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1. Versenyszámok 
 

1.1 Feladat: A versenyen először 5 fegyver pontosító lövést lehet, azután 5 próbalövést, majd 

15 értékelt lövést kell leadnia a versenyzőknek a 25-vagy 50 méterre elhelyezett papír 

lőlapokra. 

 

Fegyver pontosító sorozat: 5 lövés, lőidő: 1 perc. 

Próbasorozat: 5 lövés, lőidő:1 perc.  

3x5 értékelt lövés, sorozatonként 3x 25 másodperc lőidővel. 

 

1.2 Végrehajtás: A lövéseket álló testhelyzetben, „gyorspont fogással”, támaszték használata 

nélkül kell leadni. Gyorspont fogás: a támasztó kézzel a fegyvertust a töltényűr vonala előtt 

úgy kell tenyérbe fogni , hogy a fegyverből kiálló táron a tenyér ne támaszkodjon (oldalról 

érintheti) valamint sem a felkar sem a könyök ne érjen a testhez. A lövő az elsütéshez használt 

kezét bármilyen módon tarthatja. A versenyzők vezényszóra elfoglalják helyüket a lőállásban, 

majd a kihelyezett próba lőlapra 1 perc lőidőn belül 5 fegyver pontosító lövést adhatnak le. A 

fegyverpontosító lövések leadása nem kötelező. Ha a versenyző úgy dönt, hogy a 

fegyverpontosító sorozatban nem lő, a sorozat ideje alatt a lőállásban kell várakoznia, a 

fegyveréhez nem nyúlhat. Ezt követően 1 perc lőidőn belül 5 próbalövést kell leadniuk, 

ugyanarra a próba lőlapra. A próbalövések után új lőlap kerül kihelyezésre, és az értékelésre 

kerülő sorozatokat arra kell leadni. Minden egyes sorozatot vezényszóra kell elkezdeni, és a 

lövésidő leteltét jelző vezényszó előtt kell befejezni. Sorozatonként csak 5 lövés adható le. A 

lövésidő lejárta után leadott, valamint a többlet lövések, büntetést vonnak maguk után. Az 

értékelt sorozatok után a versenyzők megnézhetik (fényképezhetik) a lőlapjukat, de nem 

érhetnek azokhoz. A versenybírók (vagy a kijelölt segítők) a lőlapokat leveszik, és értékelésre 

átadják az értékelő bírónak. Ha a lövő nem tudta a 15 lövést leadni, akkor ezt jeleznie kell a 

versenybírónak (aki elmulasztja, azt adott versenyszámból ki kell zárni), majd a versenyző 

lőlapján ezt írásban jeleznie kell az Értékelő bírónak. 

 

 

 

1.3 Lőlap: Körkörös 8a lőlap. 

2. Használható fegyverek 

2.4. Huzagolatlan csövű puska 
 

2.4.1 Bármilyen gyártmányú, típusú, ismétlő vagy öntöltő, min. 5 lőszer befogadására 

alkalmas tárral rendelkező puska használható. 

 

2.4.2 Lőszer: Sörétes fegyverből lőhető egytömegű lőszer (gyöngygolyó) 

 

2.4.3 Kaliber:12, 16, 20. (a maximális kaliber nagyságot a helyi lőtér működési szabályzata 

korlátozhatja!) 
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2.4.4 Irányzék: Nyílt irányzék:A csősín közepén és (vagy) végén elhelyezett célgömbbel vagy 

célgömbökkel való célzás. 

 

Optikai irányzék (Open): Minden egyéb célzást elősegítő eszközökkel való célzás./lézer, 

kivetített fény nem engedélyezett/ 

 

2.4.5 Elsütési erő: Nincs korlátozva, biztonságosan használható legyen. 

 

2.4.6 Tusa: A tusatalp lehet hosszában állítható, de a tusatalp vége a tusa alsó szélénél nem 

nyúlhat lejjebb. Kiegészítő támasztékok (pl.: támasztógomba, hordszíj, lasszó) nem 

használhatók.  

 

 

 

 

A további szabályok mindenben megegyeznek a jelenleg 

hatályban lévő gyorspont szabálykönyvben szereplővel. 

 

Mivel ez a fegyvernem a gyors pontlövészetben 2014. 

évben csak kísérleti jelleggel szerepel, ezért minősítés 

megszerzésére nem alkalmas! 

A versenyek tapasztalatairól kérnénk visszajelzést küldeni, 

hogy a végleges szabálykönyv kiadása 2015. évtől 

megvalósulhasson! 

 


