
 

 

TRAP 

VEGYES CSAPAT VERSENYSZÁM 

 

Verseny lebonyolítás és versenyszabályok leírása 

 

 

1.   ÁLTALÁNOS 

  

a.) A vegyes csapatok ugyanazon nemzet két fős csapatai, egy férfi és egy nő. A vegyes 

csapat mindkét tagjának azonos versenyruházatot kell viselnie, amelyen szerepelnek a 

nemzeti színek és a megkülönböztető jelek.  

 

b.) Az ISSF Általános Szabályozásának értelmében egy Bajnokság keretén belül egy nemzet 

legfeljebb két (2) vegyes csapatot indíthat egy adott vegyes csapat versenyszámban. 

 

c.) A vegyes csapatok tagjai a Bajnokságba nevezett másik versenyzővel helyettesíthetők 

a vegyes csapatok versenyének napja előtti napon legfeljebb 12.00 óráig. 

 

d.) A vegyes csapat verseny két részből áll: Kvalifikáció és Döntő  

 

2.    KVALIFIKÁCIÓ 

 

a) Hacsak arról a jelen szabályok másképp nem rendelkeznek, a Kvalifikációt az ISSF 

Koronglövő Szabályainak Trap részében (9.8 fejezet) leírt eljárások és szabályok szerint 

kell megrendezni. 

 

b) A csapatok rotte beosztását véletlenszerű sorsolással kell megejteni. A vegyes 

csapatok tagjait ugyanabban a rottében egymás mellé kell beosztani oly módon, hogy 

a férfi versenyző lő elsőként és a női versenyző pedig másodikként. Azonos nemzet 

vegyes csapatai nem kerülhetnek azonos rottéba. A versenyzők az egyéni verseny 

során viselt rajtszámokat használják.  

 

c) A vegyes csapatok tagjai egyenként 3 db 25 korongos sorozatot, összesen 75 korongot 

teljesítenek (3 rotte x 25 korong = 75 korong x 2 versenyző = 150 korong 

csapatonként). 

 

d) A Kvalifikáció végeztével a vegyes csapatok közötti sorrendet a két csapattag (egy férfi 

és egy nő) összesített eredménye alapján kell megállapítani (lásd ISSF Koronglövő 

Szabályait 9.14.5.2 & 9.15.3 szabálypontokat). 

 

e) A Kvalifikáció és bármilyen esetleges szétlövés utáni rangsor hat (6) legjobb vegyes 

csapata kerül be a döntőbe (érem mérkőzések). 



 

 

f) Az 1-6. helyeken kialakult bármely egyenlőséget a jelen szabályok 3. részében leírt 

szétlövéssel kell megszüntetni.  

 

g) A Kvalifikáció és bármilyen esetleges szétlövés után a hat bekerült vegyes csapat tagjai 

új rajtszámokat kapnak (11-12, 21- 22, 31-32, 41-42, 51-52, 61-62). 

 

h) A 7. ill. alacsonyabb helyen végzett, azonos eredménnyel rendelkező vegyes csapatok 

helyezését nem szétlövéssel, hanem az ISSF Koronglövő Szabályok 9.14.5.2 ill. 9.15.3 

pontjai szerint kell megállapítani.  

 

3.    KVALIFIKÁCIÓ UTÁNI SZÉTLÖVÉSEK ELJÁRÁSI MÓDJA 

 

a) A kvalifikáció után holtversenyben álló vegyes csapatok szétlövési sorrendjét a 

Kvalifikációs Rangsor alapján kell megállapítani (a legmagasabban rangsorolt vegyes 

csapat lő elsőként). 

 

b) Olyan holtversenyek megszüntetésére vonatkozó szétlövésnél, ahol a csapatok 

tökéletes eredményt értek el ill. a visszaszámolásos szabály nem alkalmazható, a 

szétlövési sorrendet sorsolással kell megállapítani. 

 

c) Az egyes csapatok edzői/csapatvezetői döntik el azt, hogy melyik csapattag (férfi vagy  

               nő) lő elsőként ill. másodikként. Az ennek alapján eldöntött sorrend a szétlövés  

               során végig változatlan marad.   

 

d) A szétlövés előtt a versenyzők megtekinthetik a dobott korongokat (balos és jobbos 

korongok valamennyi lőállásról) és zsírtalanító lövést adhatnak le.  

 

e) A szétlövés során dobott korongok sorrendje: 

1.  állás balos 

2.  állás jobbos 

3.  állás balos 

4.  állás jobbos 

5.  állás balos 

majd ismét 1. állás, de ezúttal jobbossal és így tovább 

 

f) A magasabban rangsorolt vegyes csapat versenyzői az edző/csapatvezető által 

megállapított sorrendben felsorakoznak az 1. állás mögött. Az adott versenyző 

elsőként lövést ad le egy balos korongra, majd a másik csapattag is lövést ad le, 

ugyancsak egy balos korongra. A további vegyes csapat(ok) tagjai ugyanígy tesznek és 

az általuk megállapított sorrend szerint ők is balos korongokra lőnek. A két lövés 

alapján (1+1=2) kevesebb korongot elért csapat kiesik és alacsonyabb helyen végez.  

 



g) Amennyiben a holtverseny(ek) továbbra is fennáll(nak), az érintett csapatok 

ugyanilyen eljárással mennek tovább a 2. állásra, jobbos korongokra. A versenyzők 

lősorrendje (ki lő elsőként és másodikként) ugyanaz marad a szétlövés alatt lásd a 

fenti c) pontot. 

 

h) Amennyiben a holtverseny(ek) továbbra is fennáll(nak), az érintett csapatok 

ugyanilyen eljárással mennek tovább a soron következő állásokra (3, 4, 5, 1 és így 

tovább) az e) pontban leírt sorrend szerinti korongokra egészen addig, amíg a 

holtverseny(ek) meg nem szűnik. A legmagasabban rangsorolt vegyes csapat lő 

elsőként, a többi utána.   

 

i) Egy korongra egy (1) lövés adható le. 

 

j) Egy lövéshez 12 mp felkészülési idő engedélyezett, amelyet egy kijelölt bíró által 

kezelt elektronikus időmérő berendezés mér. 

 

k) Amennyiben több szétlövés is van, az alacsonyabb helyezésért menőt kell elsőként 

megtartani. 

 

 

4.      DÖNTŐ 

 

a) A döntő (érem mérkőzések) három (3) éremmérkőzésből áll. Az arany/ezüst 

valamint két (2) bronzmérkőzés az alábbiak szerint: 

 

b) Arany/Ezüst érem mérkőzés: 

Résztvevői a kvalifikáció vagy bármely szétlövés után 1. és 2. helyen végzett vegyes 

csapatok.  

 

c) Bronzmérkőzés 1: 

Résztvevői a kvalifikáció vagy bármely szétlövés után 4. és 5. helyen végzett vegyes 

csapatok.  

 

d) Bronzmérkőzés 2: 

Résztvevői a kvalifikáció vagy bármely szétlövés után 3. és 6. helyen végzett vegyes 

csapatok.  

 

e) A bronzmérkőzés 1 kerül elsőként lebonyolításra, utána a bronzmérkőzés 2 majd az 

arany/ezüstérem mérkőzés. 

 

f) A kiosztásra kerülő érmek száma: négy (4). Arany (1. hely), ezüst (2. hely) és két 

bronzérem (két 3. hely), míg a végső rangsorban 4. helyezés nem lesz feltüntetve.    

 

 



 

g) A két bronzmérkőzésen vesztes két csapat 5. ill. 6. helyre való rangsorolása a 

bronzmérkőzéseken elért találatok alapján történik. Ha ez egyenlő lenne, a 

helyezéseket a Kvalifikációs rangsor alapján kell eldönteni.  

 

h) A döntőt (érem mérkőzések) a döntő pályán kell megrendezni.  

 

5.        VERSENYLEBONYOLÍTÁSI REND 

 

a) Az érem mérkőzések rajtsorrendjét valamennyi csapat rajtszáma határozza meg, 

amelynek alapja a kvalifikációs sorrendben elfoglalt helyük és a kvalifikáció utáni 

esetleges szétlövés (legalacsonyabb rajtszám lő elsőként) 

 

b) Egy lövéshez 12 mp felkészülési idő engedélyezett, amelyet egy kijelölt bíró által 

kezelt elektronikus időmérő berendezés mér (lásd ISSF szabályait) 

 

c) Az éremmérkőzések előtt a versenyzők csak zsírtalanító lövéseket adhatnak le. A 

korongokat nem mutatják be, mivel erre korábban, a döntőbe jutott vegyes 

csapatok bemutatásakor kerül sor.  

 

d) A két vegyes csapat (4 versenyző) nulláról indul és ötlövéses sorozatokat lőnek az 

alábbiak szerint: 

 

e) Az 1. csapat versenyzői (alacsonyabb rajtszám) foglalják el az 1. és 2. állást a 

rajtszám szerinti sorrendben. A 2. csapat versenyzői foglalják el a 3. és 4. állást 

ugyancsak a rajtszám szerinti sorrendben. 

 

f) Korongok száma: max. öt (5) db öt korongból álló sorozat, azaz maximum huszonöt 

(25) korong valamennyi versenyző számára. Az egyes sorozatokban minden egyes 

versenyző 5 korongra lő (5 korong x 2 versenyző = 10 korong). 

 

g) A két csapat közötti lősorrend (melyik csapat lő elsőként) minden ötkorongos 

sorozat végén cserélődik. 

 

h) Minden sorozatban az egyes csapatok részére kidobott 10 korong (5 korong x 2 

versenyző = 10 korong) négy (4) balos, négy (4) jobbos és két (2) egyenes korongból 

áll, amelyek véletlenszerű sorrendben jönnek minden állásból.  

 

i) Minden ötkorongos sorozat végén az a csapat, amely a kidobott 10 korongból (2 

versenyző x 5 korong = 10 korong) többet talál el, 2 pontot kap. A kevesebb 

korongot eltaláló csapat nem kap pontot, míg azonos számú eltalált korong esetén 

mindkét csapat 1-1 pontot kap.  

 

 



 

j) Az egyes sorozatok után kapott pontokat a csapatok továbbviszik a következő 

sorozatra. 

 

k) Az egyes sorozatok eredményeit (az eltalált korongok számát) azonban nem viszik 

tovább a következő sorozatra. Minden új sorozat eredményei nulláról indulnak. 

 

l) Az a csapat lesz a győztes, amely elsőként ér el hat (6) pontot. 

 

m) Amennyiben az 5 db ötkorongos sorozat (összesen 25 korong) végeztével egyik 

csapat sem éri el a győzelmet jelentő 6 pontot és az eredmény állása 5-5, a győztes 

csapatot szétlövéssel kell meghatározni (lásd a kvalifikáció utáni szétlövések részt 

a 3. részben) oly módon, hogy az alacsonyabb rajtszámmal rendelkező csapat lő 

elsőként és a csapatok tagjai a rajtszám szerinti sorrendben lőnek.    

 

n) Az éremmérkőzések utáni szétlövések előtt nincs sem korong bemutatás, sem 

pedig zsírtalanító lövés.   

 

6. EDZŐI IDŐKÉRÉS 

 

A döntőben (érem mérkőzések) az edzők/csapatvezetők a versenyzők zavarása nélkül 

a zsűrielnök felé jelezhetik egyszeri (1), max. egy (1) perces időkérési szándékukat. A 

zsűrielnök feladata annak eldöntése, hogy a lövészet megzavarása nélkül mikor 

engedélyezze a verseny megszakítását, hogy az időt kérő edző odamehessen a 

lőállásban tartózkodó versenyzőihez és szóljon hozzájuk. Ezen idő alatt a másik csapat 

edzője is saját időkérési lehetőségének elvesztése nélkül ugyanúgy odamehet saját 

versenyzőihez. Az időkérés időtartamát a zsűrielnöknek kell mérnie. 

    

7. ARANY TALÁLAT 

 

 Olyan esetben, ha az éremmérkőzések záró szakaszában (utolsó sorozat) a győztes  

 csapat személye matematikailag már megállapítható a csapatok által elért találatok  

 száma  ill. a még hátralévő korongok száma alapján, a zsűrielnök a mérkőzést megállítja  

 és „Arany Találatot” hirdet ki.  

 

8. JELENTKEZÉSI IDŐ ÉS LŐSZER ELLENŐRZÉS 

 

a) A döntőbe bekerült hat (6) vegyes csapat tagjainak vagy képviselőiknek (edző vagy 

csapatvezető) a döntő (bronzmérkőzés 1) meghirdetett kezdési időpontja előtt 30 

perccel a döntő pálya lőszerellenőrzésre kijelölt helyén kell jelentkezniük. A zsűri 

itt osztja ki a hat (6) vegyes csapat tagjai részére a döntős rajtszámokat. 

 

 

 



 

b) A Felszerelés Ellenőrző Zsűri elmondja a döntőbe bekerült hat (6) vegyes csapat 

tagjainak vagy képviselőiknek (edző vagy csapatvezető), hogy valamennyi 

lőszerüket a rajtszámuknak megfelelően számozott dobozba helyezzék el. A 

Felszerelés Ellenőrző Zsűri a csapattagok vagy edzők/csapatvezetők jelenlétében 

kiválasztja az ellenőrizendő lőszereket, majd a dobozokat lezárják és elvégzik a 

felszerelések ellenőrzését.  

 

c) A vegyes csapatok tagjainak a döntő (bronzmérkőzés 1) kezdete előtt 15 perccel 

gyülekezniük kell a döntő pályán az előzetes teendők elvégzése ill. a bemutatás 

céljából. 

 

d) A küzdőtérre a korábban leadotton felül további lőszer mennyiséget vinni tilos. 

 

e) Egy (1) pont büntetést kell levonni a vegyes csapat elsőként lövő és találatot elérő 

tagjának eredményéből, amennyiben a csapat bármely tagjának lőszere ellenőrzés 

céljából nem került bemutatásra a döntő (bronzmérkőzés 1) előtt 30 perccel vagy 

a csapattagok bármelyike nem jelenik meg a döntő (bronzmérkőzés 1) előtt 15 

perccel. Az a csapat, amely nem jelenik meg a bemutatásra, nem vehet részt a 

döntőben (érem mérkőzés) és 6. helyre sorolják (ha bronzmérkőzésről van szó) ill. 

2. helyre (ha aranymérkőzésről van szó). 

 

9. KORONG BEMUTATÁS – VERSENYZŐK BEMUTATÁSA – ZSÍRTALANÍTÓ LÖVÉS 

 

a) A jelentkezéseket követően, az első bronz mérkőzésen résztvevő vegyes csapatok 

kivehetik lőszereiket a dobozból (a második bronzmérkőzés ill. az arany mérkőzés 

csapatai ekkor még nem vehetik magukhoz lőszereiket). Ezután mind a hat döntőbe 

kvalifikált csapat tagjai a lőállásokhoz mehetnek a korongok megfigyelése és célzó 

gyakorlatokat végzése céljából (zsírtalanító lövés nélkül).  

 

b) A kvalifikált vegyes csapatok valamennyi tagja megfigyelheti a korongokat. 

 

c) A célzó gyakorlatok és a korongok megfigyelése után az arany mérkőzés résztvevői 

leülnek a számukra kijelölt helyre. A két bronzmérkőzés résztvevői valamint 

edzőik/vezetőik a pálya szélén gyülekeznek, ahonnan a bemutatáshoz szólítani 

fogják őket. A csapatok rajtszám szerinti sorrendben sorakoznak fel. A 

kvalifikációban 4. ill. 5. helyen végzett csapatokat (bronzmérkőzés 1) mutatják be 

elsőként, majd ezután következik a 3. ill. 6. helyen végzett csapatok bemutatása 

(bronzmérkőzés 2). A csapatok bevonulnak a küzdőtérre (női versenyző elöl, férfi 

versenyző utána, edző/vezető utánuk), majd a helyszíni műsorközlő bemutatja 

őket a közönség számára.  A csapatoknak a bemutatás alatt a közönség felé 

fordulva kell állniuk. Bemutatásra kerül a zsűrielnök is valamint a kijelölt 

versenybíró, akik a két csapat között állnak.  

 



 

d) A csapatok rajtszám szerinti sorrendben sorakoznak fel az alábbiak szerint: női 

versenyző – férfi versenyző – edző/csapatvezető 

 

e) A zsűrielnöknek ellenőriznie kell, hogy a csapatok helyesen sorakoztak fel. 

 

f) A bemutatások után a második bronzmérkőzés résztvevői leülnek a számukra 

kijelölt helyre, az első bronzmérkőzés résztvevői pedig elfoglalják lőállásaikat, 

leadják a zsírtalanító lövéseket, majd a mérkőzés elkezdődik.  

 

g)  Az éremmérkőzéseket a 4e) pontban leírt sorrend szerint kell lebonyolítani. 

 

h) Az első bronzmérkőzés végeztével a második bronzmérkőzés résztvevői magukhoz 

vehetik lőszereiket a dobozból, elfoglalhatják lőállásaikat és leadhatják zsírtalanító 

lövéseiket. Itt bemutatás már nincs. A zsírtalanító lövések után a második 

bronzmérkőzés elkezdődik. 

 

i) A második bronzmérkőzés után és az aranymérkőzés előtt a döntősöket, edzőiket 

vagy csapatvezetőiket, a zsűrielnököt és a versenybírót a d) pontban rögzítetteknek 

megfelelően bemutatják. A bemutatás előtt a versenyzők magukhoz vehetik 

lőszereiket. A bemutatások után a versenyzők elfoglalhatják lőállásaikat, leadhatják 

zsírtalanító lövéseiket, majd a mérkőzés elkezdődik.   

 

j) Az aranymérkőzés végeztével az arany-, ezüst- és bronzérmes csapatokat a 

zsűrielnök felsorakoztatja a küzdőtéren a hivatalos fényképezéshez ill. közlésekhez. 

 

10. ZENEI ÉS KÖZÖNSÉG TÁMOGATÁS 

 

 A döntő alatt zenének kell szólnia. A kiválasztott zene jóváhagyása a technikai  

 delegátus feladata. A mérkőzések alatt a közönség lelkes támogatása javasolt és  

 támogatott. 

 

11. AKADÁLYOK A DÖNTŐ ALATT 

 

a) Amennyiben a versenybíró úgy dönt, hogy egy meghibásodott fegyver vagy a  

fegyver ill. lőszer hibája nem a versenyző felelőssége, a versenyző számára három 

(3) perc időt kell adni a fegyver megjavítására vagy annak egy másik, szintén 

jóváhagyott fegyverrel való cseréjére ill. a lőszer cseréjére. Ha mindez három (3) 

perc alatt nem végezhető el, a versenyzőnek (vegyes csapat) vissza kell lépnie. Az 

akadály elhárítása után a döntőt folytatni kell. 

 

b) Ha egy csapat visszalépése egy éremmérkőzésen következik be, a másik csapatot 

kell győztesnek nyilvánítani. 

 



 

c)  A döntő során, benne az esetleges szétlövéseket is, egy vegyes csapat számára két 

(2) akadály engedélyezett függetlenül attól, hogy az akadályt megpróbálták-e 

elhárítani vagy sem.    

 

d) Bármely szabályos korongo(ka)t, amelynél további akadályok előfordulnak, „HIBÁ”-

nak kell nyilvánítani függetlenül attól, hogy a versenyző megkísérelt-e lőni rá vagy 

sem.  

 

12. ÓVÁSOK A DÖNTŐ ALATT 

 

a) Ha egy versenyző nem ért egyet a versenybíró döntésével „TALÁLAT”, „HIBA”, 

„SZABÁLYTALAN” korong(ok) vagy „NINCS KORONG” témájában, ezt keze 

felemelésével és „ÓVÁS” szóval azonnal kell jeleznie, még mielőtt a soron 

következő versenyző lövést ad le.  

 

b) A versenybírónak meg kell állítania a versenyt és a segédbírók meghallgatása után 

meg kell hoznia döntését. A soron következő versenyző által leadott lövés után 

óvást már nem lehet elfogadni. 

 

c) A versenyző ill. edzője általi bármely más óvást a Döntő Óvás Zsüri azonnal eldönti. 

Ez a döntés végleges, ellene felszólamlásnak helye nincs.  

 

d) Ha a döntőben elutasítanak egy olyan óvást, amely nem a versenybíró TALÁLAT”, 

„HIBA”, „SZABÁLYTALAN”korong(ok) vagy „NINCS KORONG” témájában hozott 

döntésére vonatkozik, a versenyzőt (vegyes csapat) az általa eltalált utolsó két 

korong eredményéből két pont levonással kell sújtani.   

 

e) Az éremmérkőzéseken az érvényes ISSF VAR szabályokat (9.18.8) kell alkalmazni. 

 

13. KORONGOK SZÍNE 

 

 Kvalifikációs szakasz:   normál korongok 

 Döntő szakasz:    flash korongok 

 

14. SZABÁLYTALAN ÉS VITATOTT ESETEK 

 

a) A jelen szabályok által nem érintett kérdésekben az ISSF Általános Technikai 

Szabályai az irányadók 

 

b) Szabálytalan vagy vitatott esetekben a végső döntést a zsűri hozza meg az Általános 

Technikai Szabályok ill. más vonatkozó ISSF szabályok figyelembevételével.  

  


