10m AIR RIFLE TEAM
MEN, WOMEN, MEN JUNIOR, WOMEN JUNIOR
COMPETITION FORMAT OF THE EVENT
Valid as of 01.01.2022

10 m-es LÉGPUSKÁS CSAPAT
FÉRFI, NŐI, JUNIOR FÉRFI, JUNIOR NŐI
A VERSENYSZÁM LEBONYOLÍTÁSA
Érvényes: 2022. 01. 01-től

GENERAL INFORMATION

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

1. Disciplines

Rifle

1. Szakág

Puska

2. Type of Event

Team

2. Versenyszám
típusa

Csapat

3. Name of Event

Air Rifle Team Men
Air Rifle Team Women
Air Rifle Team Men Junior
Air Rifle Team Women Junior

3. Versenyszám
neve

Légpuskás férfi csapat
Légpuskás női csapat
Légpuskás junior férfi csapat
Légpuskás junior női csapat

4. Number of
participants in
each Team

Three (3) athletes of the same gender.

4. Résztvevők
száma minden
csapatban

Három (3) azonos nemű sportoló.

5. Number of
stages

2 stages:
• Qualification (consists of 2 parts)
• Final (consists of a Bronze Medal Match and a Gold/Silver
Medal Match)

5. Szakaszok
száma

2 szakasz:
• Alapverseny (2 részből áll)
• Döntő (a bronz éremosztóból és az arany/ezüst
éremosztóból áll)

6. Targets

Electronic Scoring Targets for Qualification and the Final.

6. Céltáblák

Elektronikus találatjelző céltáblák az alapversenyben és a
döntőben.

7. Tied scores in
Qualification

Tied scores for progression to the next stage will be decided
according to ISSF Rules.

7. Azonos
eredmények az
alapversenyben

Azonos eredmények esetén az ISSF szabályai szerint kell
eldönteni a következő szakaszba való bejutást.

8. Scoring in
Qualification

Decimal scoring (according to ISSF rules).

8. Értékelés az
alapversenyben

Tizedelt értékelés (az ISSF szabályai szerint).
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9. Malfunctions in
Qualification

Malfunctions will be governed according to ISSF Rules.

9. Akadályok az
alapversenyben

Az akadályokra az ISSF szabályai érvényesek.

10. Qualification
part 1
(Team score)

Each member of the Team has to make 30 shots in 30 min.
The allocation of athletes to targets will be according to the
published Start-list. Members of each Team shoot next to each
other.

10. Alapverseny
1. része
(Csapateredmény)

A csapat minden tagjának 30 lövést kell leadnia 30 perc alatt.
A sportolók lőállásokba való beosztása a közzétett rajtlista
szerint történik. Az egyes csapatok tagjai egymás mellett
lőnek.

11. Qualification
part 2

The top 8 ranked Teams from Qualification part 1 will take
their places at firing points allocated randomly by software
according to the Start list.

11. Alapverseny
2. része

Az alapverseny 1. részének első 8 helyezett csapata elfoglalja
a helyét a szoftver által véletlenszerűen kiosztott lőállásokban
a rajtlista alapján.

Call to the line:

Athletes will be positioned at a designated part of the range
with a reserve firing-point between each Team.

A sportolók a pálya kijelölt részére lesznek beosztva, minden
csapat között egy tartalék lőállással.

If there is only one relay in Qualification Part 1 and the
schedule or range conditions make it more convenient, the
athletes may remain on their original firing-points for Part 2. In
this case, the Chief Range Officer will command athletes to,
“Take your positions” eight (8) minutes before the scheduled
start time of Part 2. This allows three (3) minutes to take
positions before the start of Preparation and Sighting time.

Ha az alapverseny 1. részében csak egy sorozat van, és az
időbeosztásból vagy a pálya körülményeiből adódóan ez
megfelelőbb megoldás, akkor a sportolók az eredeti
lőállásaikban maradhatnak a 2. részben. Ebben az esetben a
vezető versenybíró a 2. rész program szerinti kezdési
időpontja előtt nyolc (8) perccel kiadja a sportolóknak a „Take
your positions” (Testhelyzetet felvenni) vezényszót. Ez
három (3) percet biztosít a testhelyzet felvételére a
felkészülési és próbalövési idő kezdete előtt.

The Chief Range Officer (CRO) will command athletes to
“Take your positions” ten (10) minutes before the scheduled
Start time of Part 2.

Lőállásba szólítás:

Team scores from Qualification part 1 are not carried forwards
to part 2. All Teams start from zero.
Preparation and
Sighting Time:
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Five (5) minutes for preparation and unlimited sighting shots.

A vezető versenybíró (CRO) tíz (10) perccel a 2. rész program
szerinti kezdési időpontja előtt kiadja a sportolóknak a „Take
your positions” (Testhelyzetet felvenni) vezényszót.
Az alapverseny 1. részében elért csapateredmények nem
számítanak bele a 2. részbe. Minden csapat nulláról kezd.

Felkészülési és
próbalövési idő:

Öt (5) perc a felkészülésre és korlátlan számú próbalövésre.
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Number of shots
to be fired:

12. Final (Medal
Matches)
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Each athlete will fire 20 match shots (total 60 shots per Team),
in a time limit of 20 minutes.

Leadandó lövések
száma:

Minden sportoló 20 értékelt lövést ad le (ez összesen 60 lövés
csapatonként) 20 perces lőidő alatt.

Each athlete fires independently of their Team members.

Minden sportoló a csapattársaitól függetlenül adja le a
lövéseket.

The scores of each Team member will be added together and
the Team results will be ranked. The four (4) top-ranked
Teams will progress to the Finals.

A csapattagok eredményeit össze kell adni, és rangsorolni kell
a csapatok eredményeit. Az első négy (4) helyezést elérő
csapat jut tovább a döntőbe.

Teams ranked 1st and 2nd will compete against each other in
the Gold/Silver Medal Match.

Az 1. és a 2. helyezést elérő csapat versenyez egymás ellen
az arany/ezüst éremosztóban.

Teams ranked 3rd and 4th will compete against each other in
the Bronze Medal Match.

A 3. és a 4. helyezést elérő csapat versenyez egymás ellen a
bronz éremosztóban.

The Final consists of a Bronze Medal Match followed by a
Gold/Silver Medal Match. The procedure for conducting both
Matches will be the same, with appropriate wording used by
the CRO in each case.

12. Döntő
(éremosztók)

A döntő a bronz éremosztóból és az arany/ezüst éremosztóból
áll. A két éremosztó lebonyolítása azonos módon történik,
mindkét esetben a CRO megfelelő vezényszavai alapján.

All twelve (12) athletes who qualify for the Final must report to
the Finals Range Preparation Area, with all necessary
equipment, at least 30 minutes before the scheduled Start
Time. A two-point (2) penalty will be deducted from the score
of the first competition series if one or two Team members do
not report on time. Each Team may be accompanied by one
Coach. If the Victory Ceremony is scheduled after the Final, all
athletes must report with a national team uniform appropriate
for a Victory Ceremony. Juries must complete equipment
checks during the reporting period and as soon as possible
after each athlete reports.

A döntőbe jutott tizenkét (12) versenyzőnek meg kell jelennie a
döntőpálya felkészülési területén az összes szükséges
felszerelésével együtt legalább 30 perccel a program szerinti
kezdési időpont előtt. Két (2) pontos levonást kell alkalmazni
büntetésként az első sorozat eredményénél, ha egy vagy két
csapattag nem jelentkezik időben. Minden csapatot egy edző
kísérhet. Ha az eredményhirdetés a döntő után következik,
minden
sportolónak
a
nemzeti
válogatott
csapat
eredményhirdetésen viselhető egységes formaruhájával kell
jelentkeznie. A zsűritagoknak felszereléskontrollt kell
végezniük a jelentkezési idő alatt az összes sportoló
jelentkezése után, amint lehetséges.

Athletes in the Bronze Medal Match, or their Coaches, must be
allowed to place their equipment on their designated firingpoints at least 15 minutes before the scheduled Start time.
They must then leave the range to await being called to the
line.

A bronz éremosztóban részt vevő sportolók vagy az edzőik
számára engedélyezni kell, hogy a felszerelésüket elhelyezzék
a kijelölt lőállásokban legalább 15 perccel a program szerinti
kezdési időpont előtt. Ezután el kell hagyniuk a lőállásokat, és
várniuk kell, amíg a lőállásba szólítják őket.

No bags or transport-boxes may be left on the Field of Play.
No bib numbers will be worn in the Medal Matches.

A táskák vagy a szállítódobozok nem maradhatnak a
versenypályán. A sportolók nem viselnek rajtszámot az
éremosztók során.
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13. Format of
Medal Matches

After athletes have been called to the line, they will be allowed
three (3) minutes preparation and sighting time.

13. Az éremosztók
formátuma

Each round will be fired on command of the CRO, with all
athletes firing a single shot in a time limit of 50 seconds.
Scoring

Decimal scoring will be used in the Medal Matches.

Minden lövést a CRO vezényszavára kell leadni úgy, hogy
minden sportoló egy lövést ad le 50 másodperces lőidő alatt.
Értékelés

• Two Teams start from zero and make single shots.
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Az éremosztókban tizedelt értékelést kell alkalmazni.

• A két csapat nulláról kezd, és egyenkénti lövéseket adnak
le.
• Minden lövés pontszámát a csapat mindhárom tagjának
együttes eredménye határozza meg.
• Minden lövés értéke 2 pont. Azonos eredmény esetén
mindkét csapat 1 pontot kap. Az alacsonyabb értékű lövés
nulla pontot ér.

• The score of each shot is determined by the combined result
of all three members of the Team.
• The value of each shot is 2 points. In case of equal result in
a shot both Teams get 1 point. The lower shot is zero points.

14. Allocation of
firing points

A lőállásba szólítás után a sportolók három (3) perces
felkészülési és próbalövési időt kapnak.

The first Team to score 16 points or more will win the Match.

Az a csapat nyeri meg az éremosztót, amelyik előbb szerez
16 vagy több pontot.

In case of a tie where both Teams have scored at least
16 points, the Match will continue with one (1) additional shot
fired by all three (3) members of each Team to decide the tie.
This procedure will be repeated until the tie is broken.

Ha mindkét csapat legalább 16 pontot szerzett, és egyenlőség
áll fenn, akkor a verseny mindkét csapat mindhárom (3) tagja
által leadott egy (1) további lövéssel folytatódik az egyenlőség
megszüntetéséhez. Ezt az eljárást kell ismételni, amíg meg
nem szűnik az egyenlőség.

For the Bronze Medal Match, the Team ranked third (3rd) after
Qualification Part 2 will take positions on points A1, A2 and
A3.

14. A lőállások
beosztása

A bronz éremosztóban az alapverseny 2. része után harmadik
(3.) helyen álló csapat az A1, az A2 és az A3 lőállásban kap
helyet.

The Team ranked fourth (4th) will take their positions on points
B1, B2 and B3.

A negyedik (4.) helyen álló csapat a B1, a B2 és a B3
lőállásban kap helyet.

For the Gold/Silver Medal Match, the Team ranked first (1st)
after Qualification Part 2 will take positions on points A1, A2
and A3.
The Team ranked second (2nd) will take their positions on
points B1, B2 and B3.

Az arany/ezüst éremosztóban az alapverseny 2. része után
első (1.) helyen álló csapat az A1, az A2 és az A3 lőállásban
kap helyet.
A második (2.) helyen álló csapat a B1, a B2 és a B3
lőállásban kap helyet.
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15. Commands of
the Chief Range
Officer (CRO)

• 10 minutes before the published Start time of the Bronze

Medal Match, „Athletes to the line”.
• Allow one (1) minute for the athletes to take their positions,
then announce “Three minutes preparation and sighting
time, Start”.
• After 2 minutes 30 seconds,“30 seconds”.
After 3 minutes, “Stop”.

15. A vezető
versenybíró
(CRO)
vezényszavai

Presentation of Athletes: as per individual Finals. After all
presentations are completed:
• “Take your positions”.
After one (1) minute:
• “For the first/next competition shot, load-5 secs- Start”.
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előtt: „Athletes to the line” (Sportolók a lőállásba).
• A sportolók egy (1) percet kapnak a testhelyzet felvételére,
majd: „Three minutes preparation and sighting time, Start”
(Három perces felkészülési és próbalövési idő. Start).
• 2 perc 30 másodperc után: „30 seconds” (30 másodperc).
3 perc után: „Stop” (Stop).
A sportolók bemutatása az egyéni döntőben alkalmazott
módon történik. A bemutatás befejezése után:
• „Take your positions” (Testhelyzetet felvenni).
Egy (1) perc után:
• „For the first/next competition shot, load – 5 s – Start”
(Az első/következő értékelt lövéshez tölts – 5 s – Start).
A CRO kiadhatja a „Stop” (Stop) vezényszót, ha az összes
sportoló leadta a lövését.

The CRO may call “Stop” after all athletes have fired.

16. Time outs

• 10 perccel a bronz éremosztó program szerinti kezdési ideje

The Team with the highest combined score of each round will
be announced, together with the number of points awarded.

A CRO bejelenti az egyes fordulókban a legmagasabb
összesített eredményt elérő csapatot, valamint az elnyert
pontok számát.

The firing sequence will be repeated until the Medal Match is
decided, when the CRO will declare “The results are final”
and announce the Team who are the Bronze Medallists.

Ez az eljárás ismétlődik, amíg meg nem születik az éremosztó
végeredménye, ekkor a CRO kiadja a „The results are final”
(Az eredmények véglegesek) vezényszót, és bejelenti a
bronzérmes csapatot.

The same format and similar commands will be used for the
subsequent Gold/Silver Medal Match.

Ugyanezt a formátumot és vezényszavakat kell használni az
ezután következő arany/ezüst éremosztóban.

A Coach or athlete may request a “Time-out” by raising a hand
whilst the announcements are being made after the
completion of a round.
A “Time out” 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.

16. Időkérések

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

If a “time out” 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 “time-out”.

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.

Timings will be controlled by the Jury Member in Charge.

Az időmérést a felelős zsűritag felügyeli.
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17. Change Over
time between
Medal Matches

After at least five (5) minutes, from the end of the Bronze
Medal Match, and after those athletes have left the range, the
targets have been checked by the RTS Jury and the CRO
has declared “Range clear”, athletes for the Gold/Silver
Medal Match, or their Coaches, must be allowed to place their
equipment on their firing-points. They must then leave the
range to await being called to the line.

17. Átállási idő az
éremosztók között

A bronz éremosztó végétől számított legalább öt (5) perc
elteltével, és miután a sportolók elhagyták a lőállásokat, az
RTS zsűri ellenőrizte a céltáblákat és a CRO kiadta a „Range
clear” (A pálya üres) vezényszót, az arany/ezüst
éremosztóban induló sportolók vagy az edzőik számára
engedélyezni kell, hogy a felszerelésüket a lőállásukba
helyezzék. Ezután el kell hagyniuk a lőállásokat, és várniuk
kell, amíg a lőállásba szólítják őket.

18. Presentation
of Medallists

After the Gold/Silver Medal Match has finished, the athletes
must be joined on the Field of Play by the Bronze medallists
and line up for official photographs and announcements, as
in the Individual Finals.

18. Az érmes
sportolók
bemutatása

Az arany/ezüst éremosztó befejezése után a bronzérmes
sportolók csatlakoznak a sportolókhoz a versenypályán, és
felsorakoznak a hivatalos fotók elkészítéséhez és az
eredményközléshez úgy, mint az egyéni döntőkben.

19. Finals
Production, Music
& Spectator
Activity

During the Qualification rounds and the Medal Matches, music
should be played. The Technical Delegate must approve the
music program.

19. A döntők
megrendezése,
zene és a nézők
tevékenysége

Az alapverseny fordulói és az éremosztók során zenét kell
lejátszani. A technikai küldöttnek jóvá kell hagynia a zenei
programot.

20. Malfunctions
in Medal-Matches

Malfunctions in Medal Matches will be governed according to
ISSF Rules (only one (1) malfunction will be allowed for each
Team during each of the Medal Matches).

20. Akadályok az
éremosztók során

Az éremosztók során előforduló akadályokra az ISSF
szabályai érvényesek (minden csapat esetében csak egy (1)
akadály megengedett mindegyik éremosztóban).

Enthusiastic audience support is encouraged
recommended during the Medal Matches.

and

is

A sportolók számára egy (1) perc engedélyezhető a
meghibásodott fegyver megjavítására vagy kicserélésére,
hogy az éremosztók szükségtelen késedelem nélkül
folytatódhassanak.

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

In Qualification Part 2, any shot fired before the command
“Preparation and sighting time start” or after the command
“Stop”, will be annulled and a two (2) point penalty will be
applied to the first Match shot of the offending athlete.
In the Medal Matches, any shot taken before the command
“Start”, or after the command “Stop” will count as a zero.
Any other penalties will be applied according to ISSF rules.

Verzió: 2022. január

A nézők általi lelkes szurkolás megengedett és ajánlott az
éremosztók során.

21. Büntetések

Az alapverseny 2. részében a „Preparation and sighting time
start” (Felkészülési és próbalövési idő. Start) vezényszó előtt
vagy a „Stop” (Stop) vezényszó után leadott lövést
érvényteleníteni kell, és a szabálysértő sportoló első értékelt
lövésénél két (2) pontos büntetést kell alkalmazni.
Az éremosztókban a „Start” (Start) vezényszó vagy a „Stop”
(Stop) vezényszó után leadott lövés nullának számít.
Minden egyéb büntetést az ISSF szabályai szerint kell
alkalmazni.
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22. Irregular cases

ISSF General Technical Rules will apply to matters not
mentioned in the above paragraphs.
Irregular or disputed matters will be decided by the Jury
according to General Technical Rules for each event.
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22. 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.

7

