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Történelmi Lövész és 
Vadászfegyveres 
Szakági Regula  

 
A Történelmi Lövész és vadászfegyveres szakág célja: 

 
A lövészhagyományok ápolása, a lövészeti ismeretek, mozdulatok, a szükséges eszközök, a 

történelmi fegyverek működtetéséhez szükséges szaktudás megismerése, megismertetése, 
felelevenítése, továbbadása, életben tartása. A hagyományink, és a fegyverekhez kapcsolódó 

történelmi háttér megismerésével, a XIX. századi reformkor idejéhez hasonló 
szabadszellemiségű polgári lövészélet megteremtése Magyarországon. 

 
 

Versenyszámok 
 
 
Szerelt lőszeres 50 és 100 méteres gyorspont puska, karabély versenyszámok:  

 
 
 Gavallér 50 vagy 100   

  
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres egylövetű puska, karabély, 1895 előtti eredeti 

állapotú, vagy replika 
Irányzék: A fegyver típusának megfelelő nyílt irányzék 
Lőtávolság:  50m, 100m.  
Lövésszám, testhelyzet: 5 álló, 5 térdelő.  
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  10 perc.  
Kötelmek: Támaszték, modern lövészeti kiegészítők használata nem 

megengedett. 
 
 
 Bölényvadász 50 vagy 100    

 
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres egylövetű puska, karabély, 1895 előtti eredeti 

állapotú, vagy replika 
Irányzék: A fegyver típusának megfelelő diopteres, vagy optikai irányzék 
Lőtávolság:  50m, 100m.  
Lövésszám, testhelyzet: 5 álló, 5 térdelő.  
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  10 perc.  
Kötelmek: Támaszték, modern lövészeti kiegészítők használata nem 

megengedett. 
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 Xantus 50 vagy 100    
 
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres ismétlő, vagy egylövetű puska, karabély, 1895 

előtti eredeti állapotú, vagy replika  
Irányzék: A fegyver típusának megfelelő nyílt irányzék 
Lőtávolság:  50m, 100m.  
Lövésszám, testhelyzet: 5 álló, 5 térdelő.  
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  5 perc.  
Kötelmek: Támaszték, modern lövészeti kiegészítők használata nem 

megengedett. 
 
 Winchester 50 vagy 100    

 
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres ismétlő, vagy egylövetű puska, karabély, 1895 

előtti eredeti állapotú, vagy replika  
Irányzék: A fegyver típusának megfelelő diopteres, vagy optikai irányzék 
Lőtávolság:  50m, 100m.  
Lövésszám, testhelyzet: 5 álló, 5 térdelő.  
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  5 perc.  
Kötelmek: Támaszték, modern lövészeti kiegészítők használata nem 

megengedett. 
 
 Mauser 50 vagy 100 
 

Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres ismétlő hadipuska, karabély, 1945 előtt 
rendszeresített eredeti állapotú  

Irányzék: Hadi használathoz rendszeresített, a fegyver típusának 
megfelelő nyílt vagy diopteres irányzék 

Lőtávolság:  50m, 100m.  
Lövésszám, testhelyzet: 5 álló, 5 térdelő.  
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  5 perc.  
Kötelmek: Töltőléc, cseretár használata megengedett. Támaszték, modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. 
 
 Simo Hayha 50 vagy 100 

 
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres ismétlő hadipuska, karabély, 1945 előtt 

rendszeresített eredeti állapotú  
Irányzék: Hadi használathoz rendszeresített, a fegyver típusának 

megfelelő optikai irányzék 
Lőtávolság:  50m, 100m.  
Lövésszám, testhelyzet: 5 álló, 5 térdelő.  
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  5 perc.  
Kötelmek: Töltőléc, cseretár használata megengedett. Támaszték, modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. 
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 Kittenberger 50 vagy 100 
 

Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres ismétlőpuska, karabély, 1995 előtti gyári 
állapotú  

Irányzék: A fegyver típusának, és a használati célnak megfelelő optikai 
irányzék 

Lőtávolság:  50m, 100m.  
Lövésszám, testhelyzet: 5 álló, 5 térdelő.  
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  5 perc.  
Kötelmek: Töltőléc, cseretár használata megengedett. Támaszték, modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. 
 
 
 Kalasnyikov 50 vagy 100 

 
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres, a hazai jogi környezetnek megfelelő öntöltő 

hadipuska, karabély, 1995 előtt rendszeresített eredeti állapotú  
Irányzék: Hadi használathoz rendszeresített, a fegyver típusának 

megfelelő nyílt vagy diopteres irányzék 
Lőtávolság:  50m, 100m.  
Lövésszám, testhelyzet: 5 álló, 5 térdelő.  
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  2 perc.  
Kötelmek: Töltőléc, cseretár használata megengedett. Támaszték, modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. 
 
 
Dragunov 50 vagy 100 
 

Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres, a hazai jogi környezetnek megfelelő öntöltő 
hadipuska, karabély, 1995 előtt rendszeresített eredeti állapotú  

Irányzék: Hadi használathoz rendszeresített, a fegyver típusának 
megfelelő optikai irányzék  

Lőtávolság:  50m, 100m.  
Lövésszám, testhelyzet: 5 álló, 5 térdelő.  
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  2 perc.  
Kötelmek: Töltőléc, cseretár használata megengedett. Támaszték, modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. 
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Szerelt lőszeres 25 és 50 méteres gyorspont pisztoly, revolver, simacsövű puska 
versenyszámok: 

 
Luger 25 vagy 50 
 

Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres hadipisztoly 1945 előtt rendszeresített eredeti 
állapotú  

Irányzék: Hadi használathoz rendszeresített, a fegyver típusának 
megfelelő irányzék  

Lőtávolság:  25 m, 50m  
Lövésszám, testhelyzet: 10 álló 
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  2 perc.  
Kötelmek: Egykezes megfogás. Kötelező tárcsere, vagy töltőléces töltés. 

Támaszték, modern lövészeti kiegészítők használata nem 
megengedett. 

 
 
Beretta 25 vagy 50 
 

Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres szolgálati pisztoly 1995 előtt rendszeresített 
eredeti állapotú   

Irányzék: A fegyver típusához rendszeresített irányzékkal  
Lőtávolság:  25 m, 50m  
Lövésszám, testhelyzet: 10 álló 
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  2 perc.  
Kötelmek: Kötelező tárcsere. Támaszték, modern lövészeti kiegészítők 

használata nem megengedett. 
 
 
Schofield 25 vagy 50 
 

Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres szolgálati revolver 1945 előtt rendszeresített 
eredeti állapotú    

Irányzék: Hadi használathoz rendszeresített, fegyver típusának megfelelő 
irányzék  

Lőtávolság:  25 m, 50m  
Lövésszám, testhelyzet: 10 álló 
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  5 perc.  
Kötelmek: Egykezes megfogás. Gyorstöltő használata megengedett. 

Támaszték, modern lövészeti kiegészítők használata nem 
megengedett. 
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Taurus 25 vagy 50 
 

Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres szolgálati revolver 1995 előtt rendszeresített 
eredeti állapotú     

Irányzék: A fegyver típusához rendszeresített irányzék 
Lőtávolság:  25 m, 50m  
Lövésszám, testhelyzet: 10 álló 
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  5 perc.  
Kötelmek: Gyorstöltő használata megengedett. Támaszték, modern lövészeti 

kiegészítők használata nem megengedett. 
 
 

Wyatt Earp 25 vagy 50 
 

Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres simacsövű puska 1995 előtti eredeti állapotú      
Irányzék: A fegyver típusához rendszeresített irányzék 
Lőtávolság:  25 m, 50m  
Lövésszám, testhelyzet: 10 álló 
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  5 perc.  
Kötelmek: A sorozat meglövéséhez használt lőszer egy lövedékre lehet töltve. 

Támaszték, modern lövészeti kiegészítők használata nem 
megengedett. 

 
 
 
 
 
Szerelt lőszeres 300 méteres nagytávolságú precíziós puska, karabély 
versenyszámok:  
 
 

 Gavallér 300   
  
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres egylövetű puska, karabély, 1895 előtti eredeti 

állapotú, vagy replika 
Irányzék: A fegyver típusának megfelelő nyílt irányzék 
Lőtávolság:  300m.  
Lövésszám, testhelyzet: 10 lövés bármilyen testhelyzetben   
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  15 perc 
Kötelmek: A fegyver feltámasztása egy ponton megengedett. Modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. 
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 Bölényvadász 300    
 
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres egylövetű puska, karabély, 1895 előtti eredeti 

állapotú, vagy replika 
Irányzék: A fegyver típusának megfelelő diopteres, vagy optikai irányzék 
Lőtávolság:  300m.  
Lövésszám, testhelyzet: 10 lövés bármilyen testhelyzetben  
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  15 perc 
Kötelmek: A fegyver feltámasztása egy ponton megengedett. Modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. 
  
 
 
 Xantus 300    

 
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres ismétlő, vagy egylövetű puska, karabély, 1895 

előtti eredeti állapotú, vagy replika  
Irányzék: A fegyver típusának megfelelő nyílt irányzék 
Lőtávolság:  300m.  
Lövésszám, testhelyzet: 10 lövés bármilyen testhelyzetben   
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  15 perc 
Kötelmek: A fegyver feltámasztása egy ponton megengedett. Modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. 
 
 
 
 Winchester 300    

 
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres ismétlő, vagy egylövetű puska, karabély, 1895 

előtti eredeti állapotú, vagy replika  
Irányzék: A fegyver típusának megfelelő diopteres, vagy optikai irányzék 
Lőtávolság:  300m.  
Lövésszám, testhelyzet: 10 lövés bármilyen testhelyzetben   
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  15 perc 
Kötelmek: A fegyver feltámasztása egy ponton megengedett. Modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. 
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 Mauser 300 
 

Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres ismétlő hadipuska, karabély, 1945 előtt 
rendszeresített eredeti állapotú  

Irányzék: Hadi használathoz rendszeresített, a fegyver típusának 
megfelelő nyílt vagy diopteres irányzék 

Lőtávolság:  300m.  
Lövésszám, testhelyzet: 10 lövés bármilyen testhelyzetben   
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  15 perc 
Kötelmek: A fegyver feltámasztása egy ponton megengedett. Modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. Töltőléc, 
cseretár használata megengedett. 

 
 
 Simo Hayha 300 

 
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres ismétlő hadipuska, karabély, 1945 előtt 

rendszeresített eredeti állapotú  
Irányzék: Hadi használathoz rendszeresített, a fegyver típusának 

megfelelő optikai irányzék 
Lőtávolság:  300m.  
Lövésszám, testhelyzet: 10 lövés bármilyen testhelyzetben   
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  15 perc.  
Kötelmek: A fegyver feltámasztása egy ponton megengedett. Modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. Töltőléc, 
cseretár használata megengedett. 

 
 
 
 Kittenberger 300 
 

Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres ismétlőpuska, karabély, 1995 előtti gyári 
állapotú  

Irányzék: A fegyver típusának, és a használati célnak megfelelő optikai 
irányzék 

Lőtávolság:  300m.  
Lövésszám, testhelyzet: 10 lövés bármilyen testhelyzetben   
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  15 perc.  
Kötelmek: A fegyver feltámasztása egy ponton megengedett. Modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. Töltőléc, 
cseretár használata megengedett. 
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 Kalasnyikov 300 

 
Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres öntöltő hadipuska, karabély, 1995 előtt 

rendszeresített eredeti állapotú  
Irányzék: Hadi használathoz rendszeresített, a fegyver típusának 

megfelelő nyílt vagy diopteres irányzék 
Lőtávolság:  300m.  
Lövésszám, testhelyzet: 10 lövés bármilyen testhelyzetben   
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  15 perc.  
Kötelmek: A fegyver feltámasztása egy ponton megengedett. Modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. Töltőléc, 
cseretár használata megengedett. 

 
 
 Dragunov 300 
 

Alkalmazott fegyver: Szerelt lőszeres öntöltő hadipuska, karabély, 1995 előtt 
rendszeresített eredeti állapotú  

Irányzék: Hadi használathoz rendszeresített, a fegyver típusának 
megfelelő optikai irányzék  

Lőtávolság:  300m.  
Lövésszám, testhelyzet: 10 lövés bármilyen testhelyzetben   
Lőlap:  8-a.  
Lőidő:  15 perc.  
Kötelmek: A fegyver feltámasztása egy ponton megengedett. Modern 

lövészeti kiegészítők használata nem megengedett. Töltőléc, 
cseretár használata megengedett. 

 
 
 

Általános rendelkezések 
 
Vétlen lövések 

 Minden "sorozathoz felkészülni!" vezényszó előtt, illetve "Pálya tiszta! Jelzés!" 
vezényszó elhangzása után leadott lövés a versenyből való kizárást eredményezi.  

 A sorozatok végrehajtása közben (hangjelzés elhangzása után) leadott véletlen 
lövésért - ha az a golyófogó, vagy a talaj irányába történt - nem jár büntetés, a 
versenyző befejezheti a sorozatot az előírt lövésszámmal, a megadott lőidőn belül.  

 A versenyen a sorozat közben leadott véletlen lövés értékelt lövésnek számít, a 
versenyző nem ismételheti azt meg.  

 

Kötött lövésszám  
 Csak az előírt lövésszám+2db lőszer vihető a lőállásba.  
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Akadályok  
 A versenyen a sorozat közben fellépő akadályt a versenyző elháríthatja, a 

csőtorkolatot folyamatosan biztonságos, semleges irányban tartva. Az akadály 
elhárítását követően folytathatja a sorozatot a megadott lövés számmal, az adott 
lőidőn belül.  

 A versenyen, ha a versenyző az akadályelhárítás miatt kifut a lőidőből, a 
sorozatot nem ismételheti meg. Értékelni az addig elért találatait kell.  

 Akadály miatt félbemaradt sorozatot a versenyző nem ismételheti meg, az addig 
elért találatait kell értékelni.  

 Beragadt lőszer eltávolítását a lőállásban kell megkísérelni. Ha ez nem sikerül, a 
fegyvert a versenybíró felügyelete mellett biztonságos helyre kell szállítani, és a 
beragadt lőszert, lövedéket ott kell eltávolítani. A beragadt fegyver töltött 
fegyvernek minősül, ezért ilyen fegyverrel a lőállást a versenybíró engedélye nélkül 
elhagyni tilos.  

 Elcsettent lövés golyófogóba lövése megengedett a Pályabíró értesítése után. Az 
ebből adódó extra lövés nem számít a 10 értékelt lövésbe. 

 Az elcsettent lövés ellövése beleszámít a rendelkezésre álló lőidőbe. 
 Ha a lövészetet meg kell szakítani az időjárás vagy akármilyen más okból, a 

megszakítás pillanatától kell folytatni az akadályok elhárulása után az 
időlimitek betartásával. Amennyiben a célok kondíciója nem teszi lehetővé a további 
felhasználást, azokat ki kell cserélni és a sorozatot megismételtetni. 

 Amennyiben a lövész olyan hibával szembesül, mely kijavításához még egy személy 
segítsége szükséges, nem vehet tovább részt az adott versenyszámban. A fegyver 
bármilyen jellegű, lövész általi javítása beleszámít az időlimitbe. Semmilyen 
körülmények közt sem cserélheti le fegyverét a lövész, és nem kaphat extra időt a 
fegyver javítására. 

 

 
Versenyből történő kizárás  

 A versenyből való kizárással kell büntetni azt a versenyzőt, aki a 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 vagy azon a lőlapon, melyre a 
versenyző a kizárást megelőzően lőtt, illetve amelyre lövések leadására készült. A 
kizárásról a versenyigazgatót haladéktalanul értesíteni kell.  

 Minden, a "Sorozathoz felkészülni!" vezényszó előtt, illetve a "Pálya tiszta! 
Jelzés!" vezényszó elhangzása után leadott lövés esetén.  

 Magasra emelt fegyverrel a golyófogó fölé leadott lövés esetén (kilövés).  
 A golyófogó irányán kívül bármilyen más irányba lövés esetén.  
 A fegyver csőtorkolatát csak lőirányba szabad tartani. Sem töltött, sem töltetlen 

fegyverrel nem engedélyezett a lőiránytól való 45 fokos szögnél nagyobb szögben 
való eltérés oldalirányban sem jobbra, sem balra.  

 Töltött lőfegyver kizárólag a lőállásban, a megfelelő bírói vezényszó után 
birtokolható.  
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Átlövések 
 

 Az átlövéseket hibának kell értékelni.  
 Ha egy versenyző lő egy másik versenyző értékelt lőlapjára, saját eredményéből 5 

kört kell levonni.  
 Ha egy versenyző lőlapjára igazolt átlövéssel került találat és saját lövését nem 

lehet megállapítani (azonos kaliber esetén), a magasabb körértékű találatot kell 
számára megadni. 

 Ha több találat van a versenyző lőlapján, mint az előírt lövésszám, és nem lehet 
megállapítani, hogy a találatok másik versenyzőtől származnak, a legmagasabb 
körértékű találatokat törölni kell.  

 Ha egy versenyző vitat egy találatot, azonnal jeleznie kell a bírónak. Ha 
megállapítható, hogy a találatot nem a versenyző adta le, a vitatott találatot 
törölni kell. Ha nem állapítható meg, hogy a vitatott találat nem a versenyzőtől 
származik, a találatot javára kell írni. Ha emiatt több találat van a lőlapján, mint 
a sorozat előírt lövésszáma, az előző pontban leírtak szerint kell eljárni.  

 Ha a versenyző sorozatában már adott le lövést, majd megszakítja a sorozatot, és 
állítása valótlannak bizonyul, akkor az addig elért találatok értékelésre kerülnek, a 
le nem adott lövéseket O-nak kell értékelni.  

 
 
 

Száraz lövés  
 

 A sorozat megkezdése előtt engedélyezhető, hogy a versenyző töltetlen fegyverrel 
száraz lövéseket adjon le célra tartva. A gyakorlás ideje 1 perc.  

 

 

 

 Zavarások 
 Ha egy versenyző úgy érzi, hogy sorozata közben megzavarták, fegyverét leteszi és 

jelzi a bírónak.  
 Ha bebizonyosodik, hogy állítása helytálló, akkor megismétli a sorozatot, és 

sorozatának eredményéből 5 kör levonásra kerül. A megismételt sorozatban mind a 
10 lövést le kell adni, a le nem adott lövések hibának számítanak, ezeket O-nak kell 
értékelni.  

 Ha a versenyző sorozatában már adott le lövést, majd megszakítja a sorozatot, és 
állítása valótlannak bizonyul, akkor az addig elért találatok értékelésre kerülnek, 
a le nem adott lövéseket O-nak kell értékelni.  

 
 
Célhiba 

 
 Ha a versenyző lőlapja a sorozat közben leesik, vagy elmozdul, a versenyző 

megszakítja sorozatát, és jelez a versenybírónak. A cél helyreállítása után 
folytatja a sorozatot. A cél helyreállításának ideje nem számít bele a lőidőbe.   
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Biztonsági szabályok 
  

 A versenyeken tilos hibás lőszerrel, vagy fegyverrel indulni.  
 A tüzelőállásban kizárólag a lőfeladat végrehajtására szolgáló fegyver vehető elő.  
 Minden versenyző és lőtéri tisztségviselő köteles a verseny ideje alatt a lőállásban, 

és annak közvetlen közelében a megfelelő hallásvédő, és a szem védelmét biztosító 
felszerelés használatára.  

 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.  

 Fegyvert tokból, táskából kivenni, fegyvert kezelni kizárólag a kijelölt biztonsági 
zónában, illetve a megfelelő vezényszó elhangzása után a sorozatot lövő 
versenyzőnek a lőállásban szabad.  

 A versenyző tevékenységét azonnal félbe kell szakítani tárazás vagy tüzelés alatt, 
ha magatartása azonnali veszélyt jelent saját vagy más személy biztonsága 
számára.  

 A fegyver csak a lőállásban tölthető meg, a versenybíró vezényszavára.  
 A lövések befejezésekor a puskát üríteni kell, ezután a zárat hátra húzva hátsó 

helyzetben hagyni.  
 Puskát a lőtéren nyitott zárszerkezettel, csőtorkolattal felfelé, vagy tokban lehet 

szállítani.  
 Minden fegyvert úgy kell kezelni, mintha meg lenne töltve. A fegyver csövét mindig 

biztonságos irányba kell tartani töltés közben is. 
 A lövés leadása előtt ismerje a lövész a körülötte állók helyzetét. Mindig tudja, 

hogy mi van a célpont mögött. 
 A lövész mindig legyen meggyőződve, hogy fegyvere nincs töltve, mielőtt leteszi, 

még lövészet közben is.   
 A lövészet előtt vagy alatt alkohol tartalmú italt, vagy más bódító hatású anyag 

fogyasztása Tilos! A lövész tartózkodjon minden olyan tevékenységtől, ami a 
figyelmét elvonná.  

 Töltött állapotban a fegyver csövének mindig semleges, biztonságos irányba kell 
mutatatnia. 

 „Időszakos tűzszünet” esetén a fegyvereknek bebiztosítva kell lennie. 

 Minden fegyvert üríteni kell „Tüzet szüntess!” parancsra.  

 A lövészek kötelesek fülvédőt és védőszemüveget használni. 

 Amennyiben egy problémát a lövész nem tud megoldani, bármilyen cselekvés előtt 
figyelmeztetnie kell a lövészetvezetőt. 

 Minden lövész felelős, saját fegyvere, felszerelése tökéletes működésért. 

 
Lőállások, lőtéri berendezések 
  

 A lőállások mérete minimálisan a következő: szélesség 1,2 m, mélység 1,5 m.  
 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.  

 A nézőteret legalább 3 méterre a lővonal mögött kell kijelölni, és el kell választani 
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a versenyzők és közreműködök részére kijelölt helytől.  
 A lőlapokat úgy kell rögzíteni, hogy érzékelhetően még erős szélben sem 

mozogjanak.  
 Bármilyen lőlaptartó használható, ha az megfelel a szükséges biztonsági 

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

Felszerelések  

 Kötelezően előírt védőfelszerelések  

Hallásvédő, és védőszemüveg használata minden versenyszám esetén kötelező a 
versenyzők és a versenybírók számára egyaránt.  

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, lőport 
előveszi. A fegyvert nyitott zárral, lőirányban tartva lehelyezi, és várja a következő 
vezényszót.  
 Sorozathoz felkészülni!  
A versenyző betáraz, a tárat behelyezi a fegyverbe, csőre tölt, biztosít, a fegyver csövét 
biztonságos lőirányban, elsütő ujját a sátorvason kívül tartva felkészül a lőfeladat 
végrehajtására. A felkészülési idő 1 perc.  
 
 Tűz! (két sípszó) 
A hangjelzés elhangzása után a versenyző önállóan megkezdi a lőfeladat 
végrehajtását.  
 
 Tüzet szüntess! Üríts! Fegyvert le! (egy hosszú sípszó) 
Ezt a vezényszót a hivatalos lőidő lejártakor kell kiadni. A vezényszó elhangzása után 
a versenyző haladéktalanul kiüríti a fegyverét, a tárat kiveszi, ellenőrzi a töltetlenséget, 
és fegyverét nyitott zárral, lőirányba tartva leteszi.  
 Pálya tiszta! Jelzés! 
A fenti vezényszó elhangzása után a versenybíró ellenőrzi a fegyverek ürítettségét. A 
versenyzők tokba, táskába teszik a fegyverüket illetve visszahelyezik azt az állványra. 
az ellenőrzést követően.  A versenyző elteszi a lőszert és a tárakat, majd elhagyja a 
lőállást.  
 Értékelés!  
Miután a bíró meggyőződött valamennyi lőállásban lévő versenyző fegyverének 
ürítettségéről, kiadja ezt a vezényszót. Elhangzása után lehet a célokat értékelni, illetve 
szükség esetén célokat cserélni.  
 
 Tűzszünet! (egymás utáni rövid sípjelek) 
Csak rendkívüli időjárási, vagy egyéb súlyos, a lövészetet, lövészeket, nézőket 
veszélyeztető helyzetben használandó. A lövész azonnal szünetelteti a lőfeladat 
végrehajtását, a fegyverét azonnal semleges, biztonságos lőirányba fordítja, 
bebiztosítja, és várja a további utasításokat.  
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Versenyek lebonyolítása 

Lőtéri felszerelések  
 A versenyeken csak az MDLSZ által hivatalosan elfogadott lőlap használható.  
 A versenyen a lőlapokat a lőállás számának megfelelően meg kell számozni. A 

lőállások sorszámozása balról jobbra történik emelkedő sorrendben. Egy értékelt 
lőlapra maximum 10 lövés adható le.  

 A sorozatának leadása után minden versenyző köteles lőállását tisztán 
hátrahagyni.  

 A céltábla cseréje során a versenyző nem érintheti meg a céltábláját, annak 
leszerelését csak a versenybíró, illetve a verseny rendezője által hivatalosan 
megbízott személy végezheti.  

 A verseny helyszínén legalább egy biztonsági zónát ki kell jelölni, ahol a 
versenyzők elvégezhetik fegyverük esetleges karbantartását, illetve ahol szárazon 
gyakorolhatják a célra tartást, sütést, egyebeket.  

 

Hivatalos tisztségviselők  
 A versenyeken 5 lőállásonként 1 lövészetvezetőnek kell 

közreműködni.  
 Minden versenyen előre ki kell jelölni a 3 tagú értékelő 

bizottságot.  

Verseny rendezés feltételei  

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

 Az indulók létszáma minimálisan öt fő. A versenyen legalább két tisztségviselőnek 
minden időpillanatban jelen kell lennie. Legalább egy, az MDLSZ által 
nyilvántartott bírónak minden időpillanatban jelen kell lennie. 

 A megrendezésre kerülő versenyen a minősítés elérése érdekében legalább kettő klub 
részvétele szükséges, melyek tagjai a Magyar Dinamikus Lövészsport 
Szövetségnek. 

 
Verseny jóváhagyása  

  A versenyek nyilvántartási számot kapnak.  
 Nem engedélyezett, nyilvántartott versenyen minősítést szerezni nem lehet.  
 A versenyről készült eredmény jegyzék egy példányát meg kell küldeni az 

MDLSZ-nek.  
 

Értékelés 
 Az Értékelő bizottságnak kell elkészíteni és közzétenni a végleges eredményekről 

készített eredmény jegyzéket, amint erre lehetősége van az adott versenyszám után. 
Az eredményjegyzéknek tartalmaznia kell:  

 - a rendező szervezet nevét,  
 - a verseny időpontját,  
 - a versenyszámok pontos megnevezését  
 - minden versenyző teljes vezeték és keresztnevét, születési évét, egyesülete meg- 
nevezését.  

 A verseny-jegyzőkönyvet, és az eredmény jegyzéket 1 példányban kell megküldeni a 
szövetség főtitkárának a versenyt követő 5 munkanapon belül, a fizető versenyzők 
után a nevezési díj 10 %-ának megfelelő szövetségi hozzájárulás megfizetése 
mellett. 
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A lövések értékelése  
 A lövések értékét a lövedék által ütött lyuk körértéke szerint határozzák meg. 

Szereltlőszeres versenyszámokban 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 két értékelő versenybíró a lövés értékében nem tud megegyezni, abban az esetben 
a vezető értékelő bíró véleménye dönt. 

 A versenyzők lőlapján, az értékmezőn kívüli találatokat céltévesztett lövésként kell 
értékelni.  

 Az értékelő bizottság döntése a találat értéke és a lőlapon található lövések 
számának tekintetében végleges és ellene óvásnak helye nincs.  

Találategyenlőség elbírálása  

 A versenyszámok 1-3. helyezettjeinek köregyenlőségét a versenyen elért több belső 
10-es, 10-es, 9-es, 8-as stb.. találatok száma alapján kell eldönteni.  

 Ha a fenti módon nem dönthető el a sorrend, akkor le kell mérni a szóráskör 
átmérőjét, és a kisebb szórást lövő versenyző kapja a magasabb helyezést.  

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

 
Minősítési szintek 

 
 III. oszt.   30 körtől 
 II. oszt.   40 körtől 
 I oszt.   80 körtől 
 Mester   90 körtől 
 Nagymester  95 körtől 

 
Minősítés szerezhető: 

 
 NPI:  Nagykaliberű Pisztoly 
 NPU:  Nagykaliberű Puska 
 SP: Sörétes Puska 

 
Lőterekre vonatkozó általános irányelvek 

 
 Országos jellegű versenyeket (OB, válogatókat, országos kupákat) olyan lőtéren 

javasolt megszervezni, melyek lőállásszáma biztosítja legalább 20 versenyző 
rajthoz állását, minimum 3 számban egy nap alatt. (60 start/nap). 

 A lőállásokat úgy kell kialakítani, hogy álló lövészet esetén a lövésznek legalább 
1,2m széles állás, fekvő lövészet esetén pedig legalább 1,5m széles állás jusson. A 
padlózat lehet fa, beton, vagy egyéb kövezet. OB-t rendezni csak olyan lőtéren lehet, 
mely lőállásai mindegyike kemény, egyenlített padlózattal rendelkezik. 
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 A biztonsági zóna határvonalát a lőállások mögött 3m-re kell meghúzni. Ezen a  
területen a verseny folyamán csak a lövészek, lövészetvezetők és bírók 
tartózkodhatnak. A nézők a kordonon kívül helyezkedhetnek el, de hangoskodással, 
vagy bármi egyéb módon nem zavarhatják a lövészeket. 

 Minden lövész számára biztosítani kell megfelelő töltőasztalt a lőállásban, 
melynek legalább 80cm magasnak és legalább 40x40cm felületűnek kell lenni. 

 A lőállásokat lehetőség szerint paravánnal kell elválasztani egymástól.  
 Lehetőség szerint minden versenyt 2 lőlapra kell lőni. Ha erre nincs lehetőség, úgy 

a verseny bíráinak és a lövészeknek fokozott figyelmet kell szentelnie az esetleges 
dupla lövések regisztrálására. A lövész a dupla lövést még a lőállásban jelenti a 
lövészetvezetőnek, aki regisztrálja azt, és jelzi az értékelőknek. Ha ez nem történik 
meg, és az értékelők nem tudják egyértelműen elfogadni a találatot duplának, úgy 
hibának kell értékelni. A lőlaptartókat úgy kell kialakítani, hogy a lőlapok alsó 
szélének magassága 120cm legyen álló lövészet esetén, és 60cm fekvő lövészet 
esetén. Terep lőtér esetén ellenőrizni kell a talaj emelkedését is, és azt a lőlaptartók 
magasságával korrigálni. A lőtérnek a várható startszámhoz képest 10%-kal több 
megfelelő lőlappal kell készülnie. A használandó lőlapok fehér, vagy vajszínűek 
lehetnek, de mindenképpen kartonból, vagy vastag papírból kell készülniük, hogy 
lehetővé tegyék a pontos találatértékelést. 

 Országos versenyt olyan lőtéren javasolt szervezni, mely megfelelő kiszolgáló 
egységgel (büfé, klubhelység, társalgó) rendelkezik. Különös figyelmet igényel, 
hogy őszi, téli, tavaszi versenyeket olyan lőtéren szervezzenek, amely rendelkezik 
melegedő helységgel is. 

 Országos jellegű versenyeket csak olyan lőtéren lehet szervezni, mely a várható 
versenyzőlétszámnak megfelelő vizes helységgel rendelkezik. Barátságos jellegű 
versenyen is minimálisan a kézmosási lehetőséget biztosítani kell a résztvevőknek. 

 Lövészetet olyan lövész vezethet, aki rendelkezik bírói vizsgával, vagy 
lövészetvezetői vizsgával, vagy I. osztályú sportlövész. A lövészet vezetésében részt 
kell venni olyan lövészetvezetőnek is, aki érvényes hatósági lövészetvezetői 
határozattal rendelkezik. 

 
Fegyverekkel kapcsolatos feltételek 
 

 A versenyeken csak olyan fegyver indulhat el, melynek általános műszaki 
állapotát és jogi állapotát az indítóbírók megvizsgálták. Ellenőrizni kell, hogy a 
fegyver megfelel az adott versenyszám szabályainak, a fegyver teljes egészének 
műszaki állapotát, a fegyver kakasának félállása (ha rendelkezik ilyennel) 
biztonságos. Ellenőrizni kell, hogy a fegyver rendelkezik érvényes műszaki 
tanúsítvánnyal. 

 A versenyeken csak a mindenkori magyar jogszabályoknak megfelelő fegyverekkel 
indulhatnak a versenyzők.  

 
A versenyzőkkel kapcsolatos kritériumok 

 A hatályos szabályoknak megfelelően versenyen indulhat az a lövész, mely lövész 
egyesületi tag, fegyvere rendelkezik műszaki kártyával, és rendelkezik MDLSZ 
rajtengedéllyel. 

 
Debrecen, 2010. július 6.        Venter Tibor 


