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Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, 2005. 

1. Versenyszámok 

1.1. Maroklőfegyver versenyszámok 
 

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

majd 15 értékelt lövést kell leadnia a versenyzőknek a 15 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. 

 

1.1.2 Végrehajtás: A lövéseket álló testhelyzetben, egy vagy két kezes fegyverfogással 

támaszték használata nélkül kell leadni. 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 többletlövések, büntetést vonnak maguk után. Az 

értékelt sorozatok után a versenyzők megnézhetik 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 leadni a 15 lövést, akkor ezt jeleznie kell a Versenybírónak (aki 

elmulasztja, azt adott versenyszámból ki kell zárni), majd a versenyző lőlapján írásban 

jeleznie kell ezt az Értékelő bírónak. 

 

1.1.3 Fegyver: A „Használható fegyverek” című fejezet 2.1 és 2.2 pontjában. 

 

1.1.4 Lőlap: Az MDLSZ által hivatalosan jóváhagyott lőlap.  

1.2. Puska versenyszámok 
 

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

majd 15 értékelt lövést kell leadnia a versenyzőknek a 25 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. 

 

1.2.2 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 
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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 maximum 

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. 

 

1.2.3 Fegyver: A „Használható fegyverek” című fejezet 2.3 -2.5 pontban. 

 

1.2.4 Lőlap: Az MDLSZ által hivatalosan jóváhagyott lőlap: M1.Gyorspont, M2.Sörétes 

gyorspont 

2. Használható fegyverek 

2.1. Kiskaliberű maroklőfegyver  
 

2.1.1 Bármilyen gyártmányú, típusú, 0.22 LR kaliberű, öntöltő maroklőfegyver, illetve 

revolver használható. 

 

2.1.2. Csőhossz: Maximum 152 mm (6”). 

 

2.1.3 Irányzékok: Nyílt irányzék: Nézőke, célgömb, diopter, „o” ring, stb. segítségével való 

célzás. 

         Optikai irányzék: Minden olyan irányzék, amely a célpont képének optikai távolságát 

lencse vagy prizma által változtatja, továbbá elektronikát tartalmazó eszközökkel való célzás. 

(kivetítő, lézeres irányzék használata kifejezetten tiltott.) 

 

2.1.4 Elsütési erő: Nincs korlátozva, biztonságosan kezelhető legyen. 

2.2. Nagy kaliberű maroklőfegyver  
 

2.2.1 Bármilyen típusú és gyártmányú öntöltő, maroklőfegyver, illetve revolver használható.  

 

2.2.2 Kaliber: Bármilyen központi gyújtású. 

 

2.2.3 Lőszer: Nyomjelző, páncéltörő, gyújtó lőszer nem használható. 

 

2.2.4 Csőhossz: Maximum 152 mm (6”). 

 

2.2.5 Irányzékok: Nyílt irányzék: Nézőke, célgömb, diopter, „o” ring, stb. segítségével való     

célzás. 
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         Optikai irányzék: Minden olyan irányzék, amely a célpont képének optikai távolságát 

lencse vagy prizma által változtatja, továbbá elektronikát tartalmazó eszközökkel való célzás. 

(kivetítő, lézeres irányzék használata kifejezetten tiltott.) 

2.2.6 Elsütési erő: Nincs korlátozva, biztonságosan használható legyen.  

2.3. Kiskaliberű puska 
 

2.3.1 Bármilyen gyártmányú, típusú 0.22 LR kaliberű ismétlő vagy öntöltő, tárral rendelkező 

puska használható. 

 

2.3.2 Irányzékok: Nyílt irányzék: Nézőke, célgömb, diopter, „o” ring, stb. segítségével való 

célzás. 

         Optikai irányzék: Minden olyan irányzék, amely a célpont képének optikai távolságát 

lencse vagy prizma által változtatja, továbbá elektronikát tartalmazó eszközökkel való célzás. 

(kivetítő, lézeres irányzék használata kifejezetten tiltott.) 

 

2.3.3 Elsütési erő: Nincs korlátozva, biztonságosan használható legyen.  

 

2.3.4 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. 

2.4. Nagy kaliberű puska 
 

2.4.1 Bármilyen gyártmányú, típusú, ismétlő vagy öntöltő, tárral rendelkező puska 

használható. 

 

2.4.2 Kaliber: bármilyen központi gyújtású (a maximális kaliber nagyságot a helyi lőtér 

működési szabályzata korlátozhatja!) 

 

2.4.3. Lőszer: Nyomjelző, páncéltörő, gyújtó lőszer nem használható. 

 

2.4.4 Irányzékok: Nyílt irányzék: Nézőke, célgömb,diopter, „o” ring, stb. segítségével való 

célzás. 

         Optikai irányzék: Minden olyan irányzék, amely a célpont képének optikai távolságát 

lencse vagy prizma által változtatja, továbbá elektronikát tartalmazó eszközökkel való célzás. 

(kivetítő, lézeres irányzék használata kifejezetten tiltott.) 

 

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.  

 

2.5. Huzagolatlan csövű puska  

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

alkalmas tárral rendelkező puska használható.  
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2.5.2 Lőszer: Sörétes fegyverből lőhető egytömegű mag ( Slug, gyöngygolyó)  

 

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

korlátozhatja!) 

 

2.5.4 Irányzékok: Nyílt irányzék: Nézőke, célgömb, diopter, „o” ring, stb. segítségével való 

célzás. 

         Optikai irányzék: Minden olyan irányzék, amely a célpont képének optikai távolságát 

lencse vagy prizma által változtatja, továbbá elektronikát tartalmazó eszközökkel való célzás. 

(kivetítő, lézeres irányzék használata kifejezetten tiltott.) 

 

2.5.5 Elsütési erő: Nincs korlátozva, biztonságosan használható legyen 

 

3. Általános rendelkezések  

3.1. Vétlen lövések  
 

3.1.1 Minden fegyver „fegyver pontosító, próbasorozathoz/értékelt sorozathoz 5 lőszert tárazz 

be” vezényszó előtt, illetve „üríts, fegyvert vizsgára” vezényszó elhangzása után leadott lövés 

a versenyből való kizárást eredményezi.  

 

3.1.2 A sorozatok végrehajtása közben leadott vétlen lövésért – ha az a golyófogó, vagy a 

talaj irányába történt - nem jár büntetés. A versenyző befejezheti a sorozatot, majd ezt jeleznie 

kell a versenybírónak a versenybíró pedig a lőlapon írásban jelzi ezt az értékelő bírónak. 

 

3.1.3 A gyors pontlövészet versenyeken a sorozat közben leadott véletlen lövés értékelt 

lövésnek számít, a versenyző nem ismételheti azt meg. 

3.2. Kötött lövésszám  
 

3.2.1 Gyorspont versenyszámok lövésekor mindig 5 db lőszer tárazható. 

3.3. Akadályok  
 

3.3.1 A gyors pontlövészet versenyen a sorozat közben fellépő akadályt a versenyző 

elháríthatja (lő irányban tartott csőtorkolattal, külső eszköz igénybevétele nélkül), és folytatja 

a sorozatot az adott lőidőn belül, de a fegyverét nem töltheti újra. Ha nem tudja az akadályt 

elhárítani, akkor a fegyvert az asztalra kell helyezni és a sorozat végén tájékoztatnia kell erről 

a versenybírót. Ha beragadt egy lőszer az eltávolítását a lőállásban a versenyszám végén kell 

megkísérelni. A beragadt fegyver töltött fegyvernek minősül, ezért ilyen fegyverrel a lőállást 

a bíró engedélye nélkül elhagyni tilos.  

 

3.3.2 A gyors pontlövészet versenyen, ha a versenyző bármilyen okból (pl. akadályelhárítás 

miatt) kifut a lőidőből, a sorozatok után köteles erről tájékoztatni a versenybírót. A sorozatot 
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nem ismételheti meg. Értékelni az addig elért találatait kell. Ha a lövő nem tudta leadni a 15 

lövést, akkor a versenybíró a lőlapon írásban jelzi ezt az értékelő bírónak.  

 

3.3.3 Ha a versenyző az akadályt nem tudja elhárítani, akkor a sorozat végén jelzi ezt a tényt a 

vezető bírónak. A bíró megvizsgálja a fegyvert, amennyiben a verseny további folytatására 

alkalmatlannak találja, engedélyezheti a versenyzőnek, hogy ugyanolyan kaliberű és 

irányzékú másik fegyverrel folytathassa a versenyt. Az akadály miatt félbe maradt sorozatot a 

versenyző nem ismételheti meg, az addig elért találatait kell értékelni.  

3.4. Versenyből történő kizárás  
 

 A versenyből való kizárással kell büntetni azt a versenyzőt: 

 

3.4.1 Ha a versenyzőt a versenybírónak másodszor is figyelmeztetnie kellett. 

 

3.4.2 Minden, a „próbasorozathoz/értékelt sorozathoz 5 lőszert tárazz be” vezényszó előtt, 

illetve a „üríts, fegyvert vizsgára” vezényszó elhangzása után leadott lövés esetén. 

 

3.4.3 Magasra emelt fegyverrel a golyófogó fölé leadott lövés (kilövés) esetén. 

 

3.4.4 Töltött fegyver leejtése esetén. A fegyvert csak a versenybíró veheti fel. 

 

3.4.5 Ha golyófogó irányán kívül bármilyen más tiltott irányban történt lövés vagy kifordulás 

esetén. 

 

3.4.6 Ha a versenyző nem a versenyszámnak megfelelő fegyverrel, vagy irányzékkal, vagy 

nem 5db lőszer tárazásával lövi meg a sorozatot, vagy versenyszámot. 

 

3.4.7 Aki a gyors pontlövészet versenyen megsért egy biztonsági előírást, vagy más, tiltott 

tevékenységet végez. A versenyből való kizárás egy adott versenyre vonatkozik. Ha a 

versenyzőt a verseny egy sorozatának végrehajtása közben kizárnak, akkor további 

lőfeladatokban nem vehet részt. Amennyiben a kizárt versenyző tornán vesz részt, akkor a 

torna még hátralevő versenyein sem indulhat, még akkor sem, ha azokat más lőfegyverrel kell 

végrehajtani. A már befejezett versenyeken szerzett eredmények megmaradnak. Ha egy 

versenyzőt a versenyből való kizárással büntetnek, akkor a bíró feladata meggyőződni arról, 

hogy a kizárás oka, valamint a dátuma és pontos időpontja rögzítésre kerüljön a versenyző 

értékelőlapján (azon a lőlapon, melyre a versenyző a kizárást megelőzően lőtt, illetve amelyre 

lövések leadására készült). A kizárásról a versenyigazgatót haladéktalanul értesíteni kell. 

 

3.5. Átlövések  
 

3.5.1 Az átlövéseket hibának kell értékelni. 

 

3.5.2 Ha egy versenyzőnek igazolható átlövéssel került találat a lőlapjába és megállapítható, 

hogy melyik az átlövés, akkor azokat törölni kell, és az átlövő versenyző lőlapját az átlőtt 

találatok nélkül kell kiértékelni. 
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3.5.3 Ha egy versenyzőnek igazolható átlövéssel került találat a lőlapjába, de nem lehet 

megállapítani, melyik az átlövés (azonos kaliber esetén), a versenyszámot meg kell 

ismételnie, és az átlövő versenyző lőlapját az átlőtt találatok nélkül kell kiértékelni. 

 

3.5.4 Ha egy versenyzőnek nem igazolhatóan van több találat a lőlapján, mint az előírt 

lövésszám, és nem lehet megállapítani, hogy melyik az átlövés a legmagasabb körértékű, 

találatot(kat) törölni kell. 

 

3.5.5 Ha a versenyző sorozatában már adott le lövést, majd megszakította a sorozatot, és a 

megszakítás indoka valótlannak bizonyul, akkor az addig elért találatok értékelésre kerülnek, 

és a le nem adott lövéseket 0-nak kell értékelni. 

 

3.5.6 Az átlövések minél pontosabb megállapíthatóságának érdekében - a lőtér adottságait 

figyelembe véve - lehetőleg törekedni kell arra, hogy azonos kaliberű fegyverrel lövő 

versenyzők ne álljanak egymás melletti lőállásokban. 

3.6. Száraz lövés  
 

3.6.1 Csak töltetlen fegyverrel a biztonsági zónában engedélyezett. 

3.7. Zavarások  
 

3.7.1 Ha egy versenyző úgy érzi, hogy sorozata közben megzavarták, be kell fejeznie a 

sorozatot, majd csak ezután jelezhet a bírónak.  

 

3.7.2 Ha a versenybíró zavarásnak minősítette az eseményt, akkor a versenyző 

megismételheti a versenyszámot. 

 

3.7.3 Ha a versenybíró nem minősítette zavarásnak az eseményt, akkor az addig elért 

találatok kerülnek értékelésre. 

 

3.7.4 Ha a versenyző megszakította a sorozatot, és nem történt zavarás, akkor a le nem adott 

lövéseket 0-nak kell értékelni.  

 

3.7.5 A zavarás tényét a versenybíró feladata megvizsgálni, megállapítani. Nem minősül 

zavarásnak a lövéssel összefüggő bármilyen esemény (pl. átpattanó töltényhüvely, nagyobb 

hanghatás). 

 

3.8. Célhiba  
 

3.8.1 Ha a versenyző lőlapja sorozat közben leesik, vagy elmozdul, a versenyzőnek meg kell 

szakítania a sorozatát, majd a sorozat végén jeleznie kell a versenybírónak. A cél 

helyreállítása után meg kell ismételnie a versenyszámot. 

3.9. Biztonsági szabályok  
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3.9.1 A versenyeken tilos hibás lőszerrel, fegyverrel indulni.  

 

3.9.2 A tüzelőállásba kizárólag a lőfeladat végrehajtására szolgáló fegyver vihető be. 

 

3.9.3 Minden versenyző és lőtéri tisztségviselő köteles a verseny ideje alatt a lőállásban, és 

annak közvetlen közelében a megfelelő szem és hallásvédő használatára. 

 

3.9.4 Abban az esetben, ha a bíró úgy értékeli, hogy a versenyző fegyvere nem biztonságos, 

minden szükséges lépést meg kell tennie ahhoz, hogy a versenyző, valamint a lőtér 

biztonságát maximálisan szavatolhassa.  

 

3.9.5 A verseny ideje alatt a versenyzők és a tisztségviselők fegyvert a testen nem 

viselhetnek. Az önvédelmi fegyvert a versenyre való megérkezéskor haladéktalanul a kijelölt 

töltő/ürítő helyen ki kell üríteni, és táskába/tokba kell helyezni.  

 

3.9.6 Fegyvert tokból/táskából kivenni, fegyvert kezelni kizárólag a kijelölt biztonsági 

zónában, illetve (a megfelelő vezényszó elhangzása után a sorozatot lövő versenyzőnek) a 

lőállásban szabad.  

 

3.9.7 A versenyző tevékenységét azonnal félbe kell szakítani tárazás vagy tüzelés alatt, ha 

magatartása azonnali veszélyt jelent saját vagy más személy biztonsága számára. 

 

3.9.8 A fegyver csak a lőállásban tölthető meg, a versenybíró vezényszavára. 

 

3.9.9 A lövések befejezésekor a puskát üríteni kell, majd üresen elsütni. Ezután a zárat újból 

hátra húzva hátsó helyzetben, ha technikailag erre a fegyver alkalmas, ki kell támasztani, 

rögzíteni. 

 

3.9.10 Puskát a lőtéren nyitott, kiakasztott zárszerkezettel, csőtorkolattal felfelé (úgy, hogy a 

csőtorkolat fejmagasság fölé érjen) vagy tokban lehet szállítani.  

3.10. Használható célok, lőállások, lőtéri berendezések 
 

3.10.1 Gyorspont céllap M1.számú. 

 

 Az 1-es kör átmérője 260mm, a 6-os kör átmérője 160mm a 11-es kör átmérője 60 mm. Az 

elválasztó vonalak vastagsága: 0,5mm (± 0,1mm). Lőlap minimális látható mérete: 420mm x 

297mm (A3). A 1-5-es körök fehér színűek, az 6-10-es körök feketék, majd a 11-13-as körök 

fehér színűek. A 13-es körérték átmérője 20 mm és nem jelölik számmal. 

 

3.10.2 Gyorspont lőlap M2. számú (huzagolatlan csövű fegyverhez) 

 

A lőlap mérete 420mm x 297 mm(A3). A lőlap 6-13-ig van számozva. A 6-os kör átmérő 

272mm, 7-ös kör átmérő 236 mm, 8-as kör átmérő 200 mm, 9-es kör átmérő 164 mm, 10-es 

kör átmérő 128 mm, 11-es kör átmérő 92 mm, 12-es kör átmérő 56mm, 13-as kör átmérő 20 

mm. Vonalvastagság 0.7 mm (± 0,1mm). 6-10 köregységek fekete színűek 10-11 köregységek 

fehérek és a 13-as fekete. 

(Lőlap minta a szabályzat végén) 
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3.11. Lőállások, lőtéri berendezések 
 

3.11.1 A lőállások mérete minimálisan a következő legyen: szélessége 1 m, mélysége 1,5 m. 

 

3.11.2 A lőállást úgy kell kialakítani, hogy az ne rezegjen vagy mozogjon, ha valaki szorosan 

elmegy mellette. A lővonaltól hozzávetőleg 1,2 m-ig hátrafelé a lőállás minden irányban 

vízszintes legyen. 

 

3.11.3 Valamennyi lőállást a következő felszerelésekkel kell ellátni:  
a., Egy elmozdítható vagy állítható asztal vagy pad, melynek mérete kb. 50cm x 60 cm, 

magassága pedig 70-100 cm legyen. 

b., Lehetőség (és igény) szerint egy széket vagy ülőkét kívánatos biztosítani a versenyző 

részére. 

c., Szék és egy írásra alkalmas asztal a bíró(k) részére.  

 

3.11.4 A nézőteret a legalább 2,5 méterre a lővonal mögött kell kijelölni, és el kell választani 

a versenyzők és közreműködök részére kijelölt helytől.  

 

3.11.5 A lőlapokat úgy kell rögzíteni, hogy érzékelhetően még erős szélben sem mozogjanak. 

 

3.11.6 Bármilyen lőlaptartó használható, ha az megfelel a szükséges biztonsági 

követelményeknek, és lehetővé teszi a lőlapok hatékony és gyors értékelését, cseréjét. 

4. Felszerelések  

4.1. Kötelezően előírt védőfelszerelések  
 

4.1.1 Hallás és szemvédő használata minden versenyszám esetén kötelező a versenyzők és a 

versenybírók számára egyaránt. 

 

4.1.2 Zárt ruházat, zárt cipő használata (elsősorban a bepattanó forró töltényhüvelyek 

kivédése miatt, évszaknak megfelelően) minden versenyző számára kötelező. 

4.2. Használható felszerelések  
 

4.2.1 A versenyen csak kézi céltávcső használható. 

 

4.2.2 A versenyzőnek egy versenyszámon belül ugyanazt a fegyvert kell használnia, kivéve, 

ha a fegyvere meghibásodik. Ebben az esetben a 3.3.3 szabálypont szerint kell eljárni.  

4.3. Tiltott felszerelések 
 

4.3.1 Tiltott minden olyan felszerelés, alkatrész, amelyik mesterséges támasztékul szolgálhat 

a versenyző számára, illetve őt meg nem engedett előnyhöz juttatná.  
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4.3.2 Speciális (merev) lövészruha, lövész kesztyű a versenyen nem használható.  

4.4. Lőtéri vezényszavak 
 

Versenyzők lőállásba! 

A soron következő versenyző belép a számára kijelölt lőállásba, a táskában szállított, illetve a 

támláról levett fegyverével. A lőállásban a fegyvert, tárakat, lőszert előveszi. A fegyvert 

nyitott zárral, és/vagy leengedett kakassal, illetve kifordított dobbal lőirányba tartva az 

asztalra helyezi, és várja a következő vezényszót. 

 

Próbasorozathoz/értékelt sorozathoz 5 lőszert tárazz be! 

A versenyző betáraz 5 db lőszert a tárba, de a fegyveréhez nem nyúlhat! A revolvert kézben 

tartva, betárazva, nyitott dobbal, lőirányban kell tartani. 

 

Tölts, készülj fel! 

A tárat be kell helyezni a fegyverbe, csőre kell tölteni, tűzkész állapotba kell hozni, majd úgy 

kell felvenni a tüzelési pozíciót, hogy a fegyver csövét lőirányban tartva a vízszintesnél ne 

emelje magasabbra. Majd ha felvette a lőpozíciót, akkor a fegyvere csövét 45 fokig engedje 

le, az elsütő ujjat a sátorvason kívül tartva, készüljön fel a lőfeladat végrehajtására. 

Felkészülési idő max.1 perc. A felkészülési idő a tár behelyezésével kezdődik, és az első lövés 

leadásáig tart. 

 

Figyelem! 

Ezt a vezényszót az időmérő óra hangjelzése, három másodpercen belül fogja követni.  

 

Hangjelzés/Tűz! 

A hangjelzés vagy a Tűz vezényszó elhangzása után a versenyző önállóan megkezdi a 

lőfeladat végrehajtását.  

 

Hangjelzés/Stop/Állj! 

Ezt a vezényszót a hivatalos lőidő lejártakor, az óra megállító hangjelzését követően kell 

kiadni. Az a versenyző, aki ezen vezényszó elhangzása után még lövést (lövéseket) ad le, 

annak az érvényes találataiból le kell vonni a legjobbat (legjobbakat). 

 

Tüzet szüntess! Üríts!  
A vezényszó elhangzása után a versenyző haladéktalanul kiüríti a fegyverét, a tárat kiveszi és 

ellenőrzi a fegyvere töltetlenségét. Az a versenyző, aki ezen vezényszó elhangzása után még 

lövést ad le, azt ki kell zárni a versenyből. 

 

Fegyvert vizsgára/asztalra! A versenyző a fegyverét hátraakasztott zárral, és/vagy 

leengedett kakassal, illetve kifordított dobbal lőirányba tartva láthatóvá teszi a versenybíró 

számára a fegyvere töltetlenségét, majd ellenőrzés után feszteleníti és az asztalra helyezi. Az 

ellenőrzést, illetve az asztalra helyezést követően a versenyző a fegyveréhez – a versenybíró 

következő utasításáig - semmilyen okból nem nyúlhat. Ezt a vezényszót mindig ki kell adni, 

ha bármilyen céllal az asztalon lévő fegyverek vonala elé kell menni (pl. elmozdult lőlap), 

viszont nem kell kiadni az értékelt sorozatok végrehajtása között. 

 

Értékelés, lőlap csere! 
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Miután a bíró meggyőződött valamennyi lőállásban lévő versenyző fegyverének 

ürítettségéről, akkor adja ki ezt a vezényszót. A versenyző csak ezen vezényszó után 

hagyhatja el a lőállást. A versenyzők valamint a versenybíró kimennek a lőlapokhoz, 

szemrevételezik, meggyőződnek arról nincs-e átlövés. A lőlapot a versenyző nem érintheti 

meg. A lőlapokat csak a versenybíró vagy segítői cserélhetik. 

 

Lőállást elhagyni! 

A versenyző elteszi a fegyvert, lőszert és a tárakat, majd elhagyja a lőállást.  

5. Versenyek lebonyolítása  

5.1. Lőtéri felszerelések 
 

5.1.1 A versenyeken lőállásonként egy töltőasztalt, vagy egyéb olyan alkalmas felszerelést 

kell biztosítani, amelyen a versenyző a lőszereit, tárait, fegyverét, egyéb felszerelését 

biztonságosan el tudja helyezni.  

 

5.1.2 A versenyeken csak az MDLSZ által hivatalosan elfogadott gyors pontlövész lőlap 

használható. M1, M2. 

 

5.1.3 A lőállásokat és lőlaptartókat jól láthatóan meg kell számozni. A lőállások/tartók 

sorszámozása balról jobbra történik emelkedő sorrendben. Az értékelt lőlapokat a 

versenyrendezőségnek hitelesíteni kell, a próba lőlapokat „P” betűvel kell jelölni. A 

gyorspont puska lőlapokat a tévesztés elkerülése miatt verseny előtt a bal oldalukon jól 

látható jelzéssel kell ellátni, 5X5 cm hosszan 45 fokban le kell vágni a bal felső sarkát. A 

gyorspont versenyszámok „optikai” irányzékkal lőni kívánt lőlapjait a verseny előtt a lőlap 

jobb oldalán jól látható jelzéssel kell ellátni, 5X5 cm hosszan 45 fokban le kell vágni a jobb 

felső sarkát. A jelzett lőlapokat úgy kell elhelyezni, hogy a lőállásokban a lövők, illetve a 

lőállásokon kívüli a versenyzők, a közönség és a résztvevők is egyértelműen láthassák. 

A lőlapok sarkainak megjelölését, levágását csak a kiemelt versenyen és az OB-n kell 

alkalmazni. 

 

5.1.4 Egy értékelt lőlapra maximum 15 lövés adható le. Nagy kaliberű fegyverek esetén, vagy 

ha a lövő előre jelzi, hogy jó szórást tud lőni az értékelés megkönnyítésének érdekében a 

vezető versenybíró a versenyszám megkezdése előtt változtathatja a kérdéses fegyvernél vagy 

versenyzőnél az egy lőlapra leadható lövések számát (pl.: 5lövés / lőlap). 

 

5.1.5 Az „értékelés lőlapcsere” vezényszó elhangzása után, minden versenyző megnézheti a 

lőlapját, ha átlövés történt, jeleznie kell a versenybírónak, aki a lőlapon írásban dokumentálja, 

majd továbbítja ezt az értékelő bírónak. 

 

5.1.6 Az értékelt sorozat leadása után a kiértékelendő lőlapok leszerelését, cseréjét a 

versenyző nem végezheti, csak a versenybíró, illetve a verseny rendezője által hivatalosan 

megbízott személy. 

 

5.1.7 A verseny helyszínén ki kell jelölni egy biztonsági zónát ki ahol a versenyzők 

elvégezhetik fegyverük esetleges karbantartását, illetve ahol szárazon gyakorolhatják a célra 

tartást, sütést. A biztonsági zónába lőszert bevinni tilos! 
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5.1.8 A verseny helyszínén ki kell jelölni egy töltő ürítő helyet ahol az önvédelmi fegyverek 

megérkezést követően üríthetők, illetve közvetlenül távozás előtt megtölthetők. 

 

5.2. Hivatalos tisztségviselők 
 

5.2.1 A versenyeken csak az MDLSZ által vizsgáztatott, és nyilvántartott bírók működhetnek 

közre.  

 

5.2.2 A versenyeken max. 10 lőállásonként 1 lövészetvezetőnek kell közreműködni. OB-n és 

kiemeelt versenyen 5 lőállásonként 1 lövészetvezetőnek kell közreműködni. 

 

5.2.3 Minden versenyen előre ki kell jelölni a 3 tagú értékelő bizottságot. 

 

5.2.4 A Szövetség által delegált Szövetségi Verseny Ellenőr feladata felügyelni a verseny 

tisztaságát. 

5.3. Verseny rendezés feltételei 
 

5.3.1 Hivatalos versenyeket csak az MDLSZ tagszervezetei (tagklubjai), illetve maga az 

MDLSZ rendezhet. 

 

5.3.2 MDLSZ versenyen olyan versenyző vehet részt, aki jogszerűen birtokolja a fegyvert és 

rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással. 

 

5.3.3 MDLSZ versenyen minősítést csak olyan versenyző szerezhet, aki rendelkezik az 5.3.2 

pontban szereplő feltételekkel és érvényes MDLSZ (gyorspont szakágban érvényes) 

rajtengedéllyel. 

 

5.3.4 Minősítést szerezni csak abban a kategóriában lehet, amelyben három fő induló 

versenyző van. A versenyen legalább két tisztségviselőnek, vagy egy MDLSZ által 

nyilvántartott bírónak, minden időpillanatban jelen kell lennie. 

5.4. Verseny jóváhagyása 
 

5.4.1 A versenyeket legalább egy hónappal a rendezés időpontja előtt írásban be kell jelenteni 

az MDLSZ-nek. A bejelentéssel egyidejűleg be kell nyújtani a versenykiírást is.  

 

5.4.2 A versenyről készült eredményjegyzéket a VRSZ-ben meghatározott módon továbbítani 

kell az MDLSZ-nek.  

6. Értékelés, minősítés 

6.1. Értékelő bizottság feladata 
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6.1.1 Az Értékelő bizottságnak kell elkészíteni és közzétenni a végleges eredményekről 

készített eredményjegyzéket, amint erre lehetősége van az adott versenyszám után. Az 

eredményjegyzéknek tartalmaznia kell a rendező szervezet nevét, a verseny időpontját, a 

versenyszám pontos megnevezését (pl. gyors pontlövészet nagy kaliberű pisztoly nyílt 

irányzék), minden versenyző teljes vezeték és keresztnevét, születési évét, versenyengedély 

számát, egyesülete megnevezését. 

 

6.1.2 A verseny jegyzőkönyvet és az eredményjegyzéket 1 példányban kell megküldeni a 

szövetség főtitkárának a versenyt követő 5 munkanapon belül, a szövetségi hozzájárulás egy 

idejű megfizetésével. 

6.2. A lövések értékelése 
 

6.2.1 A lövések értékét a lövedék által ütött lyuk körértéke szerint határozzák meg. 

Amennyiben az értékmező közötti választóvonalat érinti a lövedék, a találatot a magasabb 

értékzóna szerint kell értékelni. Vitatott esetben az ilyen találatot az határozza meg, hogy a 

lövedék által ütött lyukba helyezett érintésmérő (kaliber) eléri-e a magasabb értékmező külső 

szélét. Ha a lövedék becsapódása nem kerek lyukat hoz létre és a szakadásból nem állapítható 

meg a lövedék becsapódásának pontos helye, akkor a lőlap közepétől lévő legtávolabbi 

szakított pontot kell az értékeléskor beszámítani 

 

6.2.2 Ha két értékelő versenybíró a lövés értékében nem tud megegyezni, abban az esetben a 

vezető értékelő bíró véleménye dönt. 

 

6.2.3 A versenyzők lőlapján az értékmezőn kívüli találatokat céltévesztett lövésként kell 

értékelni. 

 

6.2.4 Az értékelő bizottság által kiértékelt verseny eredményeket az eredményhirdetés előtt 

fél órával ki kell függeszteni. Ha fél óra múlva nem érkezett észrevétel vagy óvás, akkor az 

eredményt véglegesnek kell tekinteni, ellenük óvásnak helye nincs. Ha van kérdéses eset a 

csapatvezetőnek és az értékelő bizottságnak, közösen kell azt megvizsgálnia. Ha a kérdés 

egyértelműen nem tisztázható, akkor óvást a versenykiírásban szereplő feltételekkel írásban 

lehet benyújtani. 

 

7. Óvás 

 

Általános szabályok 

 

7.1 Adminisztráció: bármely, szabályok által meghatározott versenyszerű tevékenység során 

elkerülhetetlenül előfordulnak alkalmi viták. Ismeretes, hogy minél jelentősebb a verseny, 

az elért eredmény annál fontosabb az egyes versenyzők számára. Ennek ellenére, hatékony 

versenyszervezéssel és - tervezéssel a legtöbb (ha nem az összes) vita kiküszöbölhető. 

7.1.2 Beadványok: a következő pontok szerint lehet az óvásokat döntéshozatal végett 

benyújtani bármilyen ügyben, kivéve a célok értékelésével kapcsolatos eseteket. Mind-
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azonáltal, a biztonsági szabályok megsértéséért járó kizárásokkal kapcsolatos tiltakozások 

csak úgy fogadhatóak el, ha annak megvizsgálását kérik, vajon a különleges körülmények 

méltányolhatóak-e a kizárással szemben. A szabálysértés elkövetésének ténye ellen nem 

lehet óvni. 

7.1.3 Fellebbezés: a döntéseket első ízben a versenybíró hozza meg. Ha a panaszos nem ért 

egyet a döntéssel, akkor a szóban forgó pálya vezető bíróját kell megkeresni és felkérni a 

döntéshozatalra. Ha az ellenvélemény továbbra is fennáll, akkor a főbírót kell megkeresni 

és felkérni a döntéshozatalra. 

7.1.4 Bizottsághoz történő fellebbezés, ha a panaszos továbbra is vitatja a döntést, akkor 

fellebbezhet az óvási bizottsághoz úgy, hogy saját nevében óvást nyújt be. 

7.1.5 Bizonyíték megőrzése: a panaszosnak kell a főbírót tájékoztatnia arról a szándékáról, 

hogy ügyét az óvási bizottság elé akarja vinni, egyben felkérni őt arra, hogy az üggyel 

kapcsolatos összes vonatkozó dokumentumot a meghallgatásig őriztesse meg. Hang- vagy 

képfelvétel nem fogadható el bizonyítékként. 

7.1.6 Az óvás előkészítése: a versenyző felelős azért, hogy az óvást írásban elkészítse és 

benyújtsa az óvási díjjal együtt. Mindkettőt a főbírónak kell átadni az előírt határidőn belül. 

7.1.7 A verseny tisztségviselőinek kötelmei: a verseny bármelyik tisztségviselője, akihez 

óvási kérelmet nyújtottak be, késedelem nélkül köteles értesíteni a főbírót. Egyidejűleg fel 

kell jegyeznie az összes tanú, vagy a kérdésben érintett tisztségviselők azonosítására 

alkalmas információit, és ezt az információt is a főbíró rendelkezésére kell bocsátania. 

7.1.8 A versenyigazgató kötelmei:-a versenyigazgató, akit a főbíró értesít a függőben lévő 

eljárásról, a jelentés kézhezvétele után amilyen gyorsan csak lehetséges, egy zárt helyen 

összehívja az óvási bizottságot. 

7.1.9.Az óvási bizottság kötelmei: az óvási bizottság köteles megvizsgálni és alkalmazni a 

gyorspont lövészet jelen szabálykönyvét, és az itt leírt szabályoknak megfelelő döntést 

hozni. Amennyiben a szabályok értelmezésére lenne szükség, illetve amennyiben az 

eseményt a szabályok nem fedik le, az óvási bizottságnak a szabályok szellemében a 

legjobb tudásuk szerint kell eljárniuk. 

 

7.2 A bizottság összetétele 

7.2.1 Az óvási bizottság elnöke, illetve tagjai semmilyen körülmények között sem vehettek 

részt az óváshoz vezetett eseménnyel kapcsolatban. 

7.2.2 Óvási bizottságot a versenyigazgató három tapasztalt személy részvételével is 

felállíthatja, akik nem voltak részesei az óvásnak, és akik esetén nem merülhet fel az eset 

kimenetelével kapcsolatos érdekütközés. Ha lehetséges, igazolt versenybírók legyenek. A 
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bizottság minden tagja szavaz. A rangidős tisztségviselő, illetve ha nincsenek 

tisztségviselők, a rangidős személy legyen az elnök. 

 

7.3  Időkorlátok és eljárásrend 

7.3.1 Az óvás benyújtásának határideje: az írásos óvási kérelmet megfelelő formában az 

óvási díj kíséretében a főbíróhoz kell eljuttatni, a vitatott eseménynek a verseny 

tisztségviselőjének való bejelentését követő egy órán belül. Azt a panaszost, aki a fenti 

határidőn belül nem nyújtotta be kérelmét, úgy kell tekinteni, mint aki elvesztette a 

döntőbizottsági eljáráshoz való jogát a megjelölt vitával kapcsolatban és további 

jogorvoslatra nincs lehetőség. A főbírónak kell elfogadnia az óvást, és azonnal rögzítenie 

kell az időt és a dátumot, hogy mikor kapta meg azt. 

7.3.2 Döntési határidő: az óvási bizottságnak az óvás benyújtása után a lehető legrövidebb 

időn belül, de az eredmények versenyigazgató által véglegessé nyilvánítása előtt kell 

döntésre jutnia. 

7.4 Díjak 

7.4.1 Összeg: 10.000 Ft 

7.4.2 Óvási díjak: ha az óvási bizottság helyt ad az óvásnak, akkor az óvási díjat vissza kell 

téríteni. Amennyiben nem ad helyt a kérelemnek, a panaszos a befizetett összeget elveszíti 

és az összeget az MDLSZ számlájára kell továbbítani. 

 

7.5. Eljárási szabályok 

 

7.5.1 A bizottság kötelessége: a bizottság megvizsgálja a panaszos által benyújtott írásos 

beadványt. 

7.5.2 Tényállítások: ezek után a bizottság felkéri a panaszost, hogy személyesen ismertesse 

tényállításának részleteit. Eközben a bizottság a vita szempontjából fontosnak tartott 

bármilyen kérdést feltehet. 

7.5.3 Meghallgatás: a bizottság felkéri a panaszost, hogy vonuljon vissza a további 

bizonyítékok meghallgatásának időtartamára. 

7.5.4 Tanúk: a bizottság meghallgatja a verseny tisztviselőit és a vitában érintett szemtanú-

kat, valamint megvizsgálja a benyújtott bizonyítékokat. 

7.5.5 Kérdések: a bizottság a vita szempontjából fontosnak tartott bármely ügyben 

kérdéseket tehet fel mind a tanúknak, mind a tisztségviselőknek. 
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7.5.6 Vélemények: a bizottság tagjai tartózkodnak a véleménynyilvánítástól a folyamatban 

lévő vitával kapcsolatban. 

7.5.7 A helyszín megtekintése: a bizottság megvizsgálhatja a lőteret, vagy bármely, a vita 

szempontjából fontosnak tartott területet, és felkérheti a döntés meghozása szempontjából 

fontosnak tartott személyeket arra, hogy csatlakozzanak a helyszíni bejáráshoz. 

7.5.8 Illetéktelen befolyásolás: azon személyek, akik az óvási bizottság véleménye szerint a 

bizottság tagjait bizonyítéknak nem minősülő állításokkal, kérdésekkel, vagy bármely más 

módon megkísérlik befolyásolni, fegyelmi eljárás alá vonhatók. 

7.5.9 Mérlegelés: amikor a bizottság elégségesnek tartja a birtokában lévő, a vita 

szempontjából fontosnak ítélt információkat és bizonyítékokat, akkor együtt visszavonulva 

meghozza a döntését egyszerű többségi szavazattal. 

7.6. Az ítélethozatal és a további intézkedések 

7.6.1 Bizottsági döntés: miután a bizottság meghozta döntését, behívja a panaszost, a 

tisztségviselőt, és a főbírót, majd kihirdeti a döntést. 

7.6.2 A döntés végrehajtása: a bizottság döntésének végrehajtásáért a főbíró a felelős. A 

versenyvezető, egy minden versenyző által hozzáférhető helyen kifüggeszti a döntést. A 

döntés nem visszaható hatályú és nem befolyásol olyan eseményeket, amelyek a döntés 

meghozatala előtt következtek be. 

7.6.3 Végleges döntés: a bizottság döntése végleges, ellene további óvást benyújtani nem 

lehet, hacsak a főbíró véleménye szerint olyan újabb bizonyítékok nem merülnek fel, 

amelyek a döntés újraértékelését teszik szükségessé, a végleges döntés kihirdetése előtt 

értesíteni kell az eredményről a versenyigazgatót. 

7.7 Harmadik fél óvása 

7.7.1. A közvetlenül érintett versenyzőn kívül más személyek is óvással élhetnek az un. 

"harmadik fél által benyújtott óvás" elve alapján. Ilyen esetekben jelen fejezet minden 

előírása érvényben marad. 

 

8. Találat egyenlőség elbírálása 

 

8.1 A maroklőfegyver versenyszámok 1-3. helyezettjeinek köregyenlőségét a versenyen elért 

több 13-as, 12-es, 11-es stb. találatok száma alapján kell eldönteni.  

 

8.2 A puska versenyszámok 1-3. helyezettjeinek köregyenlőségét a versenyen elért több 13-

as, 12-es, 11-es stb. találatok száma alapján kell eldönteni. 

 

8.3 Minden további találategyenlőséget a 4. helytől lefelé azonos helyezési számmal kell 

jelölni. 
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9. Minősítési szintek 
 

9.1 Minősítési szintek a minősítési szabályzatban találhatók. 

 

9.2 Minősítő versenyen, ha a minősítés megszerzése sikertelen volt, akkor lehet megismételt 

sorozatot lőni. A nevezési díjat újból meg kell fizetni de az eredmény a napi versenybe már 

nem számít bele. 

 

 


