10m AIR RIFLE and 10m AIR PISTOL

10 m-es LÉGPUSKA és 10 m-es LÉGPISZTOLY

MEN, WOMEN MIXED TEAM EVENT

FÉRFI, NŐI VEGYES CSAPAT VERSENYSZÁM

Valid as of 01.01.2022

Érvényes: 2022. 01. 01-től

GENERAL INFORMATION (Format of the Event)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ (A versenyszám formátuma)

Disciplines

Air Rifle and Air Pistol

Szakág

Légpuska és légpisztoly

Type of Event

Mixed team: One male and one female athlete from same
Nation.

Versenyszám
típusa

Vegyes csapat: Egy férfi és egy női sportoló ugyanabból az
országból.

Name of Events

10m Air Rifle Mixed Team (OG Event)
10m Air Rifle Mixed Team Junior
10m Air Pistol Mixed Team (OG Event)
10m Air Pistol Mixed Team Junior

Versenyszám
neve

10 m-es légpuskás vegyes csapat (olimpiai versenyszám)
10 m-es légpuskás junior csapat
10 m-es légpisztolyos vegyes csapat (olimpiai versenyszám)
10 m-es légpisztolyos junior csapat

Stages

Qualification stage:
One or more relays dependent on the number of entries.

Szakaszok

Alapverseny:
Egy vagy több sorozat, a nevezések számától függően.

Final Stage: Consists of two parts.
Final Part 1 consists of two relays, (bronze Medal Matches),
where a bronze medal is decided in each.
Final Part 2 consists of a gold/silver Medal Match.
Ranges

A 10m range must be used for all relays.

Döntő: Két részből áll.
Döntő 1. része: Két sorozatból áll (bronz éremosztók),
amelyek a bronzérem megnyeréséért zajlanak.
Döntő 2. része: Az arany/ezüst éremosztóból áll.
Pályák

Az alapversenyt az alapversenyekhez használt pályán kell
lebonyolítani.
A döntőket a döntős csarnokban vagy a kijelölt döntőpályán
kell lebonyolítani.

Qualification will take place on the Qualification range.
Finals will take place in the Finals Hall or on a designated
Finals range.
Targets
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Electronic Scoring Targets for all stages.

Minden sorozathoz 10 m-es pályát kell használni.

Céltáblák

Elektronikus találatjelző céltáblák minden szakaszban.
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Scoring

Qualification stage:
Air Rifle: Decimal scoring.
Air Pistol: Full ring (integer) scoring.

Értékelés

Alapverseny:
Légpuska: Tizedelt értékelés.
Légpisztoly: Egész körös értékelés.

Qualification scores are not carried forward to the Final Stage.

Az alapverseny eredményei nem számítandók be a döntőbe.

Final Stage:
Points system based on Decimal Scoring for Air Rifle and Air
Pistol in all parts.

Döntő:
Tizedelt értékelésen alapuló pontozási rendszer a légpuska és
a légpisztoly minden részében.

QUALIFICATION STAGE
Qualification
procedure

ALAPVERSENY
Alapverseny
lebonyolítása

Firing point
allocation

Teams in each relay will shoot on positions according to the
published start lists. These will be produced showing the
female athlete in each Team on the left of the male athlete.

Lőállásbeosztás

A csapatok minden sorozatban a közzétett rajtlisták szerinti
lőállásokban lőnek. A csapatok úgy állnak be a lőállásokba,
hogy a női sportoló a férfi sportoló bal oldalán foglal helyet.

Call to Line

Athletes will be called to the line twenty (20) minutes before
the scheduled Start time for each relay. All athlete checks by
the Range Officers must be completed before the start of
Preparation and Sighting time.

Lőállásba szólítás

A sportolókat húsz (20) perccel az egyes sorozatok program
szerinti kezdési ideje előtt kell lőállásba szólítani minden
sorozatnál. A versenybíróknak a felkészülési és próbalövési
idő kezdete előtt kell végrehajtaniuk a sportolók minden
ellenőrzését.

Preparation and
Sighting

Fifteen (15) minutes Preparation and Sighting time.

Felkészülés és
próbalövés

Tizenöt (15) perc felkészülési és próbalövési idő.

Course of fire

Thirty (30) Match shots to be fired by each Team member in
thirty (30) minutes. Each Team member shoots independently
of their partner.

Versenyprogram

Minden csapattag harminc (30) értékelt lövést ad le
harminc (30) perc alatt. Minden csapattag a csapattársától
függetlenül lő.

Subsequent relays

If there is more than one Qualification relay, there must be a
fifteen (15) minute break before athletes on subsequent relays
are called to the line to allow athletes to remove their equipment
and for the RTS Jury to check the targets and reface as
necessary.

Következő
sorozatok

Ha az alapversenyben egynél több sorozat van, akkor a
következő sorozat sportolóinak lőállásba szólítása előtt tizenöt
(15) perc szünetet kell tartani, hogy a sportolók elvihessék
a felszerelésüket, valamint az RTS zsűri ellenőrizhesse a
céltáblákat, és szükség esetén kicserélhesse az előlapokat.
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Call to the Line
CRO Commands

20 minutes before the published Start time of the relay:
“Athletes to the line”.

Lőállásba szólítás
CRO
vezényszavai

20 perccel a sorozat program szerinti kezdési ideje előtt:
„Athletes to the line” (Sportolók a lőállásba).

Five (5) minutes allowed for athletes to setup equipment on
their allocated firing-points.

A sportolók öt (5) percet kapnak, hogy elhelyezzék a
felszerelésüket a kijelölt lőállásukban.

“Fifteen (15) minutes preparation and sighting time, Start”.

„Fifteen (15) minutes preparation and sighting time, Start”
(Tizenöt (15) perc felkészülési és próbalövési idő. Start).
14 perc 30 másodperc után: „30 seconds” (30 másodperc).
15 perc után: „Stop” (Stop).
A céltáblák versenyre történő átállítására adott 30 másodperc
után:

After 14 minutes 30 seconds, “30 seconds”.
After 15 minutes, “Stop”.
After 30 seconds to allow the targets to be reset for Match:
“Match Firing START”.
After 20 minutes, “10 minutes”.
After 25 minutes, “5 minutes”.
After 30 minutes, “STOP, UNLOAD”.

„Match Firing START” (Értékelt lövések, START).
20 perc után: „10 minutes” (10 perc).
25 perc után: „5 minutes” (10 perc).
30 perc után: „STOP, UNLOAD” (STOP, ÜRÍTS).

Number of
athletes to qualify

The top eight (8) ranked Teams in the Qualification stage will
progress to the Final stage

Döntőbe jutó
sportolók száma

Az alapverseny legjobb nyolc (8) csapata jut tovább a
döntőbe.

Tie breaking

Equal scores between eighth placed Teams to determine
progression to the Final Stage will be decided by ISSF
Countback Rule 6.15.1.

Köregyenlőség
megszüntetése

A nyolcadik helyen álló csapatok közötti köregyenlőség esetén
az ISSF 6.15.1-es számú visszaszámlálási szabálya szerint
kell eldönteni, hogy melyik csapat jut be a döntőbe.

FINAL STAGE – Part 1
Procedure
Firing point
allocation
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Final Part 1 will take place over two relays with four Teams in
each.
Firing points will be numbered R1, A, B…to...H, R2.

DÖNTŐ – 1. rész
Eljárás
Lőállásbeosztás

A döntő 1. részét két sorozatban kell lebonyolítani úgy, hogy
mindkét sorozatban négy csapat vesz részt.
A lőállások jelölése R1, A, B…–...H, R2.

Teams will be allocated to firing points in accordance with their
placing in the Qualification:

A csapatokat az alapversenyben elért helyezésük alapján kell
beosztani a lőállásokba.

Teams ranked 1st, 3rd, 5th and 7th in Qualification will shoot
the 1st relay and will be allocated firing points A & B, C & D, E
& F, and G & H respectively.

Az alapversenyben 1., 3., 5. és 7. helyezést elérő csapatok
vesznek részt az 1. sorozatban, és az A-B, C-D, E-F és G-H
lőállásba kell beosztani őket.

Teams ranked 2nd, 4th, 6th and 8th in Qualification will shoot
the 2nd relay and will be allocated firing points A & B, C & D, E
& F, and G & H respectively.

Az alapversenyben 2., 4., 6. és 8. helyezést elérő csapatok
vesznek részt a 2. sorozatban, és az A-B, C-D, E-F és G-H
lőállásba kell beosztani őket.
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Reporting time

Athletes from both relays must report at least 30 minutes
before the scheduled Start Time of relay 1.

Jelentkezési idő

Team Leaders are responsible for presenting their athletes to
the Preparation Area and reporting to the Jury on or before
that time.
Late reporting
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An athlete or Team reporting later than 30 minutes before the
published Start Time will receive a deduction of one (1) point
from the combined gun score of the Teams first competition
shots.

Mindkét sorozat sportolóinak jelentkezniük kell az 1. sorozat
program szerinti kezdési ideje előtt legalább 30 perccel.
A csapatvezetők felelősek azért, hogy a sportolóik ebben az
időpontban vagy korábban megjelenjenek a felkészülési
területen, és jelentkezzenek a zsűrinél.

Késedelmes
jelentkezés

Az a sportoló vagy csapat, amelyik a közzétett kezdési idő
előtti 30 perces időpont után jelentkezik, egy (1) pontos
levonást fog kapni a csapat összesített első értékelt lövésénél.

If one or both athletes in a Mixed Team reports later than
twenty (20) minutes before the Start Time, the Team will not be
allowed to start and will be ranked eighth (8) in the Final.

Ha egy vegyes csapat egyik vagy mindkét sportolója a
közzétett kezdési idő előtti húsz (20) perces időpont után
jelentkezik, nem vehet részt a döntőben, és a csapat a
nyolcadik (8.) helyezést fogja elérni a döntőben.

All eight Teams must report dressed in their competition
clothing complete with all their shooting equipment needed for
the Final and must bring a national team uniform that must be
worn in the Victory Ceremony.

Mind a nyolc csapatnak a versenyhez szükséges ruházatban
kell megjelennie a döntő teljesítéséhez szükséges
lövészfelszereléssel együtt, és magával kell hoznia a nemzeti
válogatott csapat eredményhirdetésen viselhető formaruháját.

Jury Members and Equipment Control Officers must complete
their pre-competition checks in the Preparation Area as soon
as practicable.

A
zsűritagoknak
és
a
felszereléskontrollt
végző
tisztségviselőknek a felkészülési területen végre kell hajtaniuk
a verseny előtti ellenőrzéseket, amint lehetséges.

Team Coaches must inform the RTS Jury if members of their
Team wish to swap their former positions so that the female is
on the right of the male.

A csapatok edzőinek tájékoztatniuk kell az RTS zsűrit, ha a
csapatuk tagjai fel kívánják cserélni a korábbi beállásukat úgy,
hogy a női versenyző a férfi versenyző jobb oldalán álljon.
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Equipment set-up
time

CRO commands

Teams in the first relay must be allowed to place their
equipment on their allocated firing points at least 20 minutes
before the scheduled Start time. Coaches may assist their
athletes. All must return to the preparation area not later than
15 minutes before the Start time.

Az első sorozat csapatainak legalább 20 perccel a program
szerinti kezdési idő előtt engedélyezni kell, hogy elhelyezzék a
felszerelésüket a kijelölt lőállásukban. Az edzők segíthetnek a
sportolóiknak. Legkésőbb a kezdési idő előtt 15 perccel
mindenkinek vissza kell mennie a felkészülési területre.

No Rifle/Pistol cases or equipment containers may be left on
the Finals range Field of Play (FOP).

A puska-/pisztolytokokat és a felszereléstárolókat nem lehet a
döntőkhöz használt versenypályán (FOP) hagyni.

Teams must be ready to walk in eight (8) minutes before the
Start time. An assistant must make sure that athletes are
assembled in the correct order and must indicate to the CRO
that they are ready.

Nyolc (8) perccel a kezdési idő előtt a csapatoknak készen kell
állniuk a bevonulásra. Egy segédbírónak meg kell győződnie
arról, hogy a sportolók megfelelő sorrendben sorakoztak fel,
és jeleznie kell a CRO számára, hogy a sportolók készen
állnak.

Teams for relay 1 will enter the FOP one at a time. As each
Team enters the FOP the Announcer will introduce them to the
spectators. Athletes must stand in front of their designated
firing points, facing the audience, and remain in that position
until all have been presented, including the Jury Member in
Charge, the Chief Range Officer, and the Coaches.

Az 1. sorozat csapatai egyesével lépnek be a versenypályára.
Amikor az egyes csapatok belépnek a versenypályára, a
kommentátor bemutatja őket a nézőknek. A sportolóknak meg
kell állniuk a kijelölt lőállásuk előtt, a közönséggel szemben, és
ebben a helyzetben kell maradniuk, amíg meg nem történik
minden résztvevő bemutatása, beleértve a felelős zsűritagot, a
vezető versenybírót és az edzőket.

Teams for the second relay will remain in the Preparation
area.

A második sorozat csapatai a felkészülési területen maradnak.

When all introductions have been made: “Take your
positions”.
After one (1) minute for athletes to take positions:
“Five minutes preparation and sighting time” 5 secs
“START”.
After 4 minutes 30 seconds: “30 seconds”.
After 5 minutes: “STOP”.
After 30 seconds to allow the targets to be reset for Match:
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Felszerelés
előkészítése

CRO
vezényszavai

A bemutatás befejezése után: „Take your positions”
(Testhelyzetet felvenni).
A testhelyzet felvételére adott egy (1) perc után:
„Five minutes preparation and sighting time” – 5 s –
„START” (Öt perc felkészülési és próbalövési idő – 5 s –
START).
4 perc 30 másodperc után: „30 seconds” (30 másodperc).
5 perc után: „STOP” (STOP).
A céltáblák versenyre történő átállítására adott 30 másodperc
után:

“For the first competition shot, LOAD” 5 secs “START”.

„For the first competition shot, load” – 5 s – „Start”
(Az első értékelt lövéshez tölts – 5 s – Start).

After 50 seconds, or when all eight athletes have fired a single
shot: “STOP”.

50 másodperc után vagy miután mind a nyolc sportoló leadott
egy lövést:„STOP” (STOP).
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Announcer

An Announcer should make brief comments on the points
awarded to each Team and the current ranking as the match
progresses.

Kommentátor

A kommentátornak a verseny során rövid megjegyzésekkel
kell ismertetnie az egyes csapatoknak adott pontokat és az
aktuális rangsort.
A CRO a „Load” (Tölts), a „Start” (Start) és a „Stop” (Stop)
vezényszó ismétlésével addig folytatja a versenyt, amíg az
összes sportoló le nem ad tíz értékelt lövést. A következő
lövéshez való töltésre vonatkozó vezényszó előtt nincs ajánlott
minimális idő, de a CRO-nak hagynia kell a sportolók számára
néhány másodpercet, hogy felkészüljenek a következő lövésre
a sorozat folytatása előtt.

The CRO will repeat the commands to “Load”, “Start” and
“Stop” until all athletes have fired ten competition shots. There
is no recommended minimum time before the command to
load the next shot, but the CRO should allow the athletes a
few seconds to prepare themselves for the next shot before
continuing the sequence.
Shooting
procedure

Scores start from Zero. Athletes will fire Ten (10) series of
single shots, (20 shots per Mixed team) on command, in a
time limit of fifty (50) seconds per series.

Lövések leadása

Az eredmények nullától kezdődnek. A sportolók tíz (10) lövést
adnak le egyesével (20 lövést vegyes csapatonként)
vezényszóra, lövésenként ötven (50) másodperces lőidővel.

Scoring

Scores of both athletes in each Mixed team are added and
Points are awarded according to the total team score as
follows:

Értékelés

Az egyes vegyes csapatok mindkét sportolójának eredményeit
össze kell adni, és a csapatok az összesített eredmény
alapján kapják a pontokat az alábbiak szerint:

Highest total value:
4 points
Second total highest: 3 points
Third total highest:
2 points
Lowest total value:
1 point
Total number of points available for each round = 10
Equal scores

Equal scores will be awarded the sum of points corresponding
to each ranking divided by the number of scores that are equal.
This is to ensure that the total number of points awarded for
each series remains the same.
i.e.
Ties for 1st and 2nd awarded (4+3) = 7÷2 = 3.5 points each
Ties for 2nd and 3rd awarded (3+2) = 5÷2 = 2.5 points each
Ties for 3rd and 4th awarded (2+1) = 3÷2 = 1.5 points each
Ties for 1st, 2nd & 3rd awarded (4+3+2) = 9÷3 = 3 points each
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Legmagasabb összesített érték:
4 pont
Második legmagasabb összesített:
3 pont
Harmadik legmagasabb összesített: 2 pont
Legalacsonyabb összesített érték:
1 pont
Az egyes lövéseknél kiosztott pontok száma összesen = 10
Azonos
eredmények

Azonos eredmény esetén a következőképpen kell kiosztani a
pontokat: az egyes helyezéseknek megfelelő pontok összege
osztva az azonos eredmények számával. Ezzel biztosítható,
hogy az egyes sorozatoknál kiosztott pontok összpontszáma
azonos maradjon.
Egyenlőség az 1. és a 2. helyen: (4+3) = 7÷2 = 3,5
mindkét csapatnak
Egyenlőség a 2. és a 3. helyen: (3+2) = 5÷2 = 2,5
mindkét csapatnak
Egyenlőség a 3. és a 4. helyen: (2+1) = 3÷2 = 1,5
mindkét csapatnak
Egyenlőség az 1., a 2. és a 3. helyen: (4+3+2) = 9÷3 = 3
mindhárom csapatnak

pont
pont
pont
pont
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Fourth ranked
Team eliminated

Equal scores

After each athlete has fired ten (10) shots the Team with the
lowest points total is eliminated and must withdraw from the
line after inserting safety flags and placing their rifles/pistols on
the floor, table or bench. The Team will be ranked 7th or 8th
depending on their ranking in Qualification compared with the
first Team eliminated in relay 2.

Negyedik
helyezett csapat
kiesik

Points awarded during the first ten shots are carried forwards.
The remaining athletes continue to fire another FIVE (5) single
shots on command.

A csapatok továbbviszik az első tíz lövés során megszerzett
pontokat. A versenyben maradó sportolók további ÖT (5)
lövést adnak le egyesével vezényszóra.

Points will be awarded according to the total team score, as
follows:
Highest total value:
4 points
Second total highest:
3 points
Lowest total value:
2 point
Total number of points available for each round = 9

A csapatok a következőképpen kapnak pontot a lövések
összesített eredménye után:
Legmagasabb összesített érték:
4 pont
Második legmagasabb összesített:
3 pont
Legalacsonyabb összesített érték:
2 pont
Az egyes lövéseknél kiosztott pontok száma összesen = 9

Equal scores will be awarded the sum of points corresponding
to each ranking divided by the number of scores that are
equal, as before.
i.e.
Ties for 1st and 2nd awarded (4+3) = 7÷2 = 3.5 points each

Azonos
eredmények

Ties for 1st, 2nd & 3rd awarded (4+3+2) = 9÷3 = 3 points each
After a total of fifteen shots (10+5), the Team with the lowest
number of points is eliminated and will be ranked 5th or 6th
depending on their ranking in Qualification compared with the
second Team eliminated in relay 2.
Points awarded during the first fifteen-shots are carried
forwards. The remaining athletes will each fire up to five (5)
single shots on command as before.
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Azonos eredmény esetén ugyanúgy kell kiosztani a pontokat,
mint korábban: az egyes helyezéseknek megfelelő pontok
összege osztva az azonos eredmények számával.
Egyenlőség az 1. és a 2. helyen: (4+3) = 7÷2 = 3,5 pont
mindkét csapatnak
Egyenlőség a 2. és a 3. helyen: (3+2) = 5÷2 = 2,5 pont
mindkét csapatnak
Egyenlőség az 1., a 2. és a 3. helyen: (4+3+2) = 9÷3 = 3 pont
mindhárom csapatnak

Ties for 2nd and 3rd awarded (3+2) = 5÷2 = 2.5 points each

Third ranked
Team eliminated

Tíz (10) lövés után a legalacsonyabb összesített pontszámot
elérő csapat kiesik, és a sportolóknak a töltetlenségjelző
behelyezése, valamint a puska/pisztoly padlóra, asztalra vagy
padra helyezése után ki kell állniuk a lőállásból. A csapat a 7.
vagy a 8. helyezést éri, attól függően, hogy az alapversenyben
milyen helyezése volt a 2. sorozatban elsőként kieső
csapathoz képest.

Harmadik
helyezett csapat
kiesik

Összesen tizenöt lövés (10+5) után a legalacsonyabb
pontszámot elérő csapat kiesik, és az 5. vagy a 6. helyezést
éri el, attól függően, hogy az alapversenyben milyen
helyezése volt a 2. sorozatban másodikként kieső csapathoz
képest.
A csapatok továbbviszik az első tizenöt lövés során
megszerzett pontokat. A versenyben maradó sportolók további
öt (5) lövést adnak le egyesével vezényszóra a korábbiak
szerint.
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Points are awarded according to the total team score, as
follows:
Highest total: 2 points
Tied scores:
1 point
Lowest total:
0 points
Progression to
Gold/Silver Medal
Match
Bronze medal
awarded

After a maximum of 20 shots the Match is completed. The
Team with the highest number of points will progress to the
gold/silver medal match. The second placed Team will be
awarded the bronze medal.

A csapatok a következőképpen kapnak pontot a lövések
összesített eredménye után:
Legmagasabb összesített:
2 pont
Azonos eredmények:
1 pont
Legalacsonyabb összesített:
0 pont
Továbbjutás az
arany/ezüst
éremosztóba
Bronzérem

If there are no protests, the CRO will announce:
“The match is decided”.

Maximum 20 lövés után a verseny befejeződik.
A legmagasabb pontszámot elérő csapat továbbjut az
arany/ezüst éremosztóba. A második helyen végző csapat
nyeri el a bronzérmet.
Ha nincs óvás, a CRO a következő bejelentést teszi:
„The relay is decided” (A sorozat eredményei véglegesek).

Early completion

If after any series one Team has scored sufficient points
making it impossible for the other Team to score enough points
to win the match, the CRO may command:
“STOP. The match is decided”.

Korai befejezés

Ha bármelyik sorozat után az egyik csapat annyi pontot
szerzett, hogy a másik csapat már nem tud annyi pontot
szerezni, hogy megnyerje a versenyt, a CRO kiadhatja a
következő vezényszót:
„STOP. The match is decided” (STOP. A verseny
eredménye végleges).

Announcer

The Announcer should make appropriate comments and name
the Team who will progress to the gold/silver Medal Match.

Kommentátor

A kommentátornak megfelelő tájékoztatást kell adnia, és meg
kell neveznie az arany/ezüst éremosztóba bejutott csapatot.

Changeover
between relays

Verzió: 2022. január

All athletes must insert their safety flags and return to the
Preparation Area, ensuring that they take all their equipment
with them.

Minden sportolónak be kell helyeznie a töltetlenségjelzőt, és
az összes felszerelésével együtt vissza kell mennie a
felkészülési területre.

As soon as the targets have been checked and refaced if
necessary, Teams in relay 2 must be allowed to set up their
equipment on their allocated firing points, then return to the
Preparation Area and line up in readiness to walk in as they
are announced, as for relay 1.

A céltáblák ellenőrzése és az előlapok szükség szerinti
kicserélése után a 2. sorozat csapatai számára engedélyezni
kell, hogy bevigyék a felszerelésüket a kijelölt lőállásokba, ami
után a sportolóknak vissza kell menniük a felkészülési
területre, ahol fel kell sorakozniuk a bevonuláshoz és a
bemutatáshoz, mint az 1. sorozat esetében.

The changeover should take a maximum time of two (2)
minutes, and when ready the Teams will enter the FOP one at
a time as they are introduced. The CRO and Jury Member in
charge are not re-introduced.

Átállás a
sorozatok között

Az átállási idő legfeljebb két (2) perc lehet, és amikor a
csapatok elkészültek, bemutatás közben egyenként
belépnek a versenypályára. A CRO-t és a felelős zsűritagot
nem kell újból bemutatni.
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CRO Commands

Tied scores

When all introductions have been made, the CRO will give the
same commands as in relay 1, starting with: “Take your
positions”, etc.

CRO
vezényszavai

The Second relay will be conducted in the same way as the
First.

A második sorozatot
lebonyolítani.

At the conclusion of the Second relay, athletes will collect their
Rifles/Pistols from the firing points and return to the
Preparation area.

A második sorozat befejezése után a sportolók elviszik a
puskákat/pisztolyokat a lőállásokból, és visszamennek
a felkészülési területre.

The targets will be checked and prepared for the Final.

A céltáblákat ellenőrizni kell, és elő kell készíteni a döntőre.

If after the designated number of shots have been fired at any
stage in Final Part 1 the points are tied for the lowest ranking
Teams to be eliminated, both Teams will continue firing
additional single shot series until the tie is broken.

Azonos
eredmények

GOLD/SILVER MEDAL MATCH (Final Part 2)
Changeover time between the end of Final Part 1 and the start
of the Medal Match, including equipment set-up, introductions,
and sighting time, must take no longer than 10 minutes.

The winning Team of relay 1 will shoot on positions B and C.
The winning Team of relay 2 will shoot on positions F and G.
Once the range has been prepared and the CRO
confirmed that the range is clear, the athletes and
Coaches must be allowed to place their equipment on
allocated firing points, and then return to the Preparation
without unnecessary delay.

Verzió: 2022. január

elsővel

azonos

módon

kell

Ha a döntő 1. részének bármely szakaszában a meghatározott
számú lövés leadása után a legalacsonyabban rangsorolt
csapatnál, a kieső helyen egyenlőség áll fenn, ennek
megszüntetéséhez a két csapat további lövéseket ad le
egyesével, amíg az egyenlőség meg nem szűnik.

ARANY/EZÜST ÉREMOSZTÓ (A döntő 2. része)
Éremosztó
lebonyolítása

The Equipment Control Jury must make sure that equipment
will not be changed for the Medal Match and that guns are not
allowed to be taken from the Preparation area.
Firing point
allocation

az

Az egyenlőség megszüntetéséhez leadott lövések után a
csapatok nem kapnak pontot.

No points are awarded for any tiebreaking shots.

Medal Match
Procedure

Miután megtörtént az összes sportoló bemutatása, a CRO
kiadja ugyanazokat a vezényszavakat, mint az 1. sorozatban:
„Take your positions” (Testhelyzetet felvenni) stb.

has
their
their
area

A döntő 1. részének vége és az éremosztó kezdési ideje
közötti átállási idő nem haladhatja meg a 10 percet, beleértve
a felszerelés előkészítését, a bemutatást és a próbalövési időt.
A felszereléskontrollt végző zsűrinek ügyelnie kell arra, hogy a
felszerelést ne cseréljék ki az éremosztóra, és a fegyvereket
nem lehet kivinni a felkészülési területről.

Lőállásbeosztás

Az 1. sorozat győztes csapata a B és a C lőállásban lő.
A 2. sorozat győztes csapata az F és a G lőállásban lő.
Miután megtörtént a pálya előkészítése, és a CRO
meggyőződött arról, hogy a pálya üres, a sportolók és az
edzőik számára engedélyezni kell, hogy a felszerelést
elhelyezzék a kijelölt lőállásokban, ami után vissza kell
menniük a felkészülési területre.
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CRO commands

The two Teams (four athletes) who have qualified for the
Medal Match will line up in firing point order and enter the range
individually on the call of the Announcer, who will only
announce their names and the country that they represent.
They will stand facing the audience until the CRO commands
them to take their positions.

Az éremosztóba bejutott két csapatnak (négy sportolónak) fel
kell sorakoznia a lőállásbeosztás szerinti sorrendben, majd
egyenként be kell lépniük a pályára, amikor a kommentátor
szólítja őket, csak a nevük és az általuk képviselt ország
bemondásával. A sportolóknak a közönség felé fordulva kell
állniuk, amíg a CRO ki nem adja a testhelyzet felvételére
vonatkozó vezényszót.

The CRO and Jury Member in charge will not be reintroduced.

A CRO-t és a felelős zsűritagot nem kell újból bemutatni.

When all athletes have been introduced: “Take your
positions”.
After one (1) minute for athletes to take positions:
“Three minutes preparation and sighting time” 5 secs
“START”.
After 2 minutes 30 seconds: “30 seconds”.
After 3 minutes: “STOP”.
After 30 seconds to allow the targets to be reset for Match:

Verzió: 2022. január

CRO
vezényszavai

A bemutatás befejezése után: „Take your positions”
(Testhelyzetet felvenni).
A testhelyzet felvételére adott egy (1) perc után:
„Three minutes preparation and sighting time” – 5 s –
„START” (Három perc felkészülési és próbalövési idő – 5 s –
START).
2 perc 30 másodperc után: „30 seconds” (30 másodperc).
3 perc után: „STOP” (STOP).
A céltáblák versenyre történő átállítására adott 30 másodperc
után:

“For the first competition shot, LOAD” 5 secs “START”.

„For the first competition shot, load” – 5 s – „Start”
(Az első értékelt lövéshez tölts – 5 s – Start).

After 50 seconds, or when all four athletes have fired a single
shot: “STOP”.

50 másodperc után vagy miután mind a négy sportoló leadott
egy lövést: „STOP” (STOP).

The Announcer should make brief comments on the points
awarded to each Team and the current ranking as the Match
progresses.

A kommentátornak a verseny során rövid megjegyzésekkel
kell ismertetnie az egyes csapatoknak adott pontokat és az
aktuális rangsort.

The CRO will repeat the commands LOAD, START and STOP
for the next competition shot for the remainder of the Medal
Match.

A CRO ismét kiadja a LOAD (TÖLTS), a START (START) és
a STOP (STOP) vezényszót a következő értékelt lövésre
vonatkozóan az éremosztó hátralevő részében.
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Shooting
procedure

Tied scores

Presentation of
medallists

Announcer
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All previous points scored are zeroed.

Lövések leadása

Athletes will fire single shots on command.
Points are awarded according to the total team score, as
follows:
Highest total:
2 points
Tied scores:
1 point
Lowest total:
0 points
The first Team to score sixteen (16) points or more will win the
gold medal. The other Team will win the silver medal.
If the points are tied on 16 or more, athletes will continue firing
additional shots on command until the tie is broken.

A korábban megszerzett összes pontot nullázni kell.
A sportolók egyesével adják le a lövéseket, vezényszóra.
A csapatok a következőképpen kapnak pontot a lövések
összesített eredménye után:
Legmagasabb összesített:
2 pont
Azonos eredmények:
1 pont
Legalacsonyabb összesített:
0 pont
Az első csapat, amelyik tizenhat (16) vagy annál több pontot
szerez, megnyeri az aranyérmet. A másik csapat az
ezüstérmet nyeri meg.

Azonos
eredmények

Ha a 16 vagy több pontnál egyenlőség van, a sportolók
további lövéseket adnak le vezényszóra, amíg meg nem
szűnik az egyenlőség.

If there are no ties or protests, the CRO will command:

Ha nincs óvás, a CRO kiadja a következő vezényszót:

“STOP…UNLOAD – THE RESULTS ARE FINAL”.

„STOP… UNLOAD – THE RESULTS ARE FINAL”
(STOP... ÜRÍTS – AZ EREDMÉNYEK VÉGLEGESEK).

A Range Officer must verify that gun actions are open with
safety flags inserted.

Egy versenybírónak ellenőriznie kell, hogy a fegyverek
zárszerkezete nyitott állapotban van-e, és a töltetlenségjelzők
be vannak-e helyezve.

The gold and silver medal winning Teams will be joined by
both bronze medal winning Teams and the Jury Member in
Charge will organise the four Teams to line up for
photographs.
“The bronze medalists are:
…..…..… and ………….. Representing …………………
and ….…and ………….. Representing …………………

Az érmes
sportolók
bemutatása
Kommentátor

Az aranyérmet és az ezüstérmet megnyerő csapathoz
csatlakozik a bronzérmet megnyerő mindkét csapat, és a
felelős zsűritag felsorakoztatja a négy csapatot a fotók
elkészítéséhez.
„The bronze medalists are:
…..…..… and ………….. Representing ………..…………
and ….…and ………….. Representing ………..…………”
(Bronzérmes: .................. és .................., …….…. (ország),
valamint .......................... és .................., ………. (ország))

“The silver medalists are:
……….… and …………..….. Representing …………………

„The silver medalists are:
……….… and …………..….. Representing …..…………”
(Ezüstérmes: .................. és ................., …….…. (ország))

“The gold medalists are:
……….… and …………..….. Representing …………………

„The gold medalists are:
……….… and …………..….. Representing ……..………”
(Aranyérmes: .................. és .................., ………. (ország))
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Timeout during
Medal Match

A Coach or athlete may request a “Timeout” by raising a hand
whilst the announcements are being made after the
completion of a series.

Időkérés az
éremosztó közben

A “Timeout” may be requested by each Team once only during
the Medal Match. The Coach may approach and speak to his
athlete(s) on the firing line for a maximum time of thirty (30)
seconds.

Minden csapat csak egyszer kérhet időt az éremosztó során.
Az edző odaléphet a lővonalban tartózkodó sportoló(k)hoz, és
beszélhet hozzá(juk) maximum harminc (30) másodpercig.
Ha az egyik csapat időt kér, ugyanekkor a másik csapat
edzője is odaléphet a sportolóihoz, és beszélhet velük. Ez
nem befolyásolja a másik csapat azon lehetőségét, hogy ezt
követően saját időkérést jelezzen.

If a “timeout” is requested by one Team, a Coach of the other
Team may also approach and speak to his athletes at the
same time. This does not affect the opportunity of the other
Team to subsequently request their own “timeout”.
Timings will be controlled by the Jury Member in Charge.
Malfunctions in
Finals

Only one (1) malfunction will be allowed for each athlete
throughout the Finals.

Az edzők vagy a sportolók időt kérhetnek a kezük
felemelésével az adott sorozat utáni eredményközlés közben.

Az időmérést a felelős zsűritag felügyeli.
Akadályok a
döntőkben

Athletes may be allowed one (1) minute to repair or replace a
malfunctioning firearm to permit the Final to continue without
unnecessary delay.

Minden sportolónak csak egy (1) akadálya lehet a döntők során.
A sportolók számára egy (1) perc engedélyezhető a
meghibásodott fegyver megjavítására vagy kicserélésére,
hogy a döntő szükségtelen késedelem nélkül folytatódhasson.

Music & audience
support

During the Qualification rounds and Medal Matches, music
must be played, which must be approved by the Technical
Delegate. Enthusiastic audience support is encouraged and
recommended during all Final stages.

Zene és a nézők
általi szurkolás

Az alapverseny sorozatai és az éremosztó alatt zenét kell
lejátszani, amelyet a technikai küldöttnek jóvá kell hagynia.
A nézők általi lelkes szurkolás megengedett és ajánlott a
döntők során.

Penalties

Any penalties will be applied according to ISSF rules.

Büntetések

Minden büntetést az ISSF szabályai szerint kell alkalmazni.

If a finalist fires an extra shot in a single shot time the extra
shot must be nullified, and a two (2) point penalty applied to
the previous correct shot.
Irregular cases

ISSF General Technical Rules will apply to matters not
mentioned in the above paragraphs.
The Jury will decide irregular or disputed matters according to
General Technical Rules for each event.
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Ha valamelyik döntős sportoló többletlövést ad le valamelyik
lövésnél, a többletlövést törölni kell, és büntetésként két (2)
pontot kell levonni az előző szabályos lövésénél.
Szabálytalan
esetek

A fenti bekezdésekben nem említett esetekre az ISSF
általános technikai szabályai érvényesek.
A szabálytalan vagy vitatott esetekben a zsűri hoz döntést az
egyes versenyszámok általános technikai szabályai szerint.
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