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Az ISSF Öltözködési Szabályzata versenyzők számára – Részletes 
magyarázat  
 
A versenyzők öltözködésére vonatkozó 6.4.2.1. számú ISSF Szabály magyarázata 
6.4.2.1. számú IFFS Szabály: A versenyző felelőssége, hogy egy közösségi eseményhez méltó 
öltözetet viseljen a lőtéren. Ezt a Versenybíróság ellenőrzi…..   
 
Valamennyi sportág megítélését befolyásolja az a kép, amit magáról közvetít a közönség és a média 
felé. Az olimpiai sportágak megítélésében különösen jelentős, hogy a résztvevők valóban úgy 
nézzenek ki, mint az igazi versenyzők, a szakmai képviselők pedig professzionalizmust mutassanak. A 
lövészet, mint sportág továbbfejlődését, illetve jövőjét az olimpiai mozgalomban az is befolyásolja, 
hogy a versenyzők és a szakmai képviselők miként mutatkoznak a közönség és a média felé.  
 
Az ISSF vezetése által a NOB-al és a média képviselőivel együttesen a közelmúltban lefolytatott 
vizsgálatok aggályokat vetettek fel a versenyzők által a versenyek és a díjkiosztó ünnepségek során 
viselt egyes ruházatokkal kapcsolatban. Különösen a kék farmerek és a hosszú nadrágból levágott 
rojtos szélű sortok voltak problémásak, amelyeket a pisztolylövők és a koronglövők viseltek a 
versenyeken. A díjkiosztó ünnepségeken is találkoztak olyan ruházatokkal, amelyek nem képviselték 
pozitív módon sem magát a lövészsportot, sem a lövészek nemzeteit, nemzeti szövetségeit, illetve 
olimpiai bizottságait. 
 
 
Öltözködési Szabályok.   Annak érdekében, hogy kezelje ezt a helyzetet, és 
pozitív változások történjenek, az ISSF Végrehajtó Bizottsága a következő 
irányelvet bocsájtja ki, amelynek alapján a 6.4.2.1. Szabály 2010-től 
értelmezendő és végrehajtandó. 
 
A versenyzők által az edzéseken, az alapversenyben és a döntőben, továbbá a 
díjkiosztó ünnepségeken viselt ruházat olyan legyen, amely megfelel egy 
nemzetközi szintű verseny színvonalának. Minden ruhadarabnak pozitív képet 
kell hordoznia a sportlövőről, aki egy olimpiai sportág versenyzője. 
 
A díjkiosztó és egyéb ünnepségeken követelmény, hogy a versenyzők a 
hivatalos nemzeti formaruhájukban legyenek (tréning vagy melegítő alsó és 
felső, beleértve a sportcipőt is).  
Csapat esetén valamennyi csapattagnak ugyanolyan nemzeti formaruhát 
kell viselnie.  ( 6.17.5.5. Szabály )    
 
A koronglövő versenyzőknek a Koronglövő Öltözködési Szabályzatban 
foglaltaknak kell megfelelni, amelyeket a 9.9.1. Szabály tartalmaz.     
 
Az ISSF koronglövő öltözködési szabályainak az a célja, hogy a versenyzők a 
versenyek során olyan sportos jellegű ruházatot viseljenek, amelyen 
megjelennek a nemzeti színek, a nemzeti szövetség vagy a nemzeti olimpiai 
bizottság emblémái. A versenyek során megfelelőek azok a tréning, melegítő 
jellegű formaruhák, amelyeket a nemzeti szövetségek vagy a nemzeti olimpiai 
bizottság ilyennek minősítenek. 
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Tiltott ruházatok a versenyeken, illetve a díjátadó rendezvényeken: a kék 
farmer, a sporthoz nem illő színű farmer vagy hasonló jellegű nadrág, 
álcázó mintázatú ruházat, ujjatlan póló, a túlzottan rövid sort, a rongyos 
szélű sort, a szandálok minden fajtája, a szakadt vagy foltozott nadrágok, 
illetve minden olyan nadrág, ing, amelyek nem sport jellegűek vagy nem 
elfogadható tartalmú üzenetet hordoznak. ( Lásd. 6.10.1. Szabály ) 
 
Átöltözni nem a versenyterületen, hanem az erre kijelölt helyeken kell. 
 
A gyártók és a szponzorok megjelenítése tekintetében minden ruházatnak meg 
kell felelnie az ISSF Megfelelőségi és Szponzorálási Szabályainak. 
 
 
 
VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK 
 
Az ISSF Felszerelés Ellenőrzési, Koronglövő Versenybíróság felelős az ISSF 
Öltözködési Szabályok és az ISSF Öltözködési Szabályok jelen értelmezésének 
végrehajtatásáért. 
 
A 2010-es világkupa versenyeken az ISSF Versenybíróságok szóbeli 
figyelmeztetést fognak alkalmazni a szabályok megsértése esetén. A 
Versenybíróságok feljegyzést készítenek ezekről a figyelmeztetésekről, amely 
tartalmazza a versenyző nevét, nemzeti szövetségének és a szabálysértésnek a 
megjelölését. Az ISSF Technikai Képviselője továbbítja ezeket a feljegyzéseket 
az ISFF Központjába. Az ISSF Központja kérni fogja azokat a nemzeti 
szövetségeket, amelyeknek több versenyzője is kapott figyelmeztetést, hogy 
tegyenek lépéseket ezen szabályszegések megelőzése érdekében. 
 
A 2010-es Világbajnokságtól kezdődően az ISSF Versenybíróságok az első 
szabályszegés esetén írásbeli figyelmeztetést fognak kibocsátani és felkérik a 
versenyzőt a korrekcióra.  
Az a versenyző, aki írásbeli figyelmeztetést kap, és ennek ellenére nem 
korrigál (nem öltözik át), kizárásra kerül.  
A versenybíróságok a figyelmeztetést általában a felszerelés vizsgálatakor 
vagy az edzés idején bocsátják ki.  
A versenybíróság engedélyezheti a versenyzőnek, hogy befejezze az edzést vagy 
az aktuális sorozatot, ha nem áll rendelkezésre megfelelő idő az átöltözésre.  
 
Egyetlen versenyző sem vehet részt azonban az alapversenyben és 
a döntőben amennyiben nem megfelelő vagy tiltott ruházatot visel. 
 
 
 


