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A Dinamikus Komplex  Lövészet /továbbiakban DKL/ célja: Az MDLSZ 

versenyzőinek /sportlövőinek/ átfogó  lövészeti felkészültségének 

versenyszerű összemérése, és a dinamikus lövészeti szakágak 

népszerűsítése, valamint szakágak átjárhatóságának megteremtése, az 

MDLSZ Versenyrendezési Szabályzatának figyelembe vételével. 
1. A DKL fogalma: a dinamikus lövész szakágak verseny szabályzatainak és 

jelen szabályzat alkalmazásával egy komplex verseny, egy időben /egy 
helyszínen / történő végrehajtása.  

2. A verseny tartalmát egy verseny kiírás rögzíti, amely tartalmazza a 
szakágak verseny részleteit így: az IPSC-re, sziluett lövészetre, a 
gyorspontra, a fémpárbajra vonatkozó feladatokat. A verseny helyszínekre 
és pályák adottságaira figyelemmel a pisztoly sziluett lövészet helyett lehet 
IPSC karabély feladat is vagy sziluett lövészet pisztoly kaliberű karabéllyal 
illetve kiskaliberű puskával. 

3. A DKL verseny végeredménye: egy eredmény jegyzékben történik, a  
szakágak verseny eredményeinek százalékos megállapításával, majd ezek   
összeadásával. 

4. A  DKL-ben minősítést az 1.sz. melléklet tartalmazza 

   4.1 A DKPL versenydivíziói:  

   4.2 Nagykaliberü maroklőfegyver nyílt irányzékkal /pisztoly, revolver/ 

   4.3 Nagykaliberü maroklőfegyver optikai irányzékkal /pisztoly, revolver/ 

   4.4 Kiskaliberű maroklőfegyver nyílt irányzékkal /pisztoly, revolver/ 

   4.5 Kiskaliberű maroklőfegyver optikai irányzékkal /pisztoly, revolver/ 

   4.6 Félautomata kis vagy nagykaliberű karabély nyílt irányzékkal 

   4.7 Félautomata kis vagy nagykaliberű karabély optikai irányzékkal 

   5. Általános alapelv, hogy minden versenyző nyílt vagy optikai irányzék típussal 
szerelt lőfegyverrel indulhat egy verseny szakágban és szerezhet match 
százalékokat, amely bele számit a személyes végeredményébe.  A versenyző 
indulhat kis és nagy kaliberrel, legfeljebb kettő divízióban illetve ugyan olyan 
irányzék típusú félautomata karabéllyal. A kettő divízió lehet kettő nagy vagy 
kettő kis kaliberű lőfegyver. 
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6. Az IPSC maroklőfegyver és karabély verseny feladat kettő ICS IPSC 
pályát tartalmaz: 

    6.1  Egy közepes pályát,   

    6.2  Egy rövid pályát.    

  7. A pályák kiválasztása az IPSC „ICS” standard pályái közül történik, amelyet a 
versenykiírásban kell rögzíteni / a karabély pályák céltávolságát legfeljebb 
50 méterre lehet növelni/  

   7.1 A kiskaliberű maroklőfegyver IPSC feladatának start /induló/ pozíciója, 
vagy 45 fokos szögben-kézben tartott maroklőfegyver, vagy az asztalról 
történő felvétellel történik. 

   7.2 A kiskaliberű IPSC feladatatnál, minden lövő után a fémeken a találat 
lefestése kerül.  

     8.  Az IPSC nagykaliberü /9X19 stb./ lövészeten csak az IPSC szabálykönyv 
91-92 oldalon található „Open vagy standard” fegyverek használhatók aki, 
más nyílt irányzékkal felszerelt maroklőfegyvert használ az standardnak 
számit. 

 9. A sziluett pisztoly lövészet a sziluett lövészet szabályai szerint: 

9.1 A különböző méretű és távolságban elhelyezett fém sziluettek lövések általi 
ledöntése rövidfegyverrel, MDLSZ 50 méteres rövidpályás fém sziluett 
szabályában meghatározottak alapján, az alábbi eltérésekkel. Az 
értékelésre kerülő lövések száma összesen húsz (20). A fém sziluett célok 
ötös (5-ös) csoportokban vannak felállítva, és balról jobbra történő 
sorrendben kell leadni rájuk a lövéseket.  

     9.2 A lövéseket álló testhelyzetben kell leadni, feltámasztás nélkül a 
maroklőfegyver markolatának egy, vagy két kézzel történő fogásával, a 
kétkezes fogásnál kötelező a kezek kontaktusa. Nem engedélyezett, hogy 
bármely kar valamely része, a válltól a csuklóig, kontaktusba kerüljön a 
lövész testével, vagy valamilyen módon alá legyen támasztva. 

     9.3 Minden lő, sorozatot  90 mp lő, időn belül kell teljesíteni. 

     9.4 A célok távolsága kis és nagykaliberű maroklőfegyver valamint 
karabély esetén: négy sziluett cél típus, felhasználásával 50 méteres 
pályán, öt csirke 25 m, öt disznó 33 m, öt pulyka 42 m, és öt kos 50 m. 

     9.5  A használható fegyverek kis és nagy kaliberű lőfegyverek a sziluett 
lövészeten kívül is elfogadott öntöltő vagy ismétlő  fegyverek, sütési erő 
nincs meghatározva,  
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   9.6 A célok mérete az MDLSZ 50 méteres rövidpályás fém sziluett szabályában 
meghatározottak alapján, a kiskaliberű maroklőfegyver cél vastagság 6 
mm, a nagykaliberü maroklőfegyver célvastagság 10 mm. 

   
    10. A sziluett lövészet eredményét az eredményjegyzékben, az eldöntött célok 

számának százalékban történő kifejezés adja. 
      

  
 
 11. A DKL gyorspont kis és nagy kaliberű lőfegyver  lövészet: 

      11.1 A DKL gyorspont lövészete az MDLSZ gyorspont szabályainak 
megfelelően történik az alábbi eltérések figyelembe vételével. A 
versenyzők sem próba sem pontosító lövést nem adnak le csak a 20 
értékelt lövést, 5–ös sorozatokban, sorozatonként 25 mp lő idővel, kettő 
lőlapra. A gyorspont lövészet rangsorát, a 4.1 figyelembevételével kell 
megállapítani.   

      11.2 A használható fegyverek az MDLSZ gyorspont szabályzatában leírt kis 
és nagykaliberű lőfegyverek, az optikával szerelt maroklőfegyvereknél az 
optikai irányzék nem nyúlhat túl a fegyvercső torlatsíkján.   

       11.3 A lövéseket álló testhelyzetben kell leadni, feltámasztás nélkül a 
maroklőfegyver markolatának egy, vagy két kézzel történő fogásával, a 
kétkezes fogásnál kötelező a kezek kontaktusa. Nem engedélyezett, hogy 
bármely kar valamely része, a válltól a csuklóig, kontaktusba kerüljön a 
lövész testével, vagy valamilyen módon alá legyen támasztva. 

        

      12. A DKL kis és nagy kaliberű lőfegyver  fémpárbaj: 

      12.1 A DKL fémpárbaj lövészet az MDLSZ fémpárbaj szabályai alapján 
történik. A versenyzők az általuk használt felszereléstől függően 
különböző divíziókban versenyezhetnek, nyílt vagy optikai irányzékkal 
szerelt kis vagy nagy kaliberű lőfegyverekkel. Mindenképpen be kell 
azonban a versenyzőnek fejeznie a versenyt a kis vagy nagykaliberü 
divízióban, mielőtt a másik divízióban újra kezdhetné.  

      12.2 A DKL fémpárbaj egy pályáját az MDLSZ honlapján szereplő pálya tervek 
közül kell kiválasztani és  a pálya számával és angol nyelvű 
megnevezésével szerepeltetni a versenykiírásban. 

     12.3 A DKL fémpárbaj eredményjegyzékében szereplő százalékos, eredmények 
részét képezik a DKL match eredmény jegyzékének, a 4.1 
figyelembevételével.   

      



MDLSZ Szabálykönyvei                                   Dinamikus Komplex  Lövészet 

 13.   A Dinamikus Komplex  Lőverseny szakágai, pálya leírása és lövés 
számai: 

13.1  IPSC maroklőfegyver és karabély: egy közepes ICS pálya, egy rövid ICS 
pálya,  

13.2 Sziluett lövészet: 5 db. csirke, 5 disznó, 5 db pulyka, 5 db kos = 20 
kötött lövés 

13.3  Gyorspont lövészet: 4 sorozatban 5-5 lövés /kettő lőlapra/ összesen= 20 
kötött lövés szám 

     

       13.4 Fémpárbaj: 4 string /rész feladat/ stringenként 5 lövés összesen  
minimum 20 lövés.  
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1. számú melléklet 

A Dinamikus Komplex Lövészet 

Minősítő rendszere 

A Dinamikus Komplex Lőverseny végleges eredmény jegyzékét a versenyen szereplő 
szakágak százalékos eredmény jegyzékének összegéből számított átlag adja.  

Minősülni lehet az alábbi divíziókban: 

- kiskaliberű nyílt vagy optikai irányzékkal szerelt pisztollyal; 

- nagykaliberű nyílt vagy optikai irányzékkal szerelt pisztollyal; 

- kiskaliberű nyílt vagy optikai irányzékkal szerelt puskával /karabéllyal/; 

- nagykaliberű nyílt vagy optikai irányzékkal szerelt puskával /karabéllyal/; 

 
 A DKL szakág minősítési fokozatai a fenti divíziók alapján: 
 
A minősítés alapja a DKL-ban szereplő szakágak százalékos eredmény jegyzékének 
összegéből számított átlag adja A verseny győztesének elért pontszáma a 100 százalék. 
Minden további versenyző annyi százalékot kap, ahány százalékát megszerezte a győztes 
eredményének. A minősüléshez legalább 3 versenyzőnek kell eredményt elérnie 
divíziónként. 
 

-   Másod osztályminősítési szint: 30% felett (1 alkalommal)  
 

-   Első osztályminősítési szint: 40% felett )1 alkalommal) 
 

-   Mesterminősítési szint: 60% felett (2 alkalommal)  
 

-   Nagymester minősítési szint: 80% felett (3 alkalommal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


