Figyelemfelhívás!

Tisztelt Sporttársak!

Holnaptól három hétvégén keresztül EB válogatókon fogtok versenyezni.
Elengedhetetlen, hogy mindenki nyugodt körülmények között versenyezhessen,
hogy tudása legjavát adhassa.
Felhívom minden puskás versenyző és edző figyelmét a jól ismert 7.5.8.6
szabálypontra:
7.5.8.6 Kétlábú állvány
Kétlábú állvány használható a puska megtámasztására a lövészet előtt és után vagy a
testhelyzetváltások közben, azonban az ÉRTÉKELT lövések szakaszában le kell venni a puskáról
a kétlábú állványt, függetlenül attól, hogy a lábai rögzítettek vagy felhajthatók.
7.5.8.6 Bipod
Bipods may be used to support the rifle before and after shooting or during position changes,
but bipods, whether fixed or folding, must be removed from the rifle during all MATCH firing
times.

A kétlábú állvány körüli problémákat segít elkerülni Willi Grill, az ISSF Technikai
Igazgatója által 2021. március 26-án, a témában írt levél. Ebből két mondat:
But, to avoid here problems for the future and the Olympic Games I advice you
officially to change that part to another due the spirit of the rules.
We will not accept this kind of tool on any rifle and instruction to all jury members will be
given.

A jövőben, tehát 2021. március 27-től a szabály szellemének megfelelően az ISSF
nem fog elfogadni ilyen eszközt egy puskán sem. Willi Grill ennek megfelelő
utasítást adott a zsűritagoknak, bíróknak, köztük a magyar bírói karnak is.
Három mondat a lőállások tartozékairól szóló szabályból:
6.4.7.2 Firing Point Equipment.
b) A mat for shooting in the prone and kneeling positions. Athletes must not alter shooting
mats provided by the range. The use of private mats is prohibited;

6.4.7.2 A lőállások tartozékai.
b) Lövészmatrac a fekvő és a térdelő testhelyzethez. A sportolók nem változtathatják meg a
lőtéri tartozékként biztosított lövészmatracokat. Saját lövészmatracok használata tilos.

A három válogatóverseny alkalmával mindhárom lőtéren lőállásaiban egyforma
lövészmatracok (mat for shooting) lesznek.
Felhívom figyelmeteket különösen a 7.5.8.6 és 6.4.7.2 szabálypontok
betartására és természetesen az összes többi szabály követésre.
Elvárom a sportszerű, a szabályok és a fair play szellemében történő versenyzést!
Jó hétvégét és kiváló eredményeket kívánok!
Budapest, 2021. április 08.
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