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Versenyek rendezése  

1. Elnevezések  

(1)  Szövetség: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar  Dinamikus  Lövészsport Szövetség.  

(2)  Elnökség: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar  Dinamikus  Lövészsport Szövetség 
elnöksége.  

(3)  Főtitkár: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar  Dinamikus  Lövészsport Szövetség főtitkára.  

(4)  Bírói Bizottság:  jelen  szabályzat  alkalmazásában  a  Magyar  Dinamikus Lövészsport Szövetség 
Bírói Bizottsága.  

 

2. Versenyrendszer  

(1) A Szövetség kizárólag amatőr versenyrendszert működtet, hivatásos vagy vegyes bajnoksága 
nincs. Minden egyes képviselt sportágnak önálló versenyrendszere van.  

(2) Az amatőr versenyrendszer versenyévadokra tagozódik. A minősítő versenyévad a naptári év 
Január 1-től december 15-ig tart.  

(3)  A Szövetség  a  versenyek  négy  típusát  ismer  el,  szerepeltet  a  verseny rendszerben.   

Minősítő verseny: célja a versenyzők számára a minősítés megszerzésének lehetővé tétele. (IPSC 
Level II.) (kötelező a sportorvosi és versenyengedély).   

Kiemelt verseny: célja  a  versenyzők  magas  szintű  koncentrált  megmérettetése, országos rekordok 
elérése, regisztrálása.   

Nemzetközi verseny: célja a versenyzők nemzetközi porondon való megmérettetése, és a minősítés 
megszerzésének lehetővé tétele: (IPSC Level III)   

Világversenyek: IPSC Level IV és V az Európa Bajnokság és a Világbajnokság.  

 (4)  A  sportolók  kizárólag  a  meghatározott  licensz  díj  megfizetésével  megszerzett, hivatalos  
versenyengedély  birtokában,  érvényes  sportorvosi  engedéllyel  vehetnek részt az amatőr 
versenyrendszerben.  

(5) Sportvállalkozások kizárólag a Szövetséggel létesített tagi jogviszony keretében vehetnek részt az 
amatőr versenyrendszerben.  

(6)  A  minősítő  verseny  rendezője  a  Bírói  Bizottság  tagozatai  által  elismert  főbírót köteles  az  
általa  rendezett  IPSC  versenyre  felkérni.  A  versenyellenőrnek  a versenyellenőri megbízást a 
főtitkár adja a verseny után az ellenőri jelentést neki kell átadnia, díjazását elszámolnia. A 
versenyellenőr az MDLSz delegáltja, tisztségviselő a versenyen. IPSC versenyeken a versenyellenőr 
maga a főbíró.  

(7) A  verseny  rendezője  a  versenyről  eredményjegyzéket  és  jegyzőkönyvet  készít, amelyet  
köteles  5  napon  belül  papír  alapon  vagy  elektronikus  formában  a  főtitkár részére eljuttatni. Az 
eredményjegyzéknek (a honlapról letölthető excel formátumban) kötelezően  tartalmaznia  kell  a  
versenyző  versenyengedély  számát.  IPSC  verseny esetén  csatolni  kell  a  WinMSS.CAB  file-t.  
Ennek  elmulasztása  a  verseny eredményének automatikus törlését jelenti.  



(8)  A  szövetségi  licensz  (verseny  rendezési  jog)  mértéke,  5.000  Forint  (+  a nemzetközi 
szervezetek felé befizetendő díj). A szövetségi licensz díjat 5 napon belül átutalással illetve készpénz 
befizetéssel kell rendezni.  

(9) A klubrendezvények rendezésében (Level I) az MDLSz nagyobb szabadságot ad a  rendezőknek,  
azonban  a  mindenkori  biztonsági  szabályok  betartása  kötelező.  A Szövetség az ilyen versenyt a 
versenyrendszerében nem  szerepelteti a Szövetségi licensz  díjat  a  Szövetség  részére  ezen  
versenyek  után  nem  kell  megfizetni,  a versenyzők minősítést ilyenkor nem szerezhetnek.  

(10) A minősítő versenyen elért eredmény elismeréséhez szükséges, hogy legalább 15 MDLSz 
versenyzőnek három klub versenyzőiből kell részt venniük.  

(11)  A  Szövetség  által  elismert  versenyen  a  Sporttörvény  előírásai  szerint,  csak érvényes  
versenyengedéllyel  és  érvényes  sportorvosi  engedéllyel  rendelkezők vehetnek részt. Ennek 
meglétét a verseny rendezőnek kell ellenőrizni.  

(12) MDLSz Nemzeti és Országos rekordok hitelesítése IMSSU,  Steel  Challenge,  IDPA    szakágaknál,  
Világversenyen,  Nemzetközi Versenyen elért eredményeket, rekordokat a szakág Világszövetsége 
által regisztrált módon  és  feltételekkel  megegyezően  az  MDLSz  is  regisztrálja.  A  verseny 
eredményét tartalmazó hivatalos eredményjegyzék alapján az MDLSz Nemzetközi / Nemzeti 
Rekordként ismeri el és tarja nyílván.  

Gyorspont versenyszámoknál: Kiemelt Versenyen és az Országos Bajnokságon elért eredmények 
alapján lehet Országos Rekordot elérni, regisztrálni. 

Hazai  IMSSU  és  Precíziós  Puska  versenyszámoknál:  Országos  Bajnokságon  és Rangos  Minősítő  
Versenyen  elért  eredmények  alapján  lehet  Országos  Rekordot elérni, regisztrálni.  

Rangos  Minősítő  Verseny  fogalma:  (kivonat  a  2016.06.08.-i  Elnökségi Emlékeztetőből) Rangos 
verseny az a Minősítő Verseny, ahol az adott versenyszámnak az előző évi országos bajnokságán elért 
első 10 helyezettjéből jelen van minimum 25 rangsor ponttal rendelkező versenyző.  

A rangsorpontok meghatározása: előző évi OB 1. helyezett:   10 pont,  2. helyezett  9 pont,    3. 
helyezett   8 pont…….10. helyezett   1 pont. Tehát ha az adott versenyszám előző évi OB első 3 
helyezettje jelen van, akkor az már egy rangos verseny. Rekordokat csak az ilyen rangos versenyen 
lehet elérni, valamint a verseny végén a versenyellenőri jelentésben kell ezen rangsorponttal 
rendelkező versenyzőknek aláírásukkal hitelesíteni kell az új rekordot majd továbbítani az MDLSz 
Főtitkára felé.  

  

3. Versenyengedély  

(1) A Szövetség minden egyes általa felügyelt sportágban versenyengedélyt ad ki, a megküldött  
versenyengedély  kérő  lap  alapján.  A  versenyengedély egy  naptári  évre érvényes.  

(2)  A  versenyengedély  kiváltását  a  versenyzők  annál  a  Szövetséggel  tagi jogviszonyban álló 
sportszervezetnél kezdeményezhetik, amelynél a Szövetség által képviselt sportágakban le vannak 
igazolva.  

 (3)  A  versenyengedély  postán,  személyesen  vagy  e-mailben  igényelhető,  a Főtitkárnál. Díját a 
klub átutalással vagy személyesen, készpénzzel fizetheti minden év  február  28-ig.  Ezen  időpont  
után  igényelt  versenyengedélyek  díja  1000  Ft-al (plusz  postázási  díj)  emelkedik.  A  
versenyengedélyek  díjait,  és  az  elküldendő adatokat  az  1.  számú  melléklet  tartalmazza.  A  



versenyengedélyeket  a  Szövetség ezzel megbízott tisztségviselője a pénz és a lista megérkezését 
követő 5 napon belül postán, ajánlott levélben megküldi, vagy a tag klub hivatalos képviselőjének 
átvételi elismervény ellenében személyesen adja át.  

(4) Versenyengedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni azon külföldi versenyzőket, akik az adott 
sportágban a lakhelyük szerint illetékes országos hatáskörű sportszövetség versenyengedélyével  
rendelkeznek,  vagy  azzal  egyenértékű  egyéb  módon  (pl. tagsági jogviszony keretén belül) 
jogosultak hazájuk hasonló versenyein nevezni.  

(5)  Az  ifjúsági  és  junior  versenyzők  éves  versenyengedélye  ingyenes  az  MDLSz  versenyeken való 
részvételért nem fizetnek.  

(6) A női versenyzők éves versenyengedélye és az MDLSz Országos Bajnokságokon való részvételük 
ingyenes.  

 

4. Versenyrendezési jog  

(1) Szövetség által elismert versenyt kizárólag maga a Szövetség, illetve tagjai rendezhetnek. 
Amennyiben egy tagszervezet a szövetség másik tagszervezetével, esetleg más lövészsport szövetség 
tagszervezetével közösen kíván versenyt rendezni, úgy köteles a szakág vezetőn keresztül, alkalmas 
módon (pl.: telefon, email) kikérni az MDLSz elnökségének előzetes állásfoglalását, mely kiterjedhet a 
rendezvénnyel kapcsolatos részletek meghatározására, módosítására, illetve a közös rendezés 
megtiltására is. A szabály ellen vétő egyesület tagságát a szövetség egy évre felfüggesztheti.  

(2) A Szövetség által felügyelt sportágakban a tagok kizárólag Szövetség által jóváhagyott versenyt 
rendezhetnek.  

(3) A Szövetség a verseny rendezési jogát előzetes jóváhagyáshoz köti.  

(4) A verseny rendezője a rendezés részfeladatait, vagy akár egészét is átadhatja más szervezetnek, 
azonban a versenyért mindennemű felelősséget továbbra is maga visel. A verseny rendezője köteles 
a lő verseny megrendezéséhez és biztonságos lebonyolításához szükséges valamennyi törvényi 
feltétel meglétéről gondoskodni.  

(5) MDLSz versenyeken a versenyt vezető bíróknak az egységes megjelenés (bírói póló használata) 
kötelező!  

(6) A Szövetség fenntartja magának az Országos Bajnokság rendezési jogát. Ezen versenyek 
rendezését pályázat útján tagjainak átengedheti. Az ezzel kapcsolatos döntés meghozatala az 
Elnökség hatásköre, amely egy alkalomra, az adott versenyre szól. Országos Bajnokság és Kiemelt 
Verseny csak elő regisztrációval rendezhető. (Javasolt az ingyenesen használható: www.mdlsz.com )  

(7) Ajánlott a 2. számú mellékletben szereplő nevezési lap használata a minősítő versenyeken.  

(8) Az Országos Bajnokságok rendezésének általános feltételei:  

-  a versenyszámok lebonyolításához szükséges engedéllyel rendelkező lőtér,  

-  higiénés helyiség,  

-  étkezési lehetőség,  

-  elegendő bíró és segítő (ezek számáról a Bírói Bizottság, szakágvezető dönt, a lőállások, pályák 
száma és kialakítása ismeretében),  



-  divíziónként legalább 10, kategóriánként legalább 5 versenyző indulása esetén lehet Országos 
bajnokot hirdetni.  

-  Senior korcsoport: 50 éves kortól minimum 5 fő induló / versenyszám esetében  

-  Szuper Senior korcsport: 60 éves kortól minimum 5 fő induló/ versenyszám esetében  

 

Speciális követelmények a Gyorspont Országos Bajnokság és Kiemelt Versenyek megrendezéséhez:  

-  a versenyzéshez elismert összes kategóriájú fegyver használatára alkalmas, minden időjárási 
körülmény között használható lőtér  

-  minimum 8 lőállás (szükség szerint 2 sörétes lőállással, amit a verseny folyamán a verseny 
rendezője a pillanatnyi igényekhez igazíthat)  

-  paravánnal, fallal elkülönített lőállások, minimum 2 méter távolság a lőállások között,  

-  IPSC óra használata  

-  minimum 25 méter távolság lövésére alkalmas lőtér.  

-  Csapatverseny:  3+1 fő/  csapat. A 4  versenyző  mindegyike  nevezéskor előre megjelöl  1  puska  és  
1  pisztoly  versenyszámot.  Az  ezekben  elért eredményeikből  a  három  legjobb  versenyző  
eredményének  összege  adja  a csapat eredményét.  

-  A  verseny  rendezője  köteles  a  versenyhez  kapcsolódó  szabályzatokat, dokumentumokat  
nyomtatott  formában  a  verseny  helyszínén  tartani. (VRSz, Minősítési szabályzat, Gyorspont 
Szabálykönyv, aktuális rekordok)  

  

Speciális követelmények a Sziluett Országos Bajnokság megrendezéséhez:  

-  minimum 6 lőállás,  

-  paravánnal, fallal elkülönített lőállások, vagy minimum 2 méter távolság a lőállások között,  

-  minimum 100 méter távolság lövésére alkalmas lőtér.  

-  a  verseny  rendezője  köteles  a  versenyhez  kapcsolódó  szabályzatokat, dokumentumokat  
nyomtatott  formában  a  verseny  helyszínén  tartani. (VRSz, Minősítési szabályzat, Sziluett 
Szabálykönyv, aktuális rekordok)  

 

Speciális követelmények a Rövidpályás fém sziluett Országos Bajnokság megrendezéséhez:  

 -  minimum 6 lőállás,  

-  paravánnal, fallal elkülönített lőállások, vagy minimum 2 méter távolság a lőállások között,  

-  minimum 50 méter távolság lövésére alkalmas lőtér.  

-  a verseny rendezője köteles a versenyhez kapcsolódó szabályzatokat,  

-  dokumentumokat nyomtatott formában a verseny helyszínén tartani.(VRSz, Minősítési szabályzat, 
Rövidpályas fémsziluett szabálykönyv, aktuális rekordok).   



Speciális követelmények a Steel-challenge Országos Bajnokság megrendezéséhez:  

- minimum 5 pálya,  

- minimum 3 párhozamosan lőhető pálya.  

- az országos bajnokságokon és rangos versenyeken csak a nemzetközi pályák elfogadottak, ezek a 
következők: Smoke&Hope, 5 To Go, Roundabout, Outer Limits, Speed Option, Accelerator, 
Showdown, Pendulum. Ezeken a versenyeken a nyolc pálya közül legalább öt felépítése kötelező. 

- a  verseny  rendezője  köteles  a  versenyhez  kapcsolódó  szabályzatokat, dokumentumokat  
nyomtatott  formában  a  verseny  helyszínén  tartani. (VRSz, Minősítési szabályzat, Szabálykönyv, 
aktuális rekordok). 

  

Speciális követelmények az IPSC Országos Bajnokság megrendezéséhez:  

- minimum 8 pálya,  

- a pályáknak meg kell felelni a Level III. szint szabályainak,  

- minimum 3 párhozamosan használható pálya.  

  

Speciális követelmények a Precíziós Puska Országos Bajnokság megrendezéséhez:  

- minimum 4 lőállás,  

- minimum 100 méter távolságú lövésére alkalmas lőtér.  

- a verseny  rendezője  köteles  a  versenyhez  kapcsolódó  szabályzatokat, dokumentumokat  
nyomtatott  formában  a  verseny  helyszínén  tartani. (VRSz, Minősítési szabályzat, Szabálykönyv, 
aktuális rekordok). 

  

Speciális követelmények a Hagyományőrző Országos Bajnokság megrendezéséhez:  

- minimum 6 lőállás,  

- paravánnal, fallal elkülönített lőállások, vagy minimum 2 méter távolság a lőállások között.  

- minimum 50 méter és 100 méter távolság lövésére alkalmas lőtér.  

- a verseny  rendezője  köteles  a  versenyhez  kapcsolódó  szabályzatokat, dokumentumokat  
nyomtatott  formában  a  verseny  helyszínén  tartani. (VRSz, Minősítési szabályzat, Szabálykönyv, 
aktuális rekordok).  

  

(8) Nem rendezhet versenyt az az egyesület, amelynek tartozása van a szövetség  felé.   

(9) Minden versenyen az eredményhirdetés előtt fél órával a versenyzők eredményét elérhetővé kell 
tenni.  

- IPSC versenyen a verify listát,  



- IMSSU és Steel Challenge versenyeken az értékelő lapokat.  

-Hazai versenyszámoknál a lőlapokat vagy az előzetes eredmény jegyzéket,  

  

(9.1) A verseny folyamán keletkezett hivatalos dokumentumokat (eredményjegyzékek, értékelő 
lapok, lőlapok stb.) a verseny rendezője köteles a verseny után 1 évig megőrizni.  

 

5. Versenynaptár  

(1)  A  Szövetség  versenynaptárat  üzemeltet,  és  kizárólag  az  ebben  szereplő versenyeket ismeri el 
hivatalos versenyeként.  

(2) A versenynaptárban előzetes, illetve véglegesített versenyek szerepeltethetők. Az előzetesként  
megjelölt  versenyek  a  rendező  tag  rendezési  szándékát  hivatottak jelezni.  

(3) A versenynaptárba előzetes versenyidőpontot bejegyeztetni legkésőbb a verseny tervezett 
időpontját megelőző 30. napig lehet, külön Elnökségi engedéllyel rendkívüli esetben rövidebb idő is 
engedélyezhető.  

(4)  A  versenyt  véglegesíteni  kizárólag  írásban,  a  Bírói  Bizottság  sportági tagozatának,  vagy  
közvetlenül  a  Főtitkárnak  benyújtott  előzetes  versenykiírással lehet. A versenykiírásnak kötelezően 
tartalmaznia kell a rendező tag nevét, a verseny időpontját, valamint helyszínét. A verseny a 
véglegesítési eljárás során kapja meg a nyilvántartási számot.  

(5) A  verseny  véglegesítésének  legkésőbbi  időpontja  a  verseny  megkezdése  előtti 30. nap. 
Bizonyos sportágakban, vagy azok bizonyos típusú versenyei esetén a jelen szabályzat ennél hosszabb 
illetve rövidebb időtartamot is meghatározhat.  

(7)  A  versenynaptárból  az  előzetesen  bejegyzett  versenyt  a  rendezési  szándékát közlő tag a 
véglegesítési határidő előtt következmények nélkül töröltetheti.  

(8) Minden versenyhez külön versenykiírást kell kiírni.  

  

IPSC versenyek rendezése  

6. Általános szabályok  

(1) A Szövetség által elismert IPSC versenyek lőfeladatait a rendező köteles az IPSC  versenyek 
jóváhagyására vonatkozó szabályok szerint jóváhagyatni.  

(2) Az IPSC versenyeken a versenyellenőr a főbíró (Range Master)  

(3) A Szövetség az IPSC versenyek három típusát ismeri el:  

Minősítő verseny: Level II célja a versenyzők számára a minősítés megszerzésének lehetővé tétele.  

Nemzetközi  verseny:  Level  III  célja  a  versenyzők  nemzetközi  porondon  való megmérettetése, és 
a minősítés megszerzésének lehetővé tétele.  

Világversenyek: Level IV. és V. IPSC Európa és a világbajnokság.  

 



 

 

 

7. Minősítő versenyek  

(1) A minősítő versenyek kettes szintű versenynek minősülnek. Minősítő versenyen kizárólag IPSC 
versenyengedéllyel rendelkező sportolók szerezhetnek minősítést. A minősítő  versenyeken  a  Bírói  
Bizottság  IPSC  tagozata  által  elismert  versenyfőbírói keretben  szereplő  bírók  egyikét  köteles  
felkérni  a  főbírói  tisztségre.  A  minősítő versenyeken  minden  egyes  pályára  a  Bírói  Bizottság  
IPSC  tagozata  által  elismert versenybírói keretben szereplő bírók egyikét köteles felkérni bírói 
tisztségre.  

 

8. Nemzetközi versenyek  

(1) A  nemzetközi versenyek  hármas  szintű versenyek. A  verseny  rendezője a  Bírói Bizottság  IPSC  
tagozata  által  elismert  verseny-főbírói  keretben  szereplő  bírók egyikét,  illetve  a  saját  régiójában  
megfelelő  minősítéssel  rendelkező  külföldi  bírót köteles felkérni a főbírói  tisztségre. A  verseny  
rendezője  kizárólag  a  bírói bizottság IPSC  tagozata  által  elismert  bírókat,  illetve  külön  
jóváhagyással  a  saját  régiójában megfelelő minősítéssel rendelkező külföldi bírót kérhet fel a vezető 
bírói tisztségre.  

  

 

IPSC versenyek jóváhagyása  

9. Verseny jóváhagyási eljárás  

(1)  A  minősítő  versenyt  a  verseny  megkezdése  előtt  legalább  30  nappal véglegesíteni kell.   

(2)  A  hármas  szintű  és  kiemelt  minősítő  versenyt  a  verseny  megkezdése  előtt legalább  90 
nappal  véglegesíteni kell. A  véglegesítési bejelentéshez  csatolni  kell  a versenykiírást,  valamint  
minden  egyes  pálya  hozzávetőleges  rajzát,  a  pályabejárás szövegét, és a pályaépítőknek szóló 
megjegyzéseket.  

(3) A verseny rendezője köteles gondoskodni egy e-mail címről, hiányában egy mobil telefonszámról,  
amelyen  a  Szövetség  a  jóváhagyással  kapcsolatos  döntését közölheti.  

(4) A Régióigazgató a Bírói Bizottság IPSC tagozatának döntése alapján készíti elő a hármas  szintű  
verseny  engedélyeztetését.  Intézkedik  a  Nemzetközi  Bírói  Bizottság felé a verseny jóváhagyása 
érdekébe.  

 

10. Nemzetközi verseny jóváhagyási eljárás  

(1) A  verseny  rendezőjének  legalább  90  nappal  a  verseny  előtt  be  kell  jelenteni  a verseny  
rendezését  az  MDLSz  ,  rajta  keresztül az  IPSC felé. A  pályarajzokat  és  a pályabejárás szövegét 
legalább 45 nappal a verseny megkezdése előtt el kell küldeni az IPSC és az MDLSz felé jóváhagyásra. 
A pályarajzokat, a pályabejárás szövegét, a bírók  /  segítők  létszámát,  az  időtervet  legalább  45  



nappal  a  verseny  megkezdése előtt el kell küldeni az MDLSz IPSC szakág vezetőjének és a Bírói 
Bizottság IPSC tagozatának  jóváhagyásra.  (Megjegyzés:  Az  IPSC  által  jóváhagyott  pályarajzokat 
nem írhatják felül). A minimális elvárt bírói / segítői létszám:   

- rövid pálya 1 bíró, 1 segítő;  

- közepes pálya 2 bíró, 2 segítő;  

- hosszú pálya 2 bíró, 2 segítő.  

A verseny megkezdése előtt 14 nappal a verseny rendezőjének rendelkeznie kell az IPSC által 
jóváhagyott pályákkal, valamint az MDLSz IPSC szakág vezetője és a Bírói Bizottság IPSC tagozata által 
jóváhagyott bírói / segítői létszámmal és időtervvel.  

(2)  A  pályák  száma  minimum  tizenkettő.  A  pályákat  az  elő  verseny  folyamán  a főbírónak  át  
kell  vennie.  Egy  lő  csatornába  maximum  két  pálya  helyezhető  el, amelyek lövésszáma összesen 
nem haladja meg a huszonnyolcat. (Megjegyzés: ha a  lőtér  kialakítása  miatt  –  pince  lőtér  
esetében  –  ez  nem  megoldható,  indokolt esetben  el  lehet  térni  a  Régió  Igazgató  
jóváhagyásával.)  Az  elő  versenyen rendelkezésre kell állni a végleges Magyar és Angol nyelvű 
pályabejárás leírásoknak, squad beosztásnak, időtervnek.  

(3)  A  verseny  rendezője  köteles  biztosítani  elegendő  védőitalt  a  bírók/segítők részére, valamint 
sátrat vagy ernyőt minden pályára. Minden egyéb juttatás (étkezés, szállás,  ruházat…  stb.)  a  
verseny  rendezőjének  döntése  alapján  történik,  viszont arról a verseny előtt tájékoztatni kell a 
bírókat.  

(4) Az 1-2. pontok nem teljesülése esetén az MDLSz IPSC szakágvezetője vagy a Bírói Bizottság IPSC 
tagozata indítványozhatja a szövetség felé a verseny Level III.-as minősítésének a megvonását. Az 
esetleges megvonással járó bármilyen felmerülő költség,  kártérítés  a  versenyrendezőt  terheli.  A  3.  
pontban  leírtak  nem  teljesülése esetén  az  MDLSz  IPSC  szakág  vezetője  vagy  a  Bírói  Bizottság  
IPSC  tagozata indítványozhatja  a  szövetség  felé,  hogy  a  versenyrendező  eltiltását  a  Level  III-as 
versenyrendezéstől az adott év hátralévő részére és a következő évre. Az esetleges eltiltással járó 
bármilyen felmerülő költség, kártérítés a versenyrendezőt terheli. (5) A Régióigazgató a Bírói 
Bizottság IPSC tagozatának döntése alapján készíti elő a hármas szintű verseny engedélyeztetését. 
Intézkedik a Nemzetközi Bírói Bizottság felé a verseny jóváhagyása érdekében.  

 

IPSC versenyek tisztségviselői  

11. Versenyigazgató  

(1)  A  versenyigazgató  (Match  director)  a  szabálykönyvben  lefektetett  jogai  és kötelmei mellett 
köteles együttműködni a szövetségi versenyellenőrrel.  

 

12. Főbíró  

(1)  A  főbíró  (range  master)  felel  az  általa  ellenőrzött  verseny  tisztaságáért,  és  a 
szabályzatoknak  megfelelő,  biztonságos  lebonyolításáért.  A  szabálykönyvben lefektetett  jogai  és  
kötelmei  mellett  köteles  együttműködni  a  szövetségi versenyellenőrrel.  

  



13. Pályabíró  

(1) A pályabíró (range officer) az általa ellenőrzött pályán folyó bírói munkáért, vagy az értékelésért 
felel.  

 

14. Szövetségi versenyellenőr  

(1) Köteles a verseny meghirdetett elő versenyének (bírói versenyének), hiányában a főversenynek a 
kezdési időpontja előtt legalább egy órával megjelenni a lőtéren.  

(2) A verseny alatt kötelessége a verseny szabályos lebonyolításának ellenőrzése, és biztosítani,  hogy  
a  verseny  szellemisége  feleljen  meg,  a  Szövetség  elvárásainak. Kötelessége  a  helyszíni  nevezés  
figyelemmel  kísérése.  A  verseny  rendezőjének kötelessége  ellenőriznie  a  versenyengedély  és  a  
sportorvosi  engedély  meglétét. Amennyiben  ezt  elmulasztja  a  szövetségi  versenyellenőr  erről  
köteles  feljegyzést készíteni.  Kötelessége  feljegyzést  készíteni  az  általa  nem  kívánatosnak  
minősített versenyzői magatartásról.  

(3) A szövetségi ellenőr jogköre a jelen szabályzatban említett esetekben kiterjed a szövetségi 
jóváhagyás megvonására is. A jóváhagyás megvonásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben 
mindkét fél fontosnak tartott érveit rögzíteni kell. Ezt a felek aláírásukkal  igazolják.  A  rendező  
köteles  legkésőbb  a  helyszíni  nevezéskor valamennyi  versenyzőt  tájékoztatni  arról,  hogy  a  
szövetségi  jóváhagyás  meg  lett vonva a versenytől. A  versenyzőknek ebben az esetben-jogában áll 
az esetlegesen előre befizetett nevezési díjat visszakérni, ha nem kívánnak részt venni a versenyen.  

(4)  A  szövetségi  versenyellenőr  csak  akkor  versenyezhet  a  fő  versenyen,  ha  a nevezési  díjat  
befizette  és  a  versenyt  megelőzően  nincs  elő  verseny. Amennyiben van elő verseny, a 
versenyellenőr csak azon versenyezhet.  

 

 

IMSSU versenyek rendezése  

15. Általános szabályok  

(1) A Szövetség által elismert IMSSU versenyeket a rendező köteles jóváhagyatni.  

(2) A Szövetség az IMSSU versenyek három típusát ismeri el:  

 Minősítő verseny: célja a versenyzők számára a minősítés megszerzésének lehetővé tétele.  

Nemzetközi verseny: célja a versenyzők nemzetközi porondon való megmérettetése, és a minősítés 
megszerzésének lehetővé tétele.  

Világversenyek: az IMSSU Európa és a világbajnokság.  

 

16. Minősítő versenyek  

(1)  Minősítő  versenyen  kizárólag  IMSSU  versenyengedéllyel  rendelkező szerezhetnek  minősítést.  
A  minősítő  verseny  rendezője  a  Bírói  Bizottság  IMSSU tagozata által elismert versenybírói 
keretben szereplő bírók egyikét köteles felkérni a főbírói tisztségre.  



(2)  Az  MDLSz  által  jóváhagyott  versenyre  a  verseny  rendezője  köteles  a  szakág vezetőjével  
egyeztetve,  versenyellenőri  tisztségre,  főtitkári  megbízással  rendelkező versenyellenőrt  kérni,  A  
versenyellenőr  feladatai,  jogai  és  kötelezettségei  ezen szabályzat 14. pontjában olvasható.  

 

IMSSU versenyek jóváhagyása  

17. Verseny jóváhagyási eljárás  

(1)  A  minősítő  verseny  versenykiírását  a  verseny  megkezdése  előtt  legalább  30 nappal  el  kell  
küldeni  a  Bírói  Bizottság  IMSSU  tagozatának,  Főtitkári  engedéllyel rendkívüli esetben rövidebb 
idő is engedélyezhető.  

(2)  A  minősítő  versenyt  a  verseny  megkezdése  előtt  legalább  30  nappal véglegesíteni  kell.  
Főtitkári  engedéllyel  rendkívüli  esetben  rövidebb  idő  is engedélyezhető.  

(3) A véglegesítési bejelentéshez csatolni kell a versenykiírást.  

(4) A verseny rendezője köteles gondoskodni egy e-mail címről, hiányában egy mobil telefonszámról,  
amelyen  a  Szövetség  a  jóváhagyással  kapcsolatos  döntését közölheti.  

  

 

Steel Challenge versenyek rendezése  

18. Általános szabályok  

(1)  A  Szövetség  által  elismert  Steel  Challenge  versenyeket  a  rendező  köteles jóváhagyatni.  

(2)  A  Szövetség  az  Steel  Challenge  versenyek  egy  típusát  ismeri  el.  Minősítő verseny: célja a 
versenyzők számára a minősítés megszerzésének lehetővé tétele.  

 

19. Minősítő versenyek  

(1)  Minősítő  versenyen  kizárólag  MDLSZ  versenyengedéllyel  rendelkező  sportolók szerezhetnek  
minősítést.  A  minősítő  verseny  rendezője  a  Bírói  Bizottság  tagozata által elismert versenybírói 
keretben  szereplő  bírók  egyikét  köteles  felkérni a  főbírói tisztségre.  

(2)  Az  MDLSz  által  jóváhagyott  versenyre  a  verseny  rendezője  köteles  a  szakág vezetőjével  
egyeztetve  versenyellenőri  tisztségre,  főtitkári  megbízással  rendelkező versenyellenőrt  kérni.  A  
versenyellenőr  feladatai,  jogai  és  kötelezettségei  ezen szabályzat 14. pontjában olvasható.  

 

 

Steel Challenge versenyek jóváhagyása  

20. Verseny jóváhagyási eljárás  

(1)  A  minősítő  verseny  versenykiírását  a  verseny  megkezdése  előtt  legalább  30 nappal  el  kell  
küldeni  a  Bírói  Bizottság  Steel  Challenge  tagozatának,  Főtitkári engedéllyel rendkívüli esetben 
rövidebb idő is engedélyezhető.  



(2)  A  minősítő  versenyt  a  verseny  megkezdése  előtt  legalább  30  nappal véglegesíteni  kell.  
Főtitkári  engedéllyel  rendkívüli  esetben  rövidebb  idő  is engedélyezhető.  

(3) A  véglegesítési  bejelentéshez  csatolni  kell  a  versenykiírást,  a  pályák  rajzai,  és 
elhelyezkedésüket  a  lőtéren,  valamint  minden  olyan  információt,  amely  segíthet eldönteni, hogy 
biztonságos-e a pálya kialakítása.  

 (4) A verseny rendezője köteles gondoskodni egy e-mail címről, hiányában egy mobil telefonszámról,  
amelyen  a  Szövetség  a  jóváhagyással  kapcsolatos  döntését közölheti.  

 

 

Gyors Pontlövészet versenyek rendezése  

21. Általános szabályok  

(1)  A  Szövetség  által  elismert  gyors  pontlövészet  versenyeket  a  rendező  köteles jóváhagyatni.  

(2) A Szövetség az gyors pontlövészet versenyek két típusát ismeri el.  

 

22. Minősítő versenyek, Kiemelt versenyek  

(1)  A  versenyeken  kizárólag  MDLSz  versenyengedéllyel,  rendelkező  sportolók szerezhetnek  
minősítést.  A  minősítő  verseny  rendezője  a  Bírói  Bizottság  gyors pontlövészet  tagozata  által  
elismert  versenybírói  keretben  szereplő  bírók  egyikét köteles felkérni a főbírói tisztségre.  

  

(2)  Az  MDLSz  által  jóváhagyott  versenyre  a  verseny  rendezője  köteles  a  szakág vezetőjével  
egyeztetve  versenyellenőri  tisztségre,  főtitkári  megbízással  rendelkező versenyellenőrt  kérni.  A  
versenyellenőr  feladatai,  jogai  és  kötelezettségei  ezen szabályzat 14. pontjában olvasható.  

 

 

A gyorspont lövészet versenyek jóváhagyása  

23. Verseny jóváhagyási eljárás  

(1)  A  minősítő  verseny  versenykiírását  a  verseny  megkezdése  előtt  legalább  30 nappal  el  kell  
küldeni  a  Bírói  Bizottság  gyors  pontlövészet  tagozatának  Elnökségi engedéllyel rendkívüli esetben 
rövidebb idő is engedélyezhető.  

(2)  A  minősítő  versenyt  a  verseny  megkezdése  előtt  legalább  30  nappal véglegesíteni kell.  

  

(3) A véglegesítési bejelentéshez csatolni kell a versenykiírást.  

(4) A verseny rendezője köteles gondoskodni egy e-mail címről, hiányában egy mobil  telefonszámról,  
amelyen  a  Szövetség  a  jóváhagyással  kapcsolatos  döntését közölheti.  

 



 

 

Precíziós Puska versenyek rendezése  

24. Általános szabályok  

(1)  A  Szövetség  által  elismert  precíziós  puska  versenyeket  a  rendező  köteles jóváhagyatni.  

(2) A Szövetség a precíziós puska versenyek egy típusát ismeri el.   

 

25. Minősítő versenyek  

(1)  Minősítő  versenyen  kizárólag  MDLSz  versenyengedéllyel,  rendelkező  sportolók szerezhetnek  
minősítést. A  minősítő  verseny  rendezője  a  Bírói  Bizottság  precíziós puska  tagozata  által  
elismert  versenybírói  keretben  szereplő  bírók  egyikét  köteles felkérni a főbírói tisztségre.  

(2)  Az  MDLSz  által  jóváhagyott  versenyre  a  verseny  rendezője  köteles  a  szakág vezetőjével  
egyeztetve  versenyellenőri  tisztségre,  főtitkári  megbízással  rendelkező versenyellenőrt  kérni.  A  
versenyellenőr  feladatai,  jogai  és  kötelezettségei  ezen szabályzat 14. pontjában olvasható.  

 

 

Precíziós puska versenyek jóváhagyása  

26. Verseny jóváhagyási eljárás  

(1)  A  minősítő  verseny  versenykiírását  a  verseny  megkezdése  előtt  legalább  30 nappal  el  kell  
küldeni  a  Bírói  Bizottság  precíziós  puska  tagozatának  Főtitkári engedéllyel rendkívüli esetben 
rövidebb idő is engedélyezhető.  

  

(2)  A  minősítő  versenyt  a  verseny  megkezdése  előtt  legalább  30  nappal véglegesíteni  kell.  
Elnökségi  engedéllyel  rendkívüli  esetben  rövidebb  idő  is engedélyezhető.  

(3) A véglegesítési bejelentéshez csatolni kell a versenykiírást.  

(4) A verseny rendezője köteles gondoskodni egy e-mail címről, hiányában egy mobil  telefonszámról,  
amelyen  a  Szövetség  a  jóváhagyással  kapcsolatos  döntését közölheti.  

 

 

Hagyományőrző versenyek rendezése  

27. Általános szabályok  

(1)  A  Szövetség  által  elismert  hagyományőrző  versenyeket  a  rendező  köteles jóváhagyatni.  

(2) A Szövetség a hagyományőrző versenyek egy típusát ismeri el. Minősítő verseny: célja a 
versenyzők számára a minősítés megszerzésének lehetővé tétele.  



 

 

28. Minősítő versenyek  

(1)  Minősítő  versenyen  kizárólag  MDLSz  versenyengedéllyel  rendelkező  sportolók szerezhetnek  
minősítést.  A  minősítő  verseny  rendezője  a  Bírói  Bizottság hagyományőrző tagozata által elismert 
versenybírói keretben szereplő bírók egyikét köteles felkérni a főbírói tisztségre.  

(2) Az MDLSz által  jóváhagyott  versenyre  a  verseny  rendezője,  köteles  a  szakág  vezetőjével 
egyeztetve,  versenyellenőri  tisztségre,  főtitkári  megbízással  rendelkező versenyellenőrt  kérni.  A  
versenyellenőr  feladatai,  jogai  és  kötelezettségei  ezen szabályzat 14. pontjában olvashatók.  

  

 

A hagyományőrző versenyek jóváhagyása  

29. Verseny jóváhagyási eljárás  

(1)  A  minősítő  verseny  versenykiírását  a  verseny  megkezdése  előtt  legalább  30 nappal  el  kell  
küldeni  a  Bírói  Bizottság  hagyományőrző  tagozatának  Elnökségi engedéllyel rendkívüli esetben 
rövidebb idő is engedélyezhető.  

(2)  A  minősítő  versenyt  a  verseny  megkezdése  előtt  legalább  30  nappal véglegesíteni  kell.  
Főtitkári  engedéllyel  rendkívüli  esetben  rövidebb  idő  is engedélyezhető.   

(3) A véglegesítési bejelentéshez csatolni kell a versenykiírást.  

(4) A verseny rendezője köteles gondoskodni egy e-mail címről, hiányában egy mobil  telefonszámról,  
amelyen  a  Szövetség  a  jóváhagyással  kapcsolatos  döntését közölheti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  sz. melléklet  

  

2017-re érvényes versenyengedély és egyéb díjak:  

  

Mindegyik szakágra (IMSSU, IPSC, Hazai)  7.000 Ft  

Ifjúságiak, Juniorok, Nők  Ingyenes  

Évközi minősítés kiadása  1.000 Ft + postaköltség  

Versenyengedély pótlása  1.000 Ft + postaköltség  

Március 1.-utáni versenyengedély igénylése  

regisztrált versenyző részére   

8.000 Ft + postaköltség  

  

 A versenyengedély kérő lap a honlapról tölthető le.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. sz. melléklet  

  

Nevezési lap  

Név:____________________________________________Egyesület:__________________________
______________________  

Születési hely, idő:______________________________________________Versenyengedély 
száma:_______________________  

Divízió(k):_________________________ 2._____________________ 3._______________________ 
4._____________________  

Kategória:                       férfi                    női                     junior                    senior                         super 
senior  

Fegyverek: (lőtérnapló kitöltése esetén nem kötelező)  

1, típusa:__________________száma:________________kaliber:_________tartási engedély 
száma:_______________________  

2, típusa:__________________száma:________________kaliber:_________tartási engedély 
száma:_______________________  

3, típusa:__________________száma:________________kaliber:_________tartási engedély 
száma:_______________________  

4, típusa:__________________száma:________________kaliber:_________tartási engedély 
száma:_______________________  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a 
lőtéren betartandó biztonsági  

szabályokat ismerem! A verseny ideje alatt a lőfegyvert jogszeren birtokolom! Rendelkezem érvényes 
sportorvosi engedéllyel! A  

Dopping szabályzatban leírtakat mindenben elfogadom!  

  

  Kelt:_________________________________  Aláírás:____________________________  

  

  

  

  

  

  



  

  

 3. sz. melléklet,  Gyorspont Nevezési lap  

   

Név:____________________________________________Egyesület:__________________________
______________________  

Születési hely, idő:______________________________________________Versenyengedély 
száma:_______________________  

Kategória:                       férfi                   női                     junior                    

Nevezhető versenyszámok:  

  

KKPi,                     KKPiOpt,                    NKPi,                     NKPiOpt,                    KKPu,   

  

 KKPuOpt,               NKPu,                    NKPuOpt,                   SÖPu,                     SÖPuOpt,  

  

  

Fegyverek: (lőtérnapló kitöltése esetén nem kötelező)  

1, típusa:__________________száma:________________kaliber:_________tartási engedély 
száma:_______________________  

2, típusa:__________________száma:________________kaliber:_________tartási engedély 
száma:_______________________  

3, típusa:__________________száma:________________kaliber:_________tartási engedély 
száma:_______________________  

4, típusa:__________________száma:________________kaliber:_________tartási engedély 
száma:_______________________  

5, típusa:__________________száma:________________kaliber:_________tartási engedély 
száma:_______________________  

6, típusa:__________________száma:________________kaliber:_________tartási engedély 
száma:_______________________  

7, típusa:__________________száma:________________kaliber:_________tartási engedély 
száma:_______________________  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a 
lőtéren betartandó biztonsági  

szabályokat ismerem! A verseny ideje alatt a lőfegyvert jogszeren birtokolom! Rendelkezem érvényes 
sportorvosi engedéllyel A  



Dopping szabályzatban leírtakat mindenben elfogadom!   

  Kelt:_________________________________  Aláírás:____________________________ 


