
1. CSAPAT LÉTSZÁMA 2 versenyző ugyanazon sportegyesületből (1 férfi és 1 nő) 

2. RAJTSZÁM AZ 
ALAPVERSENYBEN

Az alapversenyben egyanazon csapat tagjai: KLUB NEVE + "1", "2" 
rajtszámot viselik.

3. VERSENY RÉSZEI 2 rész
   alapverseny
   érem párbajok

4. ROTTEBEOSZTÁS AZ 
ALAPVERSENYBEN

A versenyzők helyét a rottékban sorsolás dönti el. A csapat két tagja 
egymás után lő ugyanbban a rottéban(előbb a férfi utána a nő lő) 

5. KORONGSZÁM AZ 
ALAPVERSENYBEN

Minden versenyző 75 korongot lő az ISSF szabály szerint az 
alapversenyben (három 25 korongos sorozatot)

6. 1.-6. HELY BESOROLÁS Besorolás az alapversenyi összesített eredmények alapján.

Az alapversenyi eredmény utáni csapat sorrendet a 2 fős egyesületi 
csapatok összeadott eredménye (férfi 75 és női 75 korongos 
összeredmény)adja  

Eredmény egyenlőség esetén a sorrendet (1-4 helyezésért) ISSF 
szabály szerinti szétlövés dönti el.Minden csapat kijelöl a két 
versenyzője közül egyet, aki szétlő. Az ötödik és afeletti helyezéseket 
az ISSF viszaszámlálási szabálya szerint kell eldönteni a csapatok 
összeredményei alapján.

A legjobb 4 csapat a besorolás után, új döntős rajtszámmal két külön 
érempárbajt lő.

A besorolás után a 3. és 4. helyezett csapat kvalifikálódik a bronz érem 
párbajra

A besorolás után a 1. és 2. helyezett csapat kvalifikálódik az arany 
érem párbajra

7. ÉREM PÁRBAJOK A bronz érempárbaj az első, azt követi az arany érem párbaj.

2x25 korong minden csapatnak (1x 25 korongos sorozat minden 
lövőnek) az ISSF Döntős szabály szerint

Korongok száma
ISSF döntős szabály szerinti sorozat (csapat mindkét tagja 25 lövést ad 
le). A párbajban a csapat mindkét tagja egymás után lő, a versenyzők 
sorrendjét előre kell jelezni.

A végleges eredményt a csapatok két versenyzőjének összeredménye 
adja. (50 korong)

Azonos eredmény esetén ISSF Döntős szabály szerinti szétlövéssel kell 
eldönteni a végleges helyezést. Szétlövésben egy csapat mindlét 
versenyzője részt vesz a párbaj szerinti sorrendben.

8. ÚJ RAJTSZÁM A 
DÖNTŐKBEN

A döntőkben és az érempárbajokban azonos csapat tagjai az elért 

azonos számú rajtszámot viselik: 1 1, 1 2.

9. LÖVÉS SORRENDRE 
VONATKOZÓ SZABÁLY

A középdöntő és az érempárbajok, valamint minden szétlövés 
alkalmával a legalacsonyabb rajtszámú csapat vagy versenyző az első 
a sorban (aki kezd)
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