
 

MAGYAR DINAMIKUS LÖVÉSZSPORT SZÖVETSÉG 

Rumcajsz LE rendezésében 
50m & 100m IMSSU OB 2013. 

A verseny helye: Napkori Lőtér (Nyíregyházától 10km-re 41-es úton. GPS: É 47,9269; K 21,8571) 

A verseny ideje: 2013. november 10. 8.00 - nevezés, fegyverkontrol 
9.00 - versenyszámok 
17.00 - eredményhirdetés 

Versenyszámok: kiskaliberű sziluett puska 100 m 
kiskaliberű könnyű puska 100 m 

kiskaliberű sziluett puska 50 m 
kiskaliberű nem korlátozott pisztoly 

nem korlátozott légpuska 
nem korlátozott légpisztoly 
nagykaliber- szo lgálati pisztoly 100 m 

Nevezés: Előzetesen a www.sportlovesz.hu oldalon vagy a helyszínen, a lőállásbeosztásra 
vonatkozó egyedi igényeket csak előzetes regisztráció esetén tudunk figyelembe venni. 

Nevezési díj: 1000.-Ft/fő/versenyszám 
hölgyeknek 500 Ft/fő/versenyszám 
ifi korcsoportban díjmentes 

Információ: Babits László 06/20/373-52-81 

Technikai 
előírások: 

az érvényes MDLSZ szabálykönyv szerint. 
Főbb tudnivalók: 

 
kiskaliberű sziluett puska 100 m 
1/5 célméretekkel, 40, 60, 77, 100 méter céltávolsággal (+/-1% eltéréssel),maximális fegyver súly 4600 

gramm, .22 kaliberű fegyver (short, long, longrifle) a sütés biztonságos kell, legyen. A puska méretei az 1. 
ábra szerint. 

 
kiskaliberű könnyű puska 
1/5 célméretekkel, 40, 60, 77, 100 méter céltávolsággal (+/-1% eltéréssel), maximális fegyver súly 3855 
gramm, .22 kaliberű fegyver (short, long, longrifle) a sütőerő maximális értéke 907 gramm, a puska méretei 
az 1. ábra szerint. 

 
kiskaliberű sziluett puska 50 m 
1/5 célméretekkel, 20, 30, 38,5, 50 méter céltávolsággal (+/-1% eltéréssel), maximális fegyver súly 4600 
gramm, .22 kaliberű fegyver (short, long, longrifle), a puska méretei az 1. ábra szerint. 

 
kiskaliberű nem korlátozott pisztoly 
3/8 célméretekkel, 25, 50, 75, 100 méter céltávolsággal, kaliber: .22 short, long vagy long rifle, céltávcső nem 
használható, csőszájfék nem engedélyezett, kompenzátor sem, csőhossz: 381 mm, teljes irányzékapparátus 
hossza: 457 mm, teljes hossz: 635 mm, maximális súly: 2041 gramm 

 

nem korlátozott légpuska 
1/10 célméretekkel, 18, 27, 33, 41 méter céltávolsággal) a légfegyvernek meg kell felelni az ISSF szabályoknak 
a puska méretei az 2. ábra szerint. 

 
nem korlátozott légpisztoly 
1/10 célméretekkel, 10, 12, 15, 18 méter céltávolsággal, a légfegyvernek meg kell felelni az ISSF szabályoknak 

súly maximum 1500 gramm, sütőerő minimum 500 gramm 
 
nagykaliberü szolgálati pisztoly 100 méter 1/2 cél mérettel, 25, 50, 75, 100 méter céltávolsággal, kaliber: 
Bármilyen gyári szerelt lőszer amelynek hüvelyhossza nem több mint a 
22 Hornet lőszer névleges hüvely hossza (35,64 mm),csőszájfék nem engedélyezett (Kompenzátor sem), 
csőhossz: maximum 273 mm, súly: maximum 1814 gramm (tárral), 
teljes hossz: maximum 457 mm a revolvereknél, 406 mm az egyéb pisztolyok esetében, 
célgömb-nézőke távolság: maximum 342 mm 

Indulási 

feltételek: 

Minősítéshez MDLSZ 2013. évi rajtengedély, érvényes sportorvosi szükséges. 

A résztvevőknek a verseny ideje alatt jogszerűen kell birtokolni a lőfegyvert. 

Díjazás: Versenyszámonként minimum 5 induló esetén az első három helyezett érem, 
oklevél, ötnél kevesebb induló esetén oklevél elismerésben részesülnek. 
Az Országos Bajnoki cím odaítélésének feltétele minimum 10 induló! 

Megjegyzés: A verseny ideje alatt "korlátlan" zsíros kenyér és tea fogyasztás. 

http://www.sportlovesz.hu/
http://www.sportlovesz.hu/
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