ÖLTÖZÉKRE VONATKOZÓ ISSF SZABÁLYOK
Magyarázat a Sportlövők öltözékére vonatkozó szabályokhoz
ISSF Szabályzat 6.4.2.1 A versenyző felelőssége, hogy a lőtéren egy nyilvános
rendezvénynek megfelelő ruházatban jelenjen meg. Ezt a Zsűrinek kell ellenőriznie…
Minden sportágat azzal a képzettel társítanak, ahogyan az a közönség és a média előtt
megjelenik. Különösen az olimpiai sportágakat az alapján ítélik meg, hogy a sportág
versenyzőin mennyire látszik, hogy azok sportolók, és a tisztségviselők mennyire
mutatkoznak szakszerűnek. A sportlövészet sportági elismerése és az Olimpiai mozgalomban
jövőben betöltendő státusza nagymértékben függ attól, hogy a sportolók és tisztségviselők
hogyan jelennek meg a közönség és a média előtt.
Az utóbbi időben az ISSF vezetősége által a NOB-bal és a média tisztségviselőivel
együttműködve elvégzett értékelése aggályokat fogalmazott meg a sportlövők versenyen és
eredményhirdetés alatt viselt egyes ruházatával kapcsolatosan. Különösen aggályos a
pisztolylövők és koronglövők által az alapversenyeken és döntőkön viselt farmer és rongyos,
levágott rövidnadrág ruházata. Olyan eset is előfordult, hogy az eredményhirdetés során olyan
ruházatban jelent meg sportlövő, amely a sportlövészetről, a sportlövő nemzeti szövetségéről,
és Olimpiai bizottságáról nyilvánvalóan nem pozitív benyomást kelt.
RUHÁZATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Annak érdekében, hogy ebben az ügyben pozitív változásokat lehessen elérni, az ISSF
Végrehajtó Bizottsága a következő iránymutatást adja arra vonatkozóan, hogy 2010-től
kezdődően hogy kell a Szabályzat 6.4.2.1 pontját értelmezni és betartatni:
1.

A versenyzők által az edzéseken, selejtezőkben, alapversenyeken, döntőkben és
eredményhirdetések alatt viselt valamennyi ruházatnak nemzetközi szintű
versenyekhez méltónak kell lennie. Valamennyi ruházatnak pozitív képet kell
sugallnia a sportlövőkről, mint Olimpiai sportág képviselőiről.

2.

Az eredményhirdetések vagy más ünnepségek alatt a versenyzőknek a hivatalos
nemzeti egyenruhában, vagy a nemzeti válogatott melegítőben (felső és alsó)
kell megjelenniük. Valamennyi csapattagnak egyformán kell felöltöznie.
Szabályzat 6.17.5.5 pontja.

3.

A pisztolyos versenyzőknek meg kell felelniük a Szabályzat 8.4.5 pontjában
foglalt ruházati előírásoknak.

4.

A koronglövő versenyzőknek meg kell felelniük a Szabályzat 9.9.1 pontjában
foglalt ruházati előírásoknak.

5.

A puskás versenyzők olyan lövészkabátot és nadrágot viselhetnek, amely
megfelel a Szabályzat 7.4.6 pontjában foglalt ruházati előírásoknak.

6.

Az ISSF pisztolyos és koronglövő ruházati előírásoknak a célja az, hogy a
versenyeken a sportolók olyan sportruházatot viseljenek, amely megtestesíti,
vagy megjeleníti az adott nemzet, Nemzeti Olimpiai Bizottság vagy Nemzeti
Szövetség színeit és jelképeit. A versenyek alatt a megfelelő ruházat a Nemzeti
Szövetség vagy Nemzeti Olimpiai Bizottság által kiadott melegítő ruha,
egyenruha.

7.

A versenyek és eredményhirdetések alatt tilos a farmer, vagy ahhoz hasonló
olyan nadrágok viselete, amelyek színe nem összeegyeztethető a sporttal, a
terepszínű ruha és ujjatlan trikó viselete, a túl rövidszárú nadrág, rongyos,
levágott szárú rövidnadrág, bármilyen szandál, foltozott vagy lyukas nadrág
viselete, ugyanúgy, mint az olyan nadrágok és felsők viselete, amelyeken a
sporttal össze nem egyeztethető, vagy oda nem illő mondanivaló van (ld.
Szabályzat 6.10.1).

8.

Átöltözni kizárólag
versenyterületen.

9.

Ami a gyártó és szponzor megjelöléseit illeti, valamennyi ruházatnak meg kell
felelnie az ISSF Részvételi és Szponzorálási Szabályzatában foglaltaknak.

10.

Általánosságban az ISSF Öltözékre vonatkozó Szabályok vonatkoznak az ISSF
Zsűri Tagokra, a nemzeti technikai tisztségviselőkre is, beleértve a Versenybírókat
és Koronglövő Bírókat. Ezek a tisztségviselők nem viselhetik bármelyik fenti
tiltott ruházatot, és kötelesek a tisztségviselők egyenruháját, vagy más megfelelő
ruházatot viselni az egész verseny alatt.
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A SZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA
•

Az ISSF Felszerelés Kontroll, Koronglövő, Pisztoly és Puska Zsűri tagjai felelnek az
ISSF Öltözékre vonatkozó szabályok betartatásáért és értelmezéséért.

•

A 2010-es évi Világkupák alatt a Zsűri tagjai szóbeli figyelmeztetésben részesítik a
szabálysértőket. A Zsűri feljegyzést készít a figyelmeztetésről, amely tartalmazza a
versenyző nevét, nemzeti szövetségét és a szabálysértés leírását. Az ISSF Technikai
Küldöttség továbbítja ezeket a feljegyzéseket az ISSF Székhelyére. Az ISSF
vezetősége felkéri a figyelmeztetésben részesült versenyzők Tag Szövetségeit, hogy
közreműködjenek a szabályok betartatásában.

•

A 2010. évi Világbajnokságtól kezdődően az első szabálysértés esetén az ISSF Zsűri
írásbeli figyelmeztetést ad, egyidejűleg felhívja a szabálysértőt a szabálysértés
korrigálására. Azok a versenyzők, akik írásbeli figyelmeztetést kaptak és nem
korrigálják a szabálysértést (nem öltöznek át), kizárásra kerülnek. Általában a Zsűri a
felszerelés átvizsgálása vagy edzés alatt ad figyelmeztetést. Ha nincs elegendő idő
átöltözni, a Zsűri engedélyezheti a versenyzőnek, hogy befejezze a verseny előtti
edzését, sorozatát vagy verseny részét (koronglövészetben vagy a 25 m-es pisztoly
számokban). Az alapversenyen vagy döntőben egyetlen olyan versenyző sem vehet
részt, akin nem megfelelő, vagy tiltott ruházat van.
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