18.6 

szabályok szerint kell elbírálni 



 
9.19.1.7 Zene és nézőtéri tevékenység 
 
  A döntők ideje alatt zenét kell szolgáltatni és a nézők bátran szurkolhatnak és  
  buzdíthatják kedvenc csapatukat 
 
9.19.2  ALAPVERSENY 
 
9.19.2.1 Rotte beosztás az alapversenyben 
   

  A csapatok rotte beosztását véletlenszerű sorsolással kell elvégezni. A csapatok  

  két tagja azonos rottéban, egymás mellett lőnek oly módon, hogy a férfi  

csapattag lő elsőként, a nő utána. Azonos nemzet csapatai nem kerülhetnek 

azonos rottéba. 

 

9.19.2.2 Korongok száma & versenylebonyolítási eljárások az alapversenyben 

 

Minden versenyzőnek hetvenöt (75) korongot kell teljesítenie (3 db 25 

korongos rotte) a normál ISSF alapversenyi forma szerint (9.8 szabály) 

 

9.19.2.3 Rangsor megállapítása az alapversenyben & döntőbe jutási eljárási mód 

a)  Az alapverseny végén a csapatok rangsorát a két csapattag (1 férfi, 1 nő) által 
     elért eredmények összegzésével kell elvégezni a 9.14.5.2 és a 9.15.3  
     (holtversenyek) szabályok alapján 
 
b)  Ha az 1-4. helyek bármelyikén kettő vagy több csapat között egyenlőség áll 
fenn, akkor ezt a 9.19.3.4 pontban leírt szétlövéssel kell megszüntetni. Az 5.  
vagy ennél lejjebb lévő holtversenyt nem kell szétlövéssel eldönteni, ilyen  
esetben az érintett csapatokat a 9.14.5.2 és 9.15.3 szabály szerint kell 
rangsorolni. 
 
c) Az első négy (4) helyen végzett csapat jut be a döntőbe (éremmérkőzések) 

 

d) Az első és második helyen végzett csapatok lőnek az első helyért 

(arany/ezüst mérkőzés), míg a harmadik ill. negyedik helyen végzett 

csapatok a bronzéremért. 

 

e) Amennyiben több szétlövésre is van szükség a holtversenyek 

megszüntetéséhez, az alacsonyabb helyezési pozíció szétlövését kell 

elsőként lebonyolítani, majd azután a többit.  

 

9.19.2.4 Új rajtszámok az alapverseny ill. esetleges szétlövések után  

  

a) Az alapverseny ill. esetleges szétlövések után a döntőbe (éremmérkőzések)  

jutott négy (4) csapat a sorrendjük alapján új rajtszámot kap. 



b) A első helyen bejutott csapat tagjai az 11  és 12 rajtszámokat kapják. A 

második helyen bejutott csapat tagjai a 21  és 22 rajtszámokat kapják, majd 

31  és 32  és 41  és 42 

 

c) A rajtszámokon szerepelnie kell az adott ország hárombetűs NOB 

rövidítésének is.  

Rajtszám példa: 

USA – USA  ITA 1 – ITA 1          ITA 2 – ITA 2       KOR -  KOR  

   11        12               21          22                     31          32                   41         42 

 

9.19.3  A DÖNTŐ 

 

9.19.3.1 A döntő (éremmérkőzések) lebonyolítási rendje 

 

a) A bronzmérkőzésre kerül sor elsőként, azt követi az aranymérkőzés a döntő 

pályán 

 

b) Az éremmérkőzésbe jutott valamennyi csapat versenyzői és edző/kísérő a 

bronzmérkőzés hivatalos kezdete előtt 30 perccel lőszerkontroll céljából 

köteles az arra kijelölt helyen jelentkezni. A zsüri itt adja át a rajtszámokat. 

 

c) Minden csapat edzőjének el kell döntenie, hogy ki (férfi vagy nő) viseli az 

alacsonyabb rajtszámot 

 

d) A bronzmérkőzés versenyzőinek legkésőbb tizenöt (15) perccel a mérkőzés 

kezdete előtt jelentkezniük kell a döntő pályán 

 

e) Az aranymérkőzés versenyzőinek a bronzmérkőzés első lövésének 

leadásakor kell jelentkezniük 

 

f) A zsüri a jelentkezések során végzi el a lőszer és ruházati ellenőrzéseket 

 

g) Egy (1) büntetőkorong levonást kell alkalmazni a csapat által eltalált első 

lövés eredményéből amennyiben a csapat nem mutatta be lőszerét az adott 

időpontban (30 perccel a start előtt) vagy a csapattagok nem jelennek meg 

időben 

 

h) A döntőben (éremmérkőzések) a versenyzők rajtszám szerinti sorrendben 

lőnek (az alacsonyabb rajtszámú lő elsőként) és foglalják el az 1, 2, 3 és 4 

lőállásokat, míg az 5. üresen marad.  

 

 

 

 



 

9.19.3.2 Korongok száma a döntőben (éremmérkőzések) 

 

a) Huszonöt (25) korong minden versenyzőnek az 1, 2, 3, 4, 5 állásokról (2 

jobbos, 1 egyenes & 2 balos korong – normál sorozat) 

 

b) Korongonként csak egy (1) lövés adható le (9. 15. 5. 2. c szabály) 

 

c) A versenyzőnek az előtte lövést leadó majd fegyverét kinyitó versenyző ill. 

lövése eredményének regisztrálása után tizenkét (12) mp áll rendelkezésére 

arra, hogy felvegye testhelyzetét, becsukja fegyverét és kérje a korongot 

vagy olyan esetben, amikor a versenybíró adja a START vezényszót.  

 

d) Az éremmérkőzések sorrendjét a csapattagok összesített eredménye 

alapján kell megállapítani (2x25 = 50 korong minden csapatnak) 

 

e) Holtverseny esetén szétlövést kell alkalmazni (9. 19. 3. 4 szabály)     

 

f) A döntőben (éremmérkőzések) a felkészülési időt elektronikus időmérő 

berendezéssel kell figyelni, amelyet egy arra kijelölt versenybíró végez.  

 

9.19.3.3 Edzői tevékenység és edzői időkérés 

 

a) Az alapverseny és a döntő (éremmérkőzések) során a nem verbális edzői 

tevékenység megengedett 

 

b) A döntőben (éremmérkőzések) az edzőknek egy-egy egy (1) perces edzői 

időkérésre van lehetőségük olyan alkalmakkor, amikor az érintett csapat 

kerül sorra. Ilyenkor az edző odamehet a versenyzőkhöz a lőállásba és 

beszélhet velük. 

 

c) Ha az egyik csapat edzője időt kért, ezzel egyidejűleg a másik csapat edzője 

is odamehet a versenyzőihez anélkül, hogy ezzel elvesztené a saját 

időkérésének lehetőségét  

 

d) A kijelölt zsüri tagnak kell ellenőriznie az időt 

 

e) Az edzői időkérések alatt a műsorközlő tájékoztatásokat adhat a 

közönségnek 

 

 

 

 

 



 

9.19.3.4 Szétlövések 

 

a) Az alapverseny utáni szétlövések rajtsorrendjét a csapatok egy ideiglenes 

rangsora dönti el (a magasabban rangsorolt csapat lő elsőként). Minden 

csapat edzőjének kell eldöntenie, hogy melyik csapattag (férfi vagy nő) lövi 

meg az első korongot. 

 

b) Az alapversenyt követően a tökéletes eredmény ill. a visszaszámlálással 

nem megszüntethető holtverseny esetében a szétlövési sorrendet 

sorsolással kell megállapítani. 

 

c) Az éremmérkőzések utáni szétlövésnél a rajtsorrendet a csapatok rajtszáma 

határozza meg (az alacsonyabb rajtszámú lő elsőnek). Minden csapat 

alacsonyabb rajtszámmal rendelkező versenyzője lő először.  

 

d) Az éremmérkőzések utáni szétlövéseknél nincs sem zsírzó lövés, sem 

korong bemutatás. Az alapverseny utáni szétlövésnél mindkettő 

engedélyezett a 9. 15. 5. 2 szabály értelmében 

 

e) Lövési korong sorrend: egyes állás: balos, kettes állás: jobbos, hármas állás: 

balos, négyes állás: jobbos, ötös állás: balos majd ismét az egyes állás, ez 

alkalommal jobbos és így tovább      

 

f) A szétlövésben a holtversenyben lévő csapatok mindkét tagjának részt kell 

vennie 

 

g) Az első lövésre kijelölt versenyzőknek az egyes állás mögött kell 

felsorakozniuk  (lásd (a) és (c) pontok) és szabályos korongra lőniük (lásd (e) 

pont) 

 

h) Ha a holtverseny nem szűnik meg, ugyanaz az eljárás történik a kettes 

álláson a csapatok második számú versenyzőivel 

 

i) Ez a sorrend folytatódik egymás után felváltva lövő versenyzőkkel 

mindaddig, amíg a holtverseny megszűnik (a csapattagok lövési sorrendje a 

következő: 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2 stb.) 

 

j) Korongonként egy lőszer engedélyezett (9. 15. 5. 2 szabály) 

 

g) A szétlövések során a felkészülési időt elektronikus időmérő berendezéssel 

kell figyelni, amelyet egy arra kijelölt versenybíró végez.  

 

 



 

9.19.4  Korongok típusa 

 

  Az alapversenyben normál, a döntőben (éremmérkőzések) flash korongokat  

  kell használni. A döntőt (éremmérkőzések) a döntő pályán kell lebonyolítani. 

 

9.19.5  Szabálytalan ill. vitatott esetek 

 

  Az e szabályok által nem érintett bármely vagy vitatott esetben a zsüri hozza  

  meg a döntést az ISSF Általános Technikai Szabályai (6. rész) valamint az ISSF  

  Koronglövészeti Szabályok (9. rész) vagy bármely más idevágó ISSF szabály  

  alapján   


