
A Csepel LE vezetése az alábbi változtatásokra tesz javaslatot a hazai versenyszámok tekintetében. 
  
Sziluett 50 m:   -----        javasoljuk a lő idők 50%-os csökkentését 
Indoklás:                  a 100 m távolságokat feleztük meg az 50 m-es sziluetthez de az időt nem, 
                                kényelmesen sok a kettő és fél perc a puskánál 
                     ------- VIII. Kategóriák fejezet :  
                               Lőszer: nyomjelzős, sörétes, magnum lőszer nem használható 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
Gyorspont:   ------   1.Versenyszámok fejezet: 
                               a fegyverpontosító sorozat eltörlése 
Indoklás:              bármely lövészeti szakágban csak a próba lövés  fogalma ismeretes a fegyver 
pontosító nem 
                            burkolt plusz próbának tűnik, melyet sokan nem is lőnek. 
                            az indoklás,hogy a próba a fegyver és lőszer működését ellenőrizze sem 
helytálló,ugyanis 
                           hibás nem megfelelően működő fegyverrel eleve nem lehet lövészeten részt venni, a 
verseny 
                           közbeni meghibásodás pedig nem látható előre. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
                          1.1.2  A maroklőfegyver versenyszámoknál pontosítani kell a fegyverfogást. 
                                    csak a markolatot lehet fogni egy vagy két kézzel 
Indoklás:        vannak versenyzők akik a pisztolyt “puska fogással” fogják meg, ha a fegyver kialakítása 
ezt lehetővé teszi. 
                      a mostani szabály erre lehetőséget ad, mert a megfogalmazásban FEGYVERFOGÁS 
szerepel. 
                     egyébként balesetveszélyes is ez a fogásmód. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
                     4.2. Használható felszerelések 
                         találat megfigyelésére bármilyen távcső használható legyen pl: kézi távcső, állványos 
távcsövek 
Indoklás:       a mostani szabályozás csak a kézi távcső használatát engedélyezi,mely magában 
hordozza a szabálytalan fegyvermozgást 
                      az állványos távcsövek sokkal célszerűbbek,mert a fegyvermozgás a biztonsági zónában 
marad 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
  
Értékeléshez kapcsolódó javaslat: ---- az OB-on és kiemelt versenyeken csak öt lövést lehessen leadni 
egy lőlapra 
  
Indoklás:     egybefüggő szóráskép , vagy a lőlap szakadása esetén nehéz megállapítani a lövésszámot 
és értéket. 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
  
A lőlapok elhelyezésének magassága nincs meghatározva a gyors pontlövészetnél /nincs 
szabályozva/. 



  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
  
50 méteres kiskaliberű precíziós  puska: ----- javaslat a lő idő 15 percre való emelésére 
                                                                        a hátsó feltámasztás  megszüntetése, a fegyver tusa csak a 
vállal érintkezhet 
  
                                                                ----- meg kéne határozni a lőlapok elhelyezésének magasságát 
/pillanatnyilag nincs szabályozva/ 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
  
Általános érvényű javaslatok, melyek minden szakágra kiterjednek:------- a lőállást csak a bíró 
engedélyével lehet elhagyni verseny közben 
                                                                                                                      amennyiben engedély nélkül hagyja 
el akkor úgy kell tekinteni, hogy 
                                                                                                                      befejezte a lövészetet, a lőállásba 
csak a sorozatok végeztével térhet vissza 
                                                                                                                      kivételt csak az egészségügyi és 
orvosi vészhelyzet képez                       
  
   
                                                                                 Indoklás:-------------- főleg a sziluett versenyeken fordul 
elő, hogy a versenyzők elhagyják a lőállást a 
                                                                                                                  célok felállításának ideje alatt. 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------                            
  
                                        Tisztelettel: Ivanov Bajcsev Béla         
  
 


