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Összeállította: Babits László 2004. 

2. kiadás, érvényes: 2005. január. 3-tól 

Módosítás: 2010. január 1-től 

Érvényes: 2013. február 10-től 

Érvényes 2013.április 01-től 

Érvényes 2014.február 10-től 

Érvényes 2016.01.01.-től 

Érvényes 2017.03.01.-től 

Érvényes 2018.01.01.-től 

 



Általános szabályok 

(1) A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség által elismert minősítést kizárólag a 
Szövetség igazolt, és érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzője szerezhet. 

(2) Az adott évben érvényes minősítést az előző naptári év versenyeredményei alapján kell 
meghatározni. 

Tárgyévben szerzett minősítést év közben külön lehet kérni, ez évközi minősítésnek számit, 
amely térítés köteles. 

(3) A minősítéshez szükséges versenyeredmények kizárólag a Szövetség által jóváhagyott, 
és ellenőrzött minősítő versenyeken szerezhetők meg. 

(4) Minősítő versenyen legalább három egyesület versenyzőinek minimum 15 fővel kell 
részt venni. 

(5) Bármelyik minősítés csak akkor érvényes, ha a sportoló az adott évben legalább HÁROM, 
bármely MDLSZ szakágban rendezett minősítő versenyen részt vesz és legalább egyszer 
minősítést szerzett. 

(6) Minősítést fegyvernemenként lehet megszerezni, 

- kiskaliberű pisztoly, 

- nagy kaliberű pisztoly, 

- kiskaliberű puska, 

- nagy kaliberű puska, 

- sörétes puska, 

- légpisztoly, 

- légpuska. 

(7) Versenyenként és fegyvernemenként egy minősítés szerezhető. 

(8)Az MDLSZ összes lövészeti szakágára vonatkozó Minősítési fokozatok. 

A „Nagymester” minősítéshez: 3 alkalommal teljesíteni kell valamelyik sportág 
„Nagymester” szintjét. 

A „Mester” minősítéshez: 2 alkalommal teljesíteni kell az adott sportág „Mester” szintjét. 

Az” I. osztályú” minősítéshez: 1 alkalommal teljesíteni kell az adott sportág „I. osztályú 
szintjét”. 



Az „II. osztályú minősítéshez”: 1 alkalommal teljesíteni kell az adott sportág „II. osztályú 
szintjét”. 

(9) A Minősítést minden versenyzőnek, minden évben meg kell szereznie. 

Kivétel: ha egy versenyzőnek valamilyen, (például egészségügyi) ok miatt nem sikerül 
megszereznie a minősítést, akkor az Elnökség az előző év minősítési eredményei alapján a 
sporteredményeit figyelembe véve, külön minősítést javasolhat. 

 

IPSC szakág minősítési fokozatai 

(1) Lásd az IPSC Szabályzatok 7. pontjában. 

 

Sziluett lövészet (IMSSU) szakág minősítési fokozatai 

 (1) A minősítés alapja a két sorozatban összesen ledöntött célok darabszáma. Ez maximum 
40. lövés. 

(2) A pontegyenlőség eldöntésére szolgáló “szétlövés” során elért találatok nem számítanak. 

(3) Nemzetközi szövetség szabályzatának megfelelő minősítések az irányadók. A hazai 
versenyeken elérhető minősítési szintek: 

Minden divízióban: 

Nagymester minősítési szint 31-40 sziluett cél találat 

Mester minősítési szint: 21-30 sziluett cél találat 

I. osztály minősítési szint: 10-20 sziluett cél találat 

II. osztály minősítési szint: 05-09 sziluett cél találat 

 

 

 

 

 

 



Fémpárbaj „Steel Challenge” szakág minősítési fokozatai 

(1) A minősítés alapja az összes időmegtakarítás százalékos eredménye. A verseny 

győztesének elért pontszáma a 100 százalék. Minden további versenyző annyi százalékot 

kap, ahány százalékát megszerezte a győztes időmegtakarításának. A minősüléshez legalább 

3 versenyzőnek kell eredményt elérnie divíziónként. 

(2) Másod osztály minősítési szint : 30% felett (1 alkalommal) 

(3) Első osztály minősítési szint: 40% felett )1 alkalommal) 

(4) Mester minősítési szint: 60% felett (2 alkalommal) 

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

 

Gyors pontlövészet , Rapid gyorspont lövészetminősítési fokozatai 

 (1) A minősítés alapja a céltáblában elért körértékek összege. 

Minden divízióban: 

Nagymester minősítési szint 175-195 köregység 

Mester minősítési szint 165-174 köregység 

I. osztály minősítési szint 140-164 köregység 

II. osztály minősítési szint 100-139 köregység 

(2) A Gyorspont Országos Ranglista értékelése a sportoló 2 kiemelt versenyen elért legjobb 
eredménye és az Országos Bajnokságon elért eredményeinek az összege alapján történik. Az 
országos Bajnokságon elért eredmény a ranglistába 1.1-es szorzóval kerül beszámításra. 

Ha nem vett részt az Országos Bajnokságon, akkor az értékelése, 3 kiemelt versenyen elért 
legjobb eredményeinek összege alapján történik. 

(3) Nyilvántartott Gyorspont Országos Rekordot csak kiemelt versenyen, vagy az Országos 
Bajnokságon elérve lehet regisztrálni. 

2017.03.01.-től az Országos rekordot csak 3 lőlapon (3X5 lövés) lehet hitelesíteni, amelyet a 
verseny rendezője köteles az eredmény jegyzékkel együtt a Főtitkárnak, hitelesítés céljából 
megküldeni. 



(4.)Kiemelt versenyen, vagy az OB-n sörétes huzagolt és huzagolatlan csövű fegyverrel, nyílt 
és optikai irányzék kategóriában elért eredményeket a verseny eredményjegyzékén nem kell 
külön választani, de az Országos rekordok nyilvántartásánál külön kategóriában kell 
könyvelni. 

(5) Nagy kaliberű pisztoly versenyszámban, nyílt és optikai kategóriában, kiemelt versenyen 
vagy OB-n a peremes hüvelyű lőszerrel működő fegyverrel elért eredményt az eredmény 
jegyzéken nem kell külön választani a hornyos hüvelyű lőszerrel működő öntöltő 
maroklőfegyverrel elért eredménytől. 

Az Országos rekordok nyilvántartásánál viszont külön kategóriában kell szerepeltetni, mert 
külön díjazásban lesz részesítve. 

(6) A minősítés megszerzéséért való újra lövéskor szerzett jobb eredmény csak akkor számít 
bele a minősítésbe, ha a versenyző a versenyen az adott divízióban a minimális II. osztályú 
minősítést nem érte el. 

 

Nagy kaliberű Precíziós puskaverseny” szakág minősítési fokozatai 

A minősítés alapja a céltáblán elért körértékek összege. 

15 lövés / sorozat 1-10-ig számozott lőlapra 

Nagymester minősítési szint: 145-150 találat 

Mester minősítési szint : 140-144 találat 

I. osztály minősítési szint: 135-139 találat 

II. osztály minősítési szint: 125-134 találat 

 

15 lövés / sorozat 1-13 ig számozott gyorspont lőlapra 

Nagymester minősítési szint: 175-195 találat 

Mester minősítési szint: 165-174találat 

I. osztály minősítési szint: 155-164 találat 

II. osztály minősítési szint: 140-154 találat 

 

 



„Kis kaliberű precíziós puskaverseny” szakág minősítési fokozatai 

150, 200 méter 

15 lövés / sorozat 1-13 ig számozott gyorspont lőlapra 

Nagymester minősítési szint: 175-195 találat 

Mester minősítési szint: 165-174találat 

I. osztály minősítési szint: 155-164 találat 

II. osztály minősítési szint: 140-154 találat 

 

„50 méteres kis kaliberű precíziós puska” szakág minősítési fokozatai, 

50 lövés 

Nagymester minősítési szint: 600-650 találat 

Mester minősítési szint: 550-599 találat 

I. osztály minősítési szint : 500-549 találat 

II. osztály minősítési szint : 400-499 találat 

 

Hagyományőrző versenyek” szakág minősítési fokozatai 

(1) A minősítés alapja a céltáblán elért körértékek összessége. 

Minden divízióban: 

Nagymester minősítési szint: 90-100 találat 

Mester minősítési szint: 70-89-találat 

I. osztály minősítési szint: 60-69-találat 

II. osztály minősítési szint: 40-59-találat 

 

IDPA szakág minősítési fokozatai 

(1) Lásd az IDPA Szabályzatok 7. pontjában. 



Az Országos Bajnokságok részvételével kapcsolatos szabályozások 

(1) Gyorspont Országos Bajnokságon csak az vehet részt, aki az előző évben Mester vagy 
nagymester fokozatot szerzett, 

vagy az adott évben legalább egyszer I. osztályú minősítési szintet elért már Gyorspont 
versenyen. 


