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Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
Debrecen 

Tc. 

Toók László főtitkár  

Tisztelt Elnökség 

A felajánlott lehetőségnek megfelelően az egyesületünk a következő javaslatokkal él a vezetőség felé: 

Egyesületünk vezetősége egyeztetett a Gyorspont szakág vezetőjével, Molnár Péterrel, aki részben saját részben 

számos lövésztársa tapasztalatára alapozva adta meg véleményét, aminek alapján az alábbi szabálymódosítási 

javaslatokat tesszük a gyorspont szakág kiemelt versenyeire, országos bajnokságára.  

• Spektív használatának (asztalon vagy talajon állványra tett távcső) engedélyezése 

A spektív használatának eltörlését nem tartjuk jónak, mely véleményünket számos versenyzővel történt 

beszélgetésünk alapján alakítottuk ki. 

Információink szerint az Elnökség ezt a döntését a versenyek gyorsabb lebonyolíthatósága érdekében hozta, mivel 

így nem kell „időt pazarolni” a spektív felállítására. Valóban lehet, hogy így néhány perc spórolható minden 

körben, de ezt nem tartjuk mértékadónak az elhagyás okozta negatívumokkal szemben. 

Véleményünk szerint a verseny célja a biztonságosan leadott lövésekkel a minél jobb eredmény elérése, még akkor 

is, ha így egy nagyobb verseny esetleg egy órával tovább tart. A sportág népszerűsítését, a versenyzők pozitívabb 

hozzáállását értelemszerűen a jobb eredmények okozzák. 

A spektívvel a versenyző a próba és a pontosító lövések 1 – 1 perce alatt a fegyver letétele nélkül tudja akár 

egyenként kontrollálni a lövéseit, mely a beállítás módosítását és ezzel az eredmény javítását eredményezheti. 

Egyúttal vissza lehetne térni a próba és a pontosító lövések közötti lőlap megtekintésre (elsősorban akinél nincs 

spektív). 

Amennyiben csak a kézi távcső használható azt csak a próba és a pontosító között teheti meg, amivel lényegesen 

pontatlanabbul ellenőrizheti a lövéseit, miközben a fegyvert le kell tennie a kezéből. Ez részben lényegesen 

időigényesebb, hiszen „meg kell találni” a saját lőlapot miközben a verseny tovább zajlik, ami kapkodáshoz, 

esetleg lövéshibához, a biztonság csökkenéséhez és a gyengébb eredményekhez vezet. A cél pedig nem ez! 

• Korhatárok bevezetése 
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Hasonlóan az MDLSz más szakágában már meglévő szabályokhoz javasoljuk a junior, felnőtt, senior és super 

senior korcsoportok kötelezően elkülönített értékelését és díjazását a versenyeken (az OB – n is) mind a ffi mind a 

női versenyzőknél, amennyiben min. 5 fő a férfiaknál és min. 3 fő a nőknél jelen van a versenyen az illető 

korcsoportból. 

Egyébként kedvező fogadtatásra talált a 2015-ös gyorspont OB-on megvalósított, valamint a Szászvári Lövész 

Egylet által 2016-ban gyakorlatilag megvalósított kor- nemek szerinti értékelési csoportok díjazása. 

 

• Díjazás 

Minden versenyen legyen kötelező az első három helyezett minimálisan érem vagy oklevél díjazása. 

 

Egyéb észrevételek, javaslatok: 

A versenyek rendszabályai közé javasoljuk bevenni, hogy a lőtéren biztosítva legyen tartózkodó helyiség ill. 

rendezett legyen a lőtér /tisztaság/. 

A szövetségünk amatőr szabadidős sportot űző egyéneket sportoltat, ennek ellenére az orvosi ellenőrzésük szinte 

megegyezik a hivatásos sportolókéval szemben támasztott követelményekkel. Ezért javasoljuk, hogy a szövetség 

keresse a jogi lehetőségét /ha kell parlamenti lobbizás formájában/, hogy a sportorvosi vizsgálatok gyakorisága 

csökkentésre kerüljön /különösen az idősebb korosztály esetében/ közelítve a környező EU - os országok 

gyakorlatához. 

Javasoljuk, hogy a beérkezett javaslatokat moderált formában a tagság részére rövid határidős véleményezés 

céljából a honlapon ismertessék. 

 

Bízva javaslataink megfontolásában, elfogadásában, 

Sport Baráti üdvözlettel: Csefkó Pál  


