KORONGVADÁSZAT szabályzat
VERSENYSZÁM
Pályakiépítéstől és elrendezéstől függően 50-150 db vadászati szituációt utánzó korong, egy versenynap alatt
senior, női, veterán, szuperveterán, amatőr, kezdő és junior kategóriában bonyolítva.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Fegyver: 12-es kalibernél nem nagyobb öbnagyságú vadász vagy sportfegyver vállszíj nélkül.
A fegyverekbe egyszerre max. 2 db lőszer tölthető!
Lőszer:
max. 12/70-es sörétes lőszer, max. 2,5 mm sörétátmérő, max. 28 gramm söréttöltet.
A verseny kezdete előtt 3 fős zsűrit kell kijelölni. A verseny előtt a pályát a zsűrinek át kell venni. A rendezők
köréből csak egy fő kerülhet a zsűribe! A versenyzőknek a fülvédő használata kötelező, a lövész-szemüveg és a
sapka ajánlott.
LŐTÉR PARAMÉTEREI
A KORONGVADÁSZAT verseny lebonyolítására alkalmas minden már meglévő engedéllyel rendelkező
koronglőtér ahol a szükséges minimum 3 maximum 5 lőállást per pálya vagy vonal el lehet helyezni. A lőállások
mérete 1x1 méteres négyzet vagy 1 méter átmérőjű kör. Egy-egy pályán belül a korongdobó gépeket egyedi
jelöléssel kell jelölni (pl. 1, 2, 3 vagy A, B, C stb.).
GÉPEK BEÁLLÍTÁSA
A korongdobó gépek beállításánál a baleset megelőzése a fő szempont, azaz úgy kell őket elhelyezni, hogy a
kidobott korong röppályája és az esetleges törött korong darabja ne veszélyeztesse a résztvevők testi épségét. A
korongröppályák magassága, hossza és a lőállásokhoz képest számolt távolsága nincs behatárolva, azonban
minden korongra két lövést kell tudni biztonságosan tenni. A korongok röppályájának határolására limit tárgy
(oszlop, zászló, stb.) nem használható.
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
A versenyzőket rottékba kell sorolni. Egy rotte maximum 6 versenyzőből állhat. A lőálláson teljesítendő
korongokat kottán kell ismertetni a versenyzőkkel. A kottára vonatkozóan semmilyen megkötés nincs. A lőálláson
kizárólag a szóló korongokat és a szimultán dublét lehet bemutatni, maximum két alkalommal a lőállás első
versenyzőjének kérése alapján (korongbemutató). A korongbemutatót a versenyző az első alkalommal csak a
kottán szereplő sorrendben kérheti, második alkalommal a kérés sorrendje tetszőleges. A szóló és a dublé
korongok között rottén belüli forgás van, azaz két részletben lövik. A versenyrendező vagy a rotte egyéni döntése
alapján a szóló és dublé korongokat lehet megszakítás nélkül is lőni. A rottén belül forgás van a lőállások között
és a pályák / vonalak megkezdése előtt. A korongnak 0-2 mp-en belül el kell hagynia a korongdobó gépet, a
versenyző kérése után. A korong kérése úgy történik, hogy a versenyző a fegyver tusának legmagasabb részét
minimum 20 cm-re a váll középvonala alatt elhelyezett jelzés (csík) tartja mozdulatlanul, úgy hogy tus hozzáér a
versenyző testéhez. A lőszer betöltése után, de a korong kikérése előtt a versenyző egyszer a fegyvert a vállába
emelve felpróbálhatja. A korong kikérése után a lövéseket kizárólag vállból lehet leadni. Minden korongra két
lövés adható le, vagyis nem kötelező fogadni dublék második korongját. Minden dublé esetén az együttes
találatok érvényesek, azaz az értékelésük: találat-találat. A találatokat és a hibákat jól azonosítható és egységes
módon kell rottelapon vezetni.
HOLTVERSENY
Találategyenlőség esetén a versenyrendező szétlövést vagy a versenykiírásban rögzített pálya- vagy
vonalsúlyozást alkalmazhat. Szétlövés alkalmazása esetén az egyes kategóriák első három helyezésének
eldöntésére szétlövést kell tartani. A szétlövésben résztvevők sorrendjének sorsolása után, 25 korong
teljesítésére kerül sor, további találategyenlőség esetén, újabb sorsolás után hirtelenhalált (KO) kell bonyolítani,
kizárólag dublékkal, amíg a pontszám különbség ki nem alakul. Csapatverseny találategyenlősége esetén a
csapatok által kijelölt egy-egy versenyző teljesíti az előzőekben leírt módon a szétlövést.
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