SKEET 60 KORONG - VERSENYSZABÁLYZAT
(nemzeti versenyszám)
60 korongos skeet versenyszám ifjúsági fú és lány (14-17 év) korcsoportban.
A szabályok megegyeznek az ISSF olimpiai skeet versenyszám általános szabályaival!
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A versenyek kezdete előtt páratlan számú zsűrit kell kijelölni.
A verseny előtt a pályát a zsűrinek át kell venni, a versenyzőknek be kell mutatni.
Országos Bajnokság előtti napon a rendezők kötelesek edzéslehetőséget biztosítani a részt vevő
versenyzőknek.
LŐTÉR
A lőtér méretei, lőállásai, a korongok dobási távolsága stb. mindenben megegyeznek az olimpiai skeet
érvényes általános és technikai szabályaival.
LŐSZER
Max. 12/70 sörétes lőszer, max. 2,5 mm-es sörétnagyság, max. 24 gr-os söréttöltet használható.
SKEET 60 KORONGOS VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA
A versenyzők a skeet versenyszám szerinti 6 fős rottéba sorolással a skeet ISSF általános szabályai
szerint, 15 korongos sorozatokat lőnek.
A sorsolásnál nem kell külön sorsolni az ifjúsági fiú és leány indulókat.
A rotték (sorozatok) egymás után sorban négyszer lövik meg a szabály szerinti 15 lövést.
Eredményt a négy, 15 korongos sorozat összesített eredménye alapján kell hirdetni.
Ebben a számban csak ifjúsági fiú és leány korcsoportú (14-17 év) versenyzők indulhatnak.
Csapatversenyben 3 fős (egy klubhoz, SE-hez tartozó) csapatok vehetnek részt.
Lövések sorrendje rotténként:
1. lőállás: nagytorony + normál doublé (nagy+kicsi)
2. lőállás: nagytorony + kistorony
3. lőállás: nagytorony + kistorony
4. lőállás: nagytorony + kistorony
5. lőállás: kistorony + nagytorony
6. lőállás: kistorony + nagytorony
7. lőállás: normál doublé (kicsi+nagy)
BÍRÁSKODÁS
Eredményjelző tábla használata előírt. Amennyiben az adott lőtéren nincs, oldalbírót kell kijelölni a
rottét befejező versenyzők közül az eredmények folyamatos regisztrálására.
SZÉTLÖVÉSEK
Találategyenlőség esetén az I-III. helyezéseket KO szétlövéssel kell eldönteni.
A szétlövés sorsolás után, az ISSF KO szétlövés szabályai szerint (4. lőállás doublék).
A 4-6. helyezések eldöntése, találategyenlőség esetén a visszaszámlálás szabályai szerint.
MINŐSÍTÉSI SZINTEK (javaslat):
Korcsoport

Ifjúsági fiú
Ifjúsági lány

„ARANY” jelvény

52
48

„EZÜST” jelvény

48
44

„BRONZ” jelvény

44
40

