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Precíziós Szabálykönyv 

 

1. A sport célja 
A Precíziós lövészet a nagy kaliberű golyós hosszúfegyverek, fegyverkezelését, nagypontosságú 

lövések leadását, sportcélú használatának megtanítását, gyakoroltatását tűzi ki célul. 

Meggyőződésünk szerint ez a sport alkalmas a média érdeklődésének felkeltésére, ezen keresztül 

többekben a fegyverek iránti ellenszenv csökkentésére. A sport életszerű jellegéből adódóan 

inkább megfontoltabb és végiggondoltabb feladat végrehajtást követel meg szemben a 

dinamikusabb és kevésbé pontosságra törekedő hasonló versenyekkel. Elsősorban a lövés 

leadásának maximális átgondolása, és annak tökéletes kivitelezése, technikai segédeszközök 

használatának ismeretére és  életszerű elvére kényszeríti a lövészt, aki ezáltal közelebb kerülhet 

a reális, rendészeti és honvédelmi és akár vadászati irányvonalhoz, ahol minden egyes leadott 

lövéssel el kell tudni számolni. Mindezt a békés sportlövészet keretein belül maradva továbbá 

lehetőséget biztosítva más területekről és sportlövész irányvonalakról érkező sportlövészek 

tovább versenyzési lehetőségét biztosítva, nemzetközi versenyek szervezésében és szakmai 

együttműködésében a Honvédség mesterlövész szolgálataival is partnerségben , a Szövetség 

felügyeletében. 

2. Versenyek szervezése 

2.1 A versenyrendező kötelessége 
A versenyrendező felelős a tervezés során a biztonsági szabályok figyelembe vételéért, illetve a 

lőtér és lő feladat kialakítása során a meghatározott biztonsági követelmények betartásáért, 

valamint hogy minden lehetséges eszközzel törekedjék, a versenyző részéről a lő feladat 

végrehajtása során előforduló szabálytalanságok,a biztonságot veszélyeztető tevékenységek 

megelőzésére. Ez természetesen egyben a vezetőbíró feladata is. 

2.2 Helyi biztonsági szabályok 
A versenyt szervező felelős a versenyfeladatok megoldása során kialakuló helyzeteket teljes 

mértékben lefedő biztonsági szabályok kialakításáért és betartásáért. Ezeket a szabályokat, 

valamint a szabályok megszegéséért járóbüntetéseket teljes egészében közérthetően meg kell 

határozni és el kell magyarázni még a verseny megkezdése előtt, illetve mielőtt még az adott 

probléma esetleg előállhatna. 

3. Versenyzők és tisztségviselők csoportosítása 

3.1 Verseny divíziók 
A versenyzők az általuk használt felszereléstől függően különböző divíziókban versenyezhetnek. 

A versenyeken mindig csak egy divízióban lehet indulni. 

Utólagosan nem lehet kiválasztani azt a versenykategóriát, amelyben a versenyző indul. 
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A versenyt : NAGY kaliberű precíziós puska versenyek: 

- Alap távolságú verseny 

- Közép távolságú verseny 

- Nagy távolságú verseny 

- Ügyességi vagy-és  terep verseny 

műfajban lehet megrendezni . 

3.1.1 

A Versenyek mindkét besorolás  esetében két felé tagozódnak.  

- Precíziós Nagy pontosságú  / Statikus verseny 

- Precíziós Szituációs / Dinamikus verseny 

3.2. 

Versenyzői divíziók : 

Nagy kaliberű precíziós puska esetében: 

- Standard  

- Mini Magnum  

- Magnum 

- Semi Auto 

-- Rendezői döntés alapján házi versenyen külön díjazásra kerülhet / illetve országos 
versenyen kötelezően díjazásra kerülő alkategória összevonva( kategóriák tekintetében ) és a 
minősítési jegyzékbe nem bele értékelve mint nyertes… 

- Hölgyek 

- Seniorok 

 

3.3 A lőtér hivatalos személyei (tisztségviselők) 
A verseny nagyságától függően a feladatok és felelősségek a következő képen oszthatók fel: 
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3.3.1 Versenybíró / MDLSZ (bármelyik szakág)  bírói minősítéssel, amennyiben Statikus 

versenyt lövet, ha Dinamikus verseny akkor Gyors- Kombinált minősítésű bíró kell): Az a 

tisztviselő, aki közvetlenül felelős a lőtéren folyó tevékenységért. A versenyzők közelében 

tartózkodik, figyeli és biztosítja a megfelelő, korrekt eljárást. Kiadja a fegyverek töltésére, ürítésére 

vonatkozó lőtéri vezényszavakat, valamint ellenőrzi a biztonságos versenyzői magatartást. (A 

kiemelt versenybíró alárendeltségébe tartozik.) 

3.3.2 Kiemelt Versenybíró / MDLSZ (bármelyik szakág)  bírói minősítéssel, amennyiben 

Statikus versenyt lövet, ha Dinamikus verseny akkor Gyors- Kombinált szakág  bíró kell ) 

:Az a tisztviselő, aki egy adott lő feladatért,illetve a verseny egy részéért felel. Felelős a 

versenyzők megfelelő tájékoztatásáért, illetve a feladatkörébe tartozó lő feladatokkal kapcsolatos 

különböző kérdések megválaszolásáért. Teljes felelősséggel és jogkörrel rendelkezik a biztonsági 

rendszabályokkal kapcsolatban és e jogkörét kiterjesztheti a nézőkre, illetve bármelyik olyan 

személyre, aki a hatásköre alátartozó lőtérterület körzetében tartózkodik. Felelős az összes 

büntető és értékelő szabály egyformán történő alkalmazásáért minden versenyző esetében. (A 

versenyigazgató vagy a vezetőbíró alárendeltségébe tartozik.) A versenybíró és a kiemelt 

versenybíró tisztség a verseny méretétől függően a vezetőbíró döntése alapján összevonható. 

3.3.3 Vezetőbíró (MDLSZ (bármelyik szakág)  vezető bírói minősítéssel, amennyiben 

Statikus versenyt lövet, ha Dinamikus verseny akkor Gyors- Kombinált  vezetőbíró 

minősítésű bíró kell): a versenybírók vezetője, felelős a lőtér biztonságáért, a lő feladatok 

biztonságos meg építéséért. Biztosítja a sportág alapelveinek betartása és betartatása, valamint 

feladatához tartozik a lőtér tisztségviselőinek felkészítése, valamint tevékenységük irányítása és 

ellenőrzése. Minden döntést kívánó ügyet a vezetőbírón keresztül lehet hivatalosan felvetni, 

valamint az ő tudomására kell hozni minden biztonsági szabálysértést.  

3.3.4 Versenyigazgató:A teljes versenyért felelős, beleértve az adminisztrációt, a csoport- és 

időbeosztást,  a teljes állomány és szolgáltatás koordinálását. A versenyigazgató lehet a 

Vezetőbíró is, ha ő a versenyrendező és a megfelelő minősítéssel rendelkezik a szakágban. 

3.3.5. Minden Bírónak kötelessége magánál tartania a Rendőrségi határozatot a 

Lövészetvezetői Tevékenységének engedélyezéséről, a bírói kártya önmagában nem elég ! 

4. Fegyverek:  

Nagykaliberű Precíziós Puska 

Jelen esetben , mivel központi gyújtásos nagykaliberű fegyverekről beszélünk, a kaliber határozza 

meg a kategóriát ! 

- Standard  ( 223, 243, 308, 7,62x54, 3006 , 8x57 stb) kaliberű puskák 

- Mini Magnum ( minden 6,5- es )  

- Magnum ( 300wm, 7mm, 338LM stb) 
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- SA ( kalibertől függetlenül, minden ami félautomata)  

- Supermagnum kategória nincs !!! 

A nagykaliberű precíziós verseny megrendezhető Karabélyra is, azon kikötéssel, hogy azon 

puska kaliberű fegyverrel nem lehet részt venni, csak karabély kaliberűvel ( 7,62x39M, 223 

Rem, 5.56 Nato , 5.45x39 ) . 

Ezen esetekben a kategóriák  

- Nyílt Irányzék 

- Red-Dot 

- Optika 

Ezt a versenyt Precíziós Statikus  Alap és Közép távig , továbbá Dinamikus számok esetén  

a nagykaliberre vonatkozó verseny szabályok alapján lehet megrendezni. 

Ezeken a versenyeken amit kizárólag karabélyra rendez a szövetség, semmilyen kiegészítő , 

lövést elősegítő eszköz nem használható, sem fegyver szíj, sem bi-pod, sem egyéb, lövés közben 

a fegyver tárja, és semmi kiegészítő eleme , alkatrésze nem érhet a talajhoz, ám, ha ügyességi 

verseny szám van ahol fedezék jellegű tereptárgyat használunk- úgy ott a fegyver előagyát a 

kezünkre támasztva, a kezünket a fedezékre helyezve, a feltámasztás használható. 

4.1 Az Egyenlőség Elve 

- Fém párbaj, vagy steel chellenge nem rendezhető hivatalos, minősítő rendszer formájában, mert 

a különböző rendszerű adagolások ( táras, kivehető táras, egylövetű, félautomata) miatt, nem 

etikus egybe sorolni . Viszont ahol kifejezetten „Ügyességi/ Terep verseny „ jellegű a verseny, ott 

lehet olyan feladat, ahol pl csak fémre lőnek, és papírra, időre- a fent megnevezett kategórák 

besorolásában. 

 A fegyverek nincsenek korlátozva sem működés, sem típus szerint és minden típusú lőfegyver 

esetében ugyanazokat a célokat,távolság és egyéb értékelési szempontokat kell alkalmazni. A 

Precíziós versenyeken egymástól eltérő típusú, jellegű, kialakítású fegyverek és kiegészítők  

használhatók, ezért a versenyigazgató és a vezetőbíró a verseny előtt minden versenyzőre 

érvényes fegyver és felszerelés ellenőrzést tarthat.  Ennek keretében felülvizsgálhatja egy adott 

versenyző divízióba sorolását, megtilthatja a nem biztonságos vagy sportszerűtlen kiegészítők 

használatát. 

Alapesetben használható bi-pod, vagy egyéb első feltámasztás , és hátsó mono-pod vagy zsák, 

de mindig a kifejezett pálya verseny kiírása dönti el, hogy mit és hogyan kell végrehajtani, vagy 

épp mi engedélyezett az adott feladathoz. 



5 
 

4.2 Elsütési erő 
Nincs korlátozva az elsütési erő, ha a fegyver biztonságos működését negatívan nem 

befolyásolja. 

4.3 Működő kepésség és biztonság 
A versenyben használt fegyverek legyenek működőképesek és biztonságosak .Ha bármelyik 

fegyver veszélyes, nem elég biztonságos vagy gyakorlatban használhatatlannak minősül, akkor 

ezt a fegyvert a versenybíró vagy a versenyigazgató utasítására vissza kell vonni. Utóbbiak 

rendelkeznek azzal a joggal, hogy bármely időpontban bármelyik fegyvert vagy felszerelést 

megvizsgálhassák. 

Mivel támogatjuk a rendvédelemmel, honvédelemmel kapcsolatos közös gyakorlatokat, oktatást, 

így lehetőség van a versenyeken a hivatásos vagy hallgatói állomány részvételére is, az ő 

esetükben ha a fegyverük a lőtéren kezelői hibából sorozatot lő, a versenyből kizárásra kerülnek,  

de kizárólag tanulási céllal a vezető bíró megengedi a pályák gyakorlásból történő meglövését. Ez 

precíziós fegyverekről lévén szó minimális százalékban következhet be.  

4.4 A fegyver cseréje 
A verseny során, a kategória függvényében a lövő ugyanazt a felszerelést kell birtokolja az adott 
versenyen végig, sem optikát, sem bi-podot sem puskát nem cserélhet, mint a regisztrációnál 
bemutatott fegyver. 

4.5 Fegyver meghibásodása 
A versenyzők saját maguk felelnek a felszerelésük és fegyverük megbízhatóságáért. Ugyancsak 

maguk felelnek, a lő feladat teljesen felkészülten (az összes szükséges tár, lőszer stb. birtokában) 

való megkezdéséért. Ennek megfelelően, ha lövés közben akadály következik be, a versenyző 

köteles azt elhárítani a saját versenyidejében. Amennyiben a versenyző nem tudja működő 

kepéssé tenni a fegyverét (vagy elfogynak a szükséges kellékek, mint például tárak vagy a 

lőszer), akkor az adott pályát leértékelik úgy mintha a versenyző azt befejezte volna, és 

alkalmazzák az összes büntetést a meg nem támadott célokért is. Ezután a versenyző 

lehetőséget kap arra, hogy a felszerelését, fegyverét rendbe hozza, és a további lő feladatait, 

pályáit folytassa. 

5. Egyéb felszerelések 

5.1 Ruházat 
A versenyzők ruházatára nézve megkötés nincs, azonban öltözetük, vagy azokon elhelyezett 

kiegészítők nem lehetnek senkire nézve sértőek, gyalázkodóak, nem lehetnek önkényuralmi 

jelképek. Álcaruha, vagy más hasonló rendőri vagy katonai öltözék használata ellenjavallt a nem 

rendfenntartó és katonai személyeknek.  Az ilyen ruházat viselése sportszerűtlen magatartásnak 

minősül. A Hivatásos állományú versenyző ha ilyen felszerelésben jelenik meg köteles 

rendfokozati és állomány jelzőt is viselni. A sport versenyzők legyenek kedvesek a nem terepszínű 

ruhák viselésére törekedni.  

5.2. A verseny területén a fegyverek mozgatása 
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- Amennyiben statikus verseny rendezése van, ahol sok kiegészítő felszerelés van, a versenyző 
köteles töltetlenség jelzővel ellátott puskáját- tokban szállítani a lőállások között, amit a pálya bíró 
előtt tesz el és a másik pálya bíró előtt vesz ki a tokból/táskából, kizárólag a felkészülni utasításra 

- Amennyiben dinamikus versenyen vesz részt a versenyző, ott megengedett a csővel felfelé, 
tolózár hátul, tár nélkül , töltetlenség jelző zászlóval ellátott puska , fegyver szíjon való mozgatása 
is. A töltetlenség jelzőt és annak eltávolítását kifejezetten csak a pálya bíró utasitására lehet 
kivenni a puskából a lőállásban. 

5.3 Fül- és szemvédők használata 
Minden néző figyelmét fel kell hívni arra, hogy a szem- és fülvédők használata saját érdekük és 

különösen fontos, hogy elkerülhető legyen bármilyen sérülés. Kötelező, hogy a szem- és 

fülvédőket a lőtéren való teljes tartózkodás ideje alatt viseljék . A bírónak jogában áll és köteles is, 

bárkit, aki nem viseli e biztonsági felszereléseket, a pálya körzetének elhagyására felszólítani. A 

versenyzők esetében a szemvédő szemüveg használata nem kötelező. 

5.4 Kiegészítők a lövéshez. 

- A statikus/precíziós feladatok esetében a lövő használhat spektívet, és illetve bármilyen technikai 

eszközt ami az etikusság és sport szerűség elvébe belefér, ( távmérő, szélmérő használható ) és 

a saját idejébe, és semmiféle külső segítséget nem vehet igénybe, mint spotter, figyelő, vagy 

bekiabáló ember, barát, segítő. Fülben rádió, telefon zsinór,/ zsinór nélküli telefon kiegészítő, vagy  

menet közbeni telefon beszélgetés, vagy a mellette lövő sport társsal való kommunikáció, ami 

nem a baleset veszélyre való figyelmeztetésre irányul- azonnali kizárást von maga után. Továbbá 

tilos a versenyzők által egyénileg kihelyezni a lővonal elé 5 m- nél messzebbre széljelző zászló 

kihelyezése. 

- A dinamikus számoknál kizárólag a bi- pod használható. Nem használható a lövésznek a 

puskáján kívüli optikán felüli spectív, kereső távcső, távmérő, kis hátsó feltámasztó zsák igen, ha 

csak a konkrét feladat leírásában nincs kiemelve, hogy valamelyiket nem lehet éppen használni. 

5.4 A versenyen használható lőszerekkel kapcsolatos megkötések 
5.4.1 Nagy kaliberű  puskák esetében: 

Csak az aktuális törvényi szabályozás által engedélyezett  lőszer használható. Tilos páncéltörő, 

gyújtó, nyomjelző, robbanó, acél magvas. 

Fémcél esetén csak olyan fegyverrel és lőszerrel lehet indulni, ami a célokban nem okoz kárt. A 

verseny rendezője a versenykiírásban korlátozhatja a használható lőszerek tartományát 

biztonsági vagy jogi okból. A lőszerek erősségére nézve semmiféle megkötés nincs. 

6. Versenyen használt vezényszavak  

6.1 :A lövő / lövők lépjenek a tűz szakaszra 

6.2.: A lövő / lövők készüljenek fel ( ez a kipakolásra, befekvésre vonatkozik, itt még nem tölthet!!! 
És nem kezelhet Lőszert sem !!! 

6.3 : "Tölts  és készülj fel!" Vezényszó 
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6.4.:  “A lövész felkészült? Figyelem!”  vezényszó 
"A lövész felkészült? Figyelem!”: Ezen vezényszó után a bíró 0,5-3 másodperc között megadja az 

indítójelet. 

6.5. TŰZ !!! vagy dinamikus verseny esetében lövész óra- lehet a Tűz mellett síp hosszú 

megfújása, duda, stb- de a bíróknak ezt előre közölni kell.  

6.6.:   “Ha befejezted, üríts!” vezényszó 
„Ha befejezted üríts!” vezényszó elhangzása után a versenyző lő irányba tartott fegyvercsővel 

kiveszi a tárat a fegyverből (beépített táras fegyver esetén azt üríti), eltávolítja az esetlegesen 

csőben maradt utolsó lőszert, majd bemutatja a versenybírónak az üres töltényűrt. Behelyezi a 

töltetlenség jelző zászlót !  

6.6.1. A vezényszó elhangzása után lövést leadni tilos!  
6.4.6 “Fegyver ellenőrzésre bemutatni” vezényszó ( addig nem mozdítható el a lőállásból a 

puska amíg a bíró oda nem megy ellenőrizni, hogy üres e – zár hátul)  

6.4.7  Veszélyt jelző vezényszavak 

CSŐ: ez esetben a lövő közel járt a biztonsági szög megsértéséhez. Egyszeri figyelmeztetés, a 

következő a versenyből való kizárás. Ez vonatkozik a már üresre lőtt puskára is. 

UJJ:a lövő átmozgás, tárazás közben nem tarthatja az ujját a sátorvason belül . Kizárólag a 

fegyver tok részén hosszú fegyverek esetén az elsütő szerkezet házon.  A második figyelmeztetés 

kizárás az egész versenyből. 

STOP: A versenyző a biztonsági szabályokat nagymértékben áthágja. A vezényszóra azonnal 

meg kell állnia mozgását, a feladat végrehajtást nem folytathatja.  

7. Értékelés, célok 

7.1 A célok 2 felé osztva Statikus és Dinamikus célok lehetnek.  

- Statikus versenyszám  esetén kizárólag körkörös , pont és zóna értékelt lőlap lehet 

- Dinamikus nagy kaliberű verseny esetében a Gyors kombinált verseny Lőlapjait és az arra 

vonatkozó szabályokat és értékeléseket kell érvényesnek tekinteni. 

- A versenyrendező dönti el, hogy a lőtt – lőlapokat sorszámozza és behozza kiértékelni 
és bemutatni, vagy két versenyző felügyelete mellett a helyszínen értékeli a 
sorszámozott lőlapot a beírókra- és közben a segítők leragasszák a találatot. Ez mind 
létszám és idő függvénye lesz. 
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7.2 Célok fajtái:  

7.2.1. Körkörös lőlap 

Bármelyik olyan lőlap használható, amely 10-es zónától visszafelé 1 es- zónáig van felosztva. 

Verseny szám és feladat függvényében használható csökkentett méretű lőlap.  

Méretezés:  

- Nagykaliberű Alap távolságú  versenyen bármekkora,  kereskedelemben kapható , 

bármelyik lövész szövetség lőlapja elfogadott , ami maximum 10- zónával rendelkezik, a 10 

es zóna pedig csak egy mezős. Ez a lőlap ami minimum 10x10 cm es kell , hogy legyen és 

maximum 20x20 cm- es lehet használható  

- A nagykaliberű Közép távolságú versenyeken ugyan ilyen beosztással 20x20- 40x40 cm- 

es lőlapok használhatóak. 

- A nagykaliberű Nagy távolságú versenyeken ugyan ilyen beosztású 30x30cm- től 60x60 

cm- ig lehet a lőlapokat használni. 

 

- Több méretű lőlap is használható az adott versenyen és az adott pályán a távolság 

függvényében ! 

 

- A nagy kaliberű statikus versenyen 800 méternél már 80 cm – átmérőjű lőlapot kell kitenni. 
 

- Ha 100 m- re 10x10- es lőlap van kitéve a lövőnek akkor egy lapra csak egy lövést tehet- 

olyan a4- es formátumra kell nyomdáztatni a lapokat ahol egy papíron 5 cél van fent. A 10 

es zóna minimum 8 mm- átmérővel rendelkezik! 

 

- Értékelése a következő HA a verseny Statikus : A leadott lövések számából elért találati 

zónák értékének az össze adása. Itt a több pont számít ! 
 

- : Értékelése a következő HA a verseny Dinamikus : , és lövész órával elindított gyors 

végrehajtási  időre megy : 
 

-  10- zóna + 0 sec,  
 

- 9 –zóna + 11 sec/ találat,  
 

- 8 – zóna + 12 sec/ találat,  
 

- 7-es zóna + 13 sec/ találat.  
 

-  6-os zóna +14 sec/találat   
 

- 5 –ös zóna +15 sec/találat 
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- 4 - es zóna+ 16 sec/ találat 
 

- 3-as zóna + 17 sec/ találat 
 

- 2- es zóna + 18 sec / találat 
 

- 1-es zóna + 19 sec/ találat 
 

- Alakhiba esetén a kilövés + 30 sec/ hiányzó  találat.  
 

- Vonalat ért lövés esetén a magasabb találatot adjuk meg. 
 

- 7.3 Dinamikus Precíziós Egyéb Célok  
 

- Dinamikus Precíziós verseny esetében lehet vegyesen használni kör-körös – és Figura  vagy 

bármilyen rajzolt, kitalált  célokat is.  

- A versenyrendező találja ki, milyen célra mennyi lövést kell leadni- ezt a verseny eligazításkor is 

elég közölnie, vagy mindig az aktuális pályán.  

7.3.1 : Gyors-kombinált alakos lőlap / FIGURA 

 

Mérete: magasság: 63 cm szélesség: 45 cm, A zóna: 23 cm×7 cm, C felső zóna átmérő: 15 

cm    C alsó zóna átmérő: 19 cm 

Az alakos lőlap esetén minden körülmények közt 2 lövést adunk le a golyós fegyverekkel. Sörétes 

puskával nem támadható. 
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 Értékelési zónái szerint kell értékelni: A lőlap közepén lévő  „A” zóna,  teljes egésze: 0 sec hiba. A 

„C” zóna +30 sec/ találat, illetve a külső „D” zóna + 50 sec/ találat..  A vétlen cél eltalálása + 120 

sec büntető idő / találat. Az alakos célokat is lehet takarásban, fedésben vétlenek közt használni. 

A lőlap feketére festett része nem értékelendő, így a rá leadott lövés alakhibának számít.  Az 

alakhiba 100 sec / hiányzó vagy plusz találat. Elforgatható.  A vonalat ért találat esetén 

amennyiben a lövés minimum 50% al nem éri a nagyobb értékű zónát , az alacsonyabb értékű 

találatot lehet megadni, az érintő találatok esetében mindenképp. Ha a lövedék fele- fele arányban 

van akkor lehet megadni a jobb találatot. Az alakos lőlap fehér színű megjelenése mindig 

vétlen értékelő vonalak nem számítanak, a horzs lövés esetén is vétlen találatnak számít! 

 

 

7.2 : Fémcélok 

Alkalmazhatóak nagy kaliberre  is fémcélok. A célok kategorizálása érdekében: 

- A piros mindig vétlen, semmivel rá nem lőhető, ha mégis az + 60 sec/ lövés a büntetés. 

- A fehér  puskával lőhető. 

- Az egyéb színek (zöld, a citromsárga,rózsaszín, narancssárga) is beépíthető és  lőhető. HA a 

környezeti adottság miatt a fehér nem praktikus ( pl tél van ). A nagy és kis kaliber esetén is  a fém 

cél esetén a legkisebb kitehető távolság 50  m. Kizárólag „mozgó” felfüggesztést vagy 45’- ban 

lefelé néző célt, esetleg kis korongot ami talpon áll és eldől- lehet alkalmazni, a vissza jövő 

lövedék maradványok miatti baleset veszély elkerülése miatt.  

Értékelés: a kongatónak szólni kell, a kis fémnek és pepper/poppernek dőlni kell. A vasakat 

szükség szerint 10  lövőként festeni kell. 

 Hiányzó kongós cél  vagy helyben marasztal, akkor nem büntetünk külön, mert hát nem tud 

tovább menni a lövő  vagy + 10 sec / alakhiba ha kötött a lövés szám , illetve ha a pálya szabály 

másképpen nem rendeli. 

7.4. Célokkal kapcsolatos egyéb szabályok: 

Továbbá lehetnek mozgó,  törhető célok is dinamikus verseny szám esetében.  Ezek esetében a 

cél jellegétől függően lehet találat vagy alakhiba, de lehet a célra jellemző értékelés is .Amikor a lő 

feladat egymáshoz közeli papír- és fémcélt tartalmaz, a fémcélról a papírcélra visszapattanó 

lövedékszilánkok ellen meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket. 

Nem használható olyan ember alakos cél, amelynek arca van, 2 D vagy Anatómiai csak a 

fent nevezett célok ! 



11 
 

7.5. A célok elhelyezése dinamikus precíziós verseny esetén 

A fém vagy törékeny célokat (a gurulatok, és a szilánkok elkerülése érdekében) lő irányra 

merőlegesen kell a lövész  felé fordítani. A cél lapos felszíne nézzen a sportoló felé. Azon 

fémcélok, amelyeken lyukak vagy "kráterek" vannak,potenciális veszélyforrások, így használatuk 

tilos. A pályán a célokat úgy kell elhelyezni, hogy a lövő lehetőség szerint mindig merőlegesen 

lőhessen rá a célra, mivel a verseny jellege nagy részben dinamikus, szituációs jellegű, kizárólag 

olyan tereplőtéren rendezhető meg, ahol a szektort 2x90 fokban biztonságosan lehet használni. A 

lövőn kívül a pályabíró és egy segédbíró lehet csak a pályán, ettől a vezetőbíró döntése alapján 

az adott lőtér adottságainak figyelembevételével lehet eltérni (pl. sajtó esetén, azonban e 

személyek kizárólag a bíró mögött helyezkedhetnek el). 

Nem kötelező minden pályán minden célnak szerepelnie. De minimum 2 félének igen. Ha papír 

célról van szó, lehetséges azonban teljesen fém, vagy műanyag  pálya felállítási is, ha az időjárás 

indokolja.  A biztonsági távolságokra és a célok lövedék elvezető kialakítására fokozott 

figyelemmel karabély esetén.  

7.6.  Értékeléssel kapcsolatos felelősség (kötelezettség) 
Minden egyes versenyző egyéni felelőssége, hogy figyelemmel kísérje a hivatalos 

eredményvezetővel együtt saját eredményeit. Abban az esetben, ha a hivatalos eredményvezető 

számításában hibát fedez fel, akkor a versenyzőnek lehetősége van óvást emelni a 

versenyigazgatónál a lő feladat befejezése után 15 percen belül .Ha egyéni sérelemmel vagy félre 

értett feladattal kapcsolatban kíván reklamálni akkor 10.000 forint óvási díj befizetése után az 

értékelő bírónál/regisztrációnál keresheti fel a vezető bírót , aki az incidenst a pálya bíró és a 

csoport társak együttes meghallgatásával vizsgál ki. Ha a versenyzőnek igaza volt az óvási díj 

vissza jár. 

Célok megérintése:  - értékelés közben a versenyző, vagy megbízottja nem érintheti meg, nem 

kaliberezheti, és más módon sem befolyásolhatja a célokat a bíró felhatalmazása nélkül. Ez 

természetesen az értékelés utáni ragasztásra nem vonatkozik. 

7.7. NEM kötelező a rendezőknek az azonnali értékelés. 

- ha a verseny, terep, vagy ügyességi, illetve közép és vagy nagytávolságú, a sorszámmal ellátott 

lőlapokat , amiket a bírók( konkrétan az adott szektor lövészet vezetője) le rádiózza a segítőkkel- 

abban az esetben a lőlapokat egyben a verseny végén vagy közben az értékelő bírók is 

értékelhetik, mert nem megoldható és túl időigényes lenne, minden csoport után helyben értékelni. 

Ebben az esetben a lövők a sorszámukkal ellátott lőlapot a verseny végével kézbe kapják, és 

hazavihetik.  

7.8. Holtverseny esetén 

Amennyiben a versenyigazgató véleménye szerint a verseny végeredményben mutatkozó 

holtversenyt el kell dönteni, az érintett versenyzőknek egy vagy több, a versenyigazgató által 

kijelölt vagy létrehozott lő feladatot kell lőniük addig, amíg a holtverseny el nem dől. Ezen 

pályaeredmények csak a holtverseny eldöntésére szolgálnak, a versenyzők versenyben szerzett 

eredeti pontjai változatlanok maradnak. A holtversenyt tilos sorsolással eldönteni. 

 Ez kizárólag a dobogós versenyzők esetén történik. 
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8. A pálya típusok  

- 8.1 : Statikus  

- 8.2 : Dinamikus 

- 8.1.1:. Nagykaliberű Precíziós Statikus Puskaversenyek : 

- Alap Távolságú Precíziós verseny ( 100m ) 

- Közép Távolságú Precíziós verseny ( 100m- 300m ) 

- Nagy Távolságú Precíziós verseny ( 300 – 900 m )  

- Ügyességi és vagy Terep verseny ( 30m- 1200 M )  

8.5 : Dinamikus Precíziós Versenyek : 

- Alap és Középtávolságra és terep versenyre is rendezhető. 

-  az ügyességi és terep versenyek szabályai az iránymutatóak. 

9. A Versenyrendszere 

A versenyt két féle módban lehet megrendezni: 

9.1:Minősítő verseny  

9.2: Országos Bajnokság  

9.3 : Nagykaliberű Statikus Precíziós Versenyek leírása: 

- Alap távolságon : 100 m- 2 perc felkészüléssel 5 db lövés leadása fekvő testhelyzetből  
tetszőleges első és hátsó feltámasztással 5 perc alatt. Amit minimum 2 szer kell ismételni 
legalább egy óra különbség elteltével. ( 10 lövés ) .  

- Közép távolságon : 30m és  300 m között  - 5 perc felkészüléssel 5-5  db lövés leadása 
fekvő testhelyzetből  tetszőleges első és hátsó feltámasztással 10 perc alatt. a közelebbi - 
célra majd távolabbira célra.  Majd ugyan ezt a feladatot kell megismételni minimum egy óra 
elteltével , ha a csapat beosztások, míg mindenki végig lövi tovább tart mint egy óra, az nem 
baj.  Ahol technikailag ez nem megoldható, hogy egyszerre kint legyen 2 célcsoport ott először 
a közelebbi távon meg kell lőni a 10 lövést 5 perc alatt,2 perc felkészüléssel,  és majd ha az 
összes beregisztrált és helyszínen tartózkodó lövő ezt meglőtte, akkor meg kell lőni a második  
távolságon 2 perc felkészüléssel 10 perc alatt 10 lövéssel a célcsoportot. .  ( 20 lövés ) NEM 
kötelező a 100 m és 300 m- es cél távolságot használni a rendezőnek. A 30 m – és a 300 m- 
között bárhol lehet. PL 37 m- en is meg 278 m – is. De természetesen lehet fixen 100 és 300 
m is- a rendező dönti el. 
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- Nagy távolságon : 100- 900 m közt minimum 3 célcsoport 3 különböző távolságon . 

A versenyző 2 perc felkészüléssel , 10 db lövés leadását, fekvő testhelyzetből  tetszőleges 
első és hátsó feltámasztással 5 perc alatt az első célcsoportra kell megtegyék, majd 
levonulnak és amikor újra rájuk kerül a sor akkor lövik a következő távolságot . Ha mindenki 
lelőtte a távot akkor a következő távolságra tovább lép a lövő/ csoport  és végül ha mindenki 
azt is meglőtte akkor a legtávolabbira.  A 300 m- feletti célcsoportok 10 lövésére 10 perc 
végrehajtási időt kell szánni , 

HA viszont lehetőség van a pályát egyben felépíteni, akkor a verseny rendező köteles a 3 
távolságot egyben meglövetni 5 perc felkészüléssel, 10 perc alatt 5-5-5 lövés / cél- folyamatos 
végrehajtásban és ha mindenki meglőtte aki a versenyen részt vesz akkor ezt megismételni, 
még egy körben. ( 30 Lövés). Tehát a lövő lő egy kört például reggel 10:00- kor meg egy kört 
13:00- kor- vagy ahogy kiadja a létszám.  

-  Ügyességi vagy terep verseny esetében a rendező a terepszögek kihasználásával, törhető 
célok beiktatásával népszerűsítheti a sportot, minimum lövés szám az 20 lövés- minimum 2 db 
körkörös pályának kell lenni benne, azon kívül lövethez geometria formákra, talált nem talált, 
sziluett célokra, és ismeretlen távú célokra is, kombinálhatja ezt terep szögek bevonásával is 
ahol erre lehetőség van. Országos bajnokságra nem használható, de minősítő versenybe 
beleszámít. 

- Terep statikus verseny : Kizárólag a körkörös céllappal lebonyolítható, a sík terepes verseny 
számok bármelyik típusára és szabályával használható. Rendezhető Országos bajnokság és 
minősítő versenybe beszámítható. A szabályok esetében a középtávolságú verseny szabályai 
a mérvadóak- de egy helyszögből csak egyszer lőhető egy célcsoport, viszont kialakítható egy 
helyszögből egyszerre lőhető több célcsoport is.  

10.  Országos Bajnokság :  

Rendezhető minimum 40 lövéssel- a fenti verseny számok tetszőleges kombinációjával 
kizárólag statikus pályákon.  Szükség esetén két naposban is,ha van rá érdeklődő. Csak 
Közép és Nagytávolságú Precíziós Verseny formájában.  

Az Országos Bajnokságok esetében minimum 4 távolságon kell célokat kihelyezni, 
célcsoportonként minimum 10 lövés leadása kötelező. Alaptávolságon Országos Bajnokság 
nem rendezhető.  

11. Próbalövés : 

 A versenyeken Nincs próbalövés. Egyik esetben sem. Viszont minden esetben van nullázási 
lehetőség. 

 A minősítő versenyeken is és az Országos bajnokságon is versenyzőnként  van lehetőség 3 
próbalövés leadására, összesen versenyzőnként 3 perc+ 2 perc felkészülési idő keretben,  
100m- es nullázásra. Itt és kizárólag itt a versenyzők vagy spotter , spektivvel segíthet a 
lövőnek a benullázásban.  

Az a versenyző aki a rendező által megadott időpontban nem jelenik meg a benullázó 
szektorban az elveszíti a jogát a benullázásra ! 
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A verseny közben a különböző távok esetén a próbalövések megnézésére , illetve a találatok, 
rendező általi megjelölésére nincs mód és lehetőség, továbbá tilos is  , ahogyan a fentebb leírt 
külső segítség is !  

Egyetlen lövő sem adhat le a 3 lövésnél többet.  

A belövést a regisztráció előtti egy órába kell korlátozni, hogy a benullázás után , a versenyzők 
regisztrálása közben a rendezőknek legyen idejük a pályát fel lőlapozni. Így a versenyző 
eldöntheti, hogy esetleg másik puskával vesz részt a versenyen. Mielőtt beregisztrál és 
fegyvert szemléztet. Maximum 2 lehetőség van benullázni, vagyis ha a nullázásnál úgy dönt, 
hogy másik puskával indulna, és azzal is próbalövést ad le. 

12.  Kiegészítések 

 

- Ugyan azon a  távolságon, a rendező a könnyebb értékelés céljából kitehet egy lövő,  10 
lövéséhez 1-2 vagy 5 azonos méretű lőlapot is  . Értelem szerűen, ha 1 lőlap van kint akkor 
arra kell leadni a 10 lövést- ha 2 db akkor 5-5- lövés, illetve ha egy bármilyen  papírra 5 db 
egyforma lőlap van nyomtatva akkor lőlaponként 2 lövést kell leadni. Ez csak alap távolságra 
értendő, a közép és nagy távolságú versenyen a nagyobb szóráskép miatt indokolatlan és 
technikailag is nehezen kivitelezhető. 

- Lehet olyan feladat ahol a rendező nem engedi az első vagy hátsó feltámasztás saját 
elképzelés szerinti kivitelezését, mert a verseny menete vagy feladata szempontjából ő mást 
talált ki, megteheti, de csak az Ügyességi és Terep versenyen. A statikus Preciziós 
versenyeknél  engedélyezett bárminemű segéd eszköz , ami lehet bi-pod, mono-pod- lövész 
zsák, gépiesített , emelhető lövész zsák- de annak beállítása és elhelyezése a lövő részéről 
nem mehet a felkészülési idő rovására, ezért külön kedvezményt nem kaphat a lövő, ha nem 
tudja időben beállítani akkor az ő lövő idejéből megy. 

- Az etikátlan versenyzőt egy évre el kell tiltani a Precíziós Versenyek gyakorlásától! 
Természetesen a Felügyelő Bizottság vizsgálata és döntése alapján, ha bebizonyosodik a 
csalás tényállása. ( pl külső spotter a lőlapját figyeli, és rádión, vagy telefonos üzenetben 
tájékoztatja a találatairól, aminek következtében a lövő tud- tudna koorigállni )  vagy ha a 
mellette lévő lövő segít, mindkét lövőt ki kell zárni a versenyből ! 

13. Egyéb rendelkezések :  

Az idő keret lejárta után a kiadott STOP/ Üríts vezényszó vagy síp elhangzása után leadott 
lövés esetén a lövő kizárásra kerül.  

Ha azonban a síp vagy STOP /Üríts utasítással teljesen egy időben adja le a lövését, akkor az 
adott célon a legjobb találata levonásra kerül- amit fel kell jegyezni a beíró lap megjegyzés 
rovatba 

 

 

14 .Biztonsági előírások . 

- Az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően. 
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14.1. Elejtett fegyver 
Ha a fegyver a lő feladat végrehajtása során leesik, a versenyző nem veheti fel. A versenybírót 

kell hívni és az ő jelenlétében és utasítására a lövő veszi fel a fegyvert, üríti és 

megvizsgálja,bemutatja. Ha a fegyver nem sérült a lövő tovább versenyezhet! 

14.2: A lőállás elhagyása 
A versenyző nem hagyhatja el a lőállást mindaddig, amíg fegyverét le nem ürítette , azt a bíró nem 

ellenőrizte, töltetlenség jelző zászló bele nem került !.  Amennyiben a fegyver meghibásodása 

miatt nem üríthető, akkor ezt a tényt a versenyző köteles jelezni a bírónak. A bírónak minden 

szükséges lépést megkell tennie azért, hogy a fegyvert „hatástalanítsa”. Semmiféle körülmények 

között nem engedélyezett, hogy a versenyző töltött fegyver birtokában hagyja el a lőállást! 

Ezért kizárás jár. 

 

14.3: Biztonsági zónák (safetyareas) 
A verseny szervezőjének feladata, hogy olyan biztonsági területeket határozzanak meg, amelyek 

minden versenyző számára kényelmesen elérhetőek. Javasolt olyan elsődleges biztonsági 

területek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a fegyverrántást, az ún. szárazgyakorlást, célkép 

felvételt, valamint olyan másodlagos biztonsági területek kijelölése, amelyeken lehetséges az 

egyes lő feladatok végrehajtása után a fegyverek tokba tétele, illetve elcsomagolása. Ezeket a 

biztonsági területeket megfelelően jelölni kell. 

A Biztonsági Zónában lőszert kezelni TILOS!Ezért kizárás jár. 

15. Biztonsági vagy verseny szabályok, előírások megsértése 

15.1 Súlyos biztonsági szabálysértések (azonnali kizárás DQ) 
Az alább felsorolt szabálysértések a biztonsági szabályok súlyos megsértésének minősülnek és 

bekövetkezésük esetén a versenyzőt azonnal ki kell zárni a versenyből.  

15.1 . lőállás elhagyása a töltött fegyverrel, vagy töltött fegyver birtoklása(kivéve lő feladat 

végrehajtása közben, a bíró vezényszava után). 

15. 2. lő feladat végrehajtása közben a töltött fegyver kifordítása a lő irányból 

15.3. Töltött fegyver leejtése 

15. 4. Bármely olyan leadott lövés, amely nem a golyófogóba csapódik. 

15. 5. Minden mozgás közben leadott vétlenlövés, kivéve a cél leküzdésére leadott lövések, nem 

biztonságos fegyverkezelésnek minősül. 
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15. 6. Söprés: a kiinduló helyzetből mozgó töltött fegyver lő irányának, és bármely testrésznek a 

keresztezése. 

15. 7. Dinamikus Versenyszám esetén : Átmozgás közben, tárcserénél vagy fedezék 

használatánál történő kiszeletelés közben sátorvason belüli elsütő új, a második figyelmeztetésre. 

15. 8.Bírói utasítások, vezényszavak be nem tartása, kizárást von maga után. 

16.  Eljárási hiba 

Minden a Gyors-Kombinált és Precíziós Puska versenyszabályzatban egyértelműen 

maghatározott esetben, illetve a versenyszabályzatban szereplő a verseny konkrét végrehajtására 

vonatkozó szabályok be nem tartása esetén a lövőnek eljárási hibáért büntetést kell adni. A 

büntetés mértéke 30 másodperc, melyet az adott pálya értékelő lapjára kell felvezetni. 

17.  Sportszerűtlen magatartás 

A versenyző durva, sportszerűtlen magatartása a versenyből való kizárást von maga után. 

Sportszerűtlen magatartásnak minősül minden olyan cselekedet, amely más versenyző 

teljesítményét közvetlen vagy közvetett módon befolyásolja .A lő feladat  végrehajtása közben a 

versenyzőnek segítséget nyújtó személy/személyek és a segítséget elfogadó versenyző is eljárási 

hibát kaphat. A versenyző lő feladatának végrehajtását szándékosan zavaró viselkedésért az 

adott személyt/személyeket ki lehet tiltani a lőtérről. 

A kiemelt versenybíró teljes jogkörrel rendelkezik minden lőtéren tartózkodó személlyel szemben. 

A lőtér biztonságának megőrzése elsőrendű feladata és utasításait mindenesetben be kell tartani. 

Az utasításainak be nem tartása, illetve olyan magatartás tanúsítása,amelyik a kiemelt 

versenybíró megítélése szerint árt a verseny és a sport népszerűségének, a lőtérről való kitiltással 

és/vagy a versenyből való kizárással jár. A lőtér szabályainak figyelmeztetés utáni ismételt 

megsértése sportszerűtlen magatartásnak minősül. A nevezési díj nem jár vissza, a vezető bíró 

köteles a Szövetség felé írásban jelezni az esetet, kivizsgálva a sporttárs további 

tevékenységének korlátozása céljából. 

18.Minősítési rendszer 

Ugyan az mint az MDLSZ – ben általános minősítési rendszer!  

A legtöbb pontot elért lövő mindig a 100%- onnan számolunk vissza felé. 

A versenyzőknek a minősítéshez , aki csak itt kíván minősülni, nem elég csak egy féle 

versenyre elmenni 3 szor- nyílván a Szövetség beszámolja, de a Szakág nem jutalmazza - 

vagyis aki Precíziós Lövő- és szeretne erre büszke lenni, annak minimum 2 féle versenyen 

is el kell érnie a minősítési szintet. pl : nagy kaliber alap és közép távú verseny. Persze meg 

lehet lőni 3 szor a 100 m- es versenyt , minősülési célból, de a szakág felvarróval kívánja 
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jutalmazni azon sportolókat akik kategóriájukon belül mindegyik verseny számban részt 

vesznek és eredményesek ! 

13.5 Az alábbi fegyverágakban lehet minősítést elérni: 

- MDLSZ  : Nagy kaliberű Golyós Puska 
19.  Versenyrendezési követelmények 

19.1 Követelmények a versenyzőkkel szemben: 

Minden szakági versenyen minősülő lövésznek a verseny rendezésekor aktuális tárgy évre 

vonatkozó MDLSZ verseny engedéllyel és sportorvosi engedéllyel kell rendelkeznie. 

19.2 Követelmények a rendező egyesülettel szemben: 

A rendező egyesület a kiadott érvényes Szabálykönyv alapján köteles a versenyt megrendezni. 

A verseny rendezést be kell jelenteni az MDLSZ elnökségének, illetve a szakág vezetőnek írásban 

(dátum, helyszín, kik a bírók, mennyi pálya stb.) 

Értékelő lapon szerepelni kell a névnek, kategóriának, MDLSZ verseny engedély számnak, vagy a 

„Vendég” jelzésnek, ha a lövő nem MDLSZ tag. 

19.3. A Versenyző Köteles a pályák lövés utáni gyors helyreállításában tevékenyen részt venni, 

fémeket felállítani, és lőlapot ragasztani, kivéve az éppen felkészülő lövő és az aki pont lőtt és 

értékelik.  

19.4. Az összetett pályákon szükség szerűen az idő megrövidítése céljából az „egyes” lövő egy 

társa eredményeit kiértékelheti tanúként a bírókkal, hogy ne menjen azzal az idő , hogy az eredeti 

lövőt aki esetleg még más feladatban nem végzett, vagy még nem láthatja a másik pályát,  kelljen 

várni. ( Pl ha egy hosszú pályára egyszerre Taktikai és Precíziós feladat is van berendezve.  

19.5.   

 

20. Szükséges bírói létszám követelmény: 

Minősítő verseny esetén egy fő vezető bíró, aki egyben pályabíró is lehet, és pályánként minimum 

egy fő,  kiemelt versenybíró, vagy versenybíró szükséges. 

Országos verseny esetén egy fő vezető bíró és pályánként minimum egy fő  kiemelt versenybíró 

és egy versenybíró vagy felíró segítő szükséges. 

21. Maximum pont. 

Bármelyik versenyen a maximum pontot elért versenyző kihirdetésre kerül és dicséretképpen 

oklevelet kap ! 
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