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1. Többek véleménye szerint a jelenlegi 1 perc alatt tetszőleges számú lövés leadásának  

lehetősége  - az időt bár csökkenti - de az eredményekre negatív hatással van. 

Jelenleg nagyon nehezen, vagy nem lehet az adott idő alatt beállítani a fegyver 

irányzékait optimálisan, illetve annak ellenőrzésére már nincs mód (max. az első 

értékelt sorozatnál) 

Ellenben a 2x1 perc alatt: a próba sorozat során cca. 30 másodperc alatt leadja az 5 

lövést, és a hátralévő 30 másodpercben - ha szükséges - elvégzi a korrekciót. A 

pontosító sorozatban meggyőződik az elvégzett művelet helyességéről, illetve tovább 

korrigálhat. Így vélhetően az első értékelt sorozatnál a szóráskép a megfelelő helyen 

lesz. 

 

 

 

2. Az asztalra helyezhető állványos vagy talpas spektív mind a próba - az 1. pont 

esetleges ismételt bevezetését követően - mind a pontosító sorozatok, valamint az 

értékelt sorozatok során biztosítja, hogy a lövő helyzete nem fog megváltozni, a 

fegyver két kezes fogását nem szükséges megbontani, illetve a találatok megfigyelése 

(számolása) is egyszerűbbé válik a kéz remegésének kiiktatásával. 

A klasszikus állványos spektív használata továbbra sem lenne engedélyezve, mivel 

annak mérete, mozgathatósága, elhelyezése a különböző lőterek talajának kialakítása, 

egyenetlensége miatt balesetveszélyt rejt magában (megtörtént eset volt, de 

szerencsére nem következett be baleset) 

 

 

 

3. Az 1. pont esetleges ismételt bevezetése esetén időt lehetne megtakarítani, ha nem a 

próba és pontosító sorozat között a találatokat kézi távcsővel, illetve megfelelő 

támogatottság esetén a 2. pontban leírt asztali állványos vagy talpas spektívvel lehetne 

megnézni. 

 

 

 

4. Többen is elszenvedői voltak már - részben vagy egészben -  a jelenleg érvényben lévő 

rendelkezésnek. Mivel ez a cselekedet nem veszélyezteti a biztonságot, a vélemények 

szerint túlzott a büntetés mértéke. Elegendő lenne, ha csak az érintett versenyszám(ok) 

lennének érvénytelenítve. 

        

                                             

 

5.  A lövészkesztyű - bár tiltott - nincs konkrétan meghatározva, amely sokszor a 

szubjektív értelmezés, és megítélés miatt okoz(ott) nézeteltérést. A javaslat 

elfogadásával ez a probléma vélhetően megszűnne. 

 

 



6.  Sok helyen problémát okoz(ott), hogy dupla fegyvertartóban, tokban van az aktuális 

versenyszámhoz használandó fegyver is, de a hatályos szabályzat megfogalmazásának 

értelmezése miatt sokszor alakul(t) ki szóváltás, amely nagyban rányomta bélyegét a 

hangulatra, de ami még nagyobb probléma a lövő(k) teljesítményére is. 

            A javaslat elfogadásával ezek kiküszöbölésre kerülnének. 

 

 

 

7.   A jelenleg hatályos versenyszabályzat szerint minősítő versenyen lehetőség van nyílt 

irányzékú fegyverrel optikai versenyszámban indulni, de kiemelt versenyen és 

országos bajnokságon nem. 

Ez nem csak logikátlan, de értelmetlen is. A versenyző ezzel az opcióval nem jut 

semmiféle jogosulatlan előnyhöz.  

(Többek között ezért is engedélyezi versenyein a másik nagy honi szövetség - MSSZ - 

is)  

 

 

 

  

8. A lőlapok sarkainak vágása a kiemelt versenyeken, és az országos bajnokságon ugyan 

kötelező, de így is problémás az érintett versenyszámok és fegyverek megfelelő 

párosításának figyelemmel kísérése. A minősítő versenyeken pedig szinte lehetetlen. 

Ellenben egy jól látható jelölés a lőlapon segítséget jelenthet a versenybíróknak, 

továbbá jobban elkerülhető lenne a lőlapok keveredése - főleg a 3 lőlapon történő 

végrehajtás (mester, nagymester szint) esetén - amely kizáráshoz vezet. 


