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Minden fegyvert kezelj úgy, mint ha töltött lenne! 

Csak arra irányítsd rá a fegyvert, amit szeretnél meglőni! 

Mindig tudd, hogy mi a cél, és hogy mi van a cél mögött! 

Csak akkor tedd az ujjad az elsütőbillentyűre, ha a fegyver már a 

célra mutat! 
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SLOW IS SMOOTH, SMOOTH IS FAST 

Előszó 
 

 

Én kétszer tanultam lőni. Először magamtól, autodidakta módon, 

illetve mások instrukciói alapján, - akik szintén autodidakta módon 

tanultak lőni, és szintén mások tippjeit használták. Nevezhetjük ezt 

a módszert „szájhagyomány útján terjedő tanulásnak” is. Másodjára 

pedig egy képzett trénertől, illetve szituációs lövészetről - annak 

gyakorlási tematikájáról - szóló angol nyelvű szakirodalmakból. A 

„másodjára” szót úgy értsd, hogy teljesen újra az alapoktól. Mivel a 

kezedbe fogod ezt a könyvet, ez azt jelenti, hogy eljutottam odáig, 

hogy a barátaim unszolására könyvformába öntsem azt a tematikát, 

ahogy másodjára tanultam meg lőni, és ezt megosszam veled is 

kedves olvasó. Ebben a könyvben törekedtem összefoglalni azoknak 

az elméleteknek és gyakorlatoknak egy részét, amit az évek alatt 

megszereztem, és azt gondolom róluk, hogy hasznosak, és szerintem 

hatékonyan lehet fejlődni velük. Nekem ezek beváltak, szerintem 

neked is hasznos lesz, ha úgy érzed, hogy tudnál még fejlődni, de 

nem tudod, hogy hogyan, vagy akkor, ha teljesen kezdő vagy, és 

most kezded a szituációs lövészetet. 

 

Ez a könyv egy iránymutató a felkészüléshez. Ne várj varázs- 

trükköt, csodát, amitől jól - vagy esetleg jobban fogsz tudni lőni -, 

mert nincs ilyen titok. Csak a gyakorlás, és a „hogyan gyakorlás” 

megértése az, ami előrébb fog vinni. Az itt olvasottak bizonyos része 

már ismerős lehet a számodra. Biztosan hallottad már, sőt talán 

alkalmazod is ezeknek a technikáknak egy részét. Nyilván ezek nem 

lesznek új dolgok, de a sok elmélet és gyakorlat közül 

megpróbáltam a leghatékonyabbakat kiragadni. 
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I. Bevezető 

I. Bevezető 
 

 

Az itt leírt tematika első sorban a szituációs lövészetre és a 

szituációs lövészet versenyzésre van kihegyezve, mint például: 

 

IPSC (International Practical Shooting Confederation - szabad 

fordításban: a nemzetközi szituációs lövész szövetség, illetve az 

általa működtetett szituációs lövészsport neve),  

 

USPSA (United States Practical Shooting Association - szabad 

fordításban: az amerikai szituációs lövész szövetség, illetve az általa 

működtetett szituációs lövészsport neve),  

 

IDPA (International Defensive Pistol Association - szabad 

fordításban: a nemzetközi önvédelmi fegyverrel rendelkezők 

szövetsége, illetve az általa működtetett szituációs lövészet neve), 

 

Steel Challenge - szabad fordításban: fémpárbaj lövészet, a USPSA 

által működtetett dinamikus lövészsport. 

 

De természetesen az itt leírt elmélet és gyakorlat hasznos lehet 

minden lőni tanulónak, katonáknak, rendőröknek, fegyveres 

biztonsági őröknek, és akár a pontlövészetet űző sportolóknak is. 

Ebben a könyvben próbáltam a „gyakorlás hogyanjának” illetve a 

mögöttes elméletek szemszögéből megközelíteni a dolgokat, ezért 

mivel a lövészet filozófiája mindenhol azonos, könnyebb a 

különböző lövészeti ágakra, technikákra ráhúzni az éppen oda 

megfelelő elméletet, vagy gyakorlatot. 
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SLOW IS SMOOTH, SMOOTH IS FAST 

Tanulás és tanulás közti különbség 

 

Mint írtam, kétszer tanultam lőni. A két tanulási fázis között óriási 

volt a különbség. Az első rész hat évig tartott, és az IPSC-ben „C” 

osztályig jutott a teljesítményem, míg a második tanulási fázis 

ennek a fele volt, és már „A” osztályban tartottam (D - C - B - A - M 

- GM). Ez a gyakorlási technikának volt köszönhető. Természetesen 

a második fázis még most is tart, hiszen a tanulás egy véget nem 

érő folyamat. Ami viszont nagyon bíztató, hogy ennyi év folyamatos 

tanulás után is még mindig hatalmas potenciált érzek magamban, 

és látom, hogy miben lehet - illetve miben kell - még fejlődnöm. Egy-

egy szakmai írás elolvasása, vagy egy-egy újabb tréning után még 

mindig tanulok újabb és újabb technikákat és filozófiákat, amiket 

tudok hasznosítani.  

 

Akkor döntöttem el, hogy meg akarok tanulni egy képzett oktatótól 

lőni, amikor úgy éreztem, hogy nem tudok fejlődni, és megragadtam 

egy szinten. Mint kiderült, teljesen hiányoztak az alapok, és ahogy 

lőttem az kicsit sem volt tudatos. Sutba dobtam az addig 

tanultakat, és elkezdtem ismét az alapok gyakorlását. Elölről 

kezdtem lőni tanulni. Viszont több tízezer lövéssel a hátam mögött 

ez nem volt egyszerű dolog. A sok rossz beidegződést el kellett 

felejtenem, és helyettük a megfelelő mozdulatokat magamra 

erőltetnem. Újra tízezerszer meg kellett ismételnem egy-egy 

mozdulatot, hogy másodjára már helyesen rögzüljenek. És mivel a 

kimondott szó erejénél csak az írott szónak van nagyobb ereje, ezért 

elkezdtem leírni az alapokat, a technikákat, a gyakorlási filozófiát a 

saját magam fejlesztésére. Később ez az információhalmaz szolgált 

alapként ennek a könyvnek a megírásához. 

 

A „hogyan lőj” mondókámat nem fogom Ádámtól és Évától 

elkezdeni. Nem fogok írni arról, hogy milyen pisztolyok, revolverek 

vannak, és azok hogyan fejlődtek az évtizedek alatt. Nem lesz szó a 
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I. Bevezető 

reteszelések fajtáiról. Nem lesz szó a lőszer elemeiről, a lőszer 

működéséről, nem lesz szó kül- és bel ballisztikáról, vagy jogszabály 

ismeretekről. (Egy picit érinteni fogom a különböző elsütő 

szerkezetek működését, de csak amennyire szükséges). Ugyanis, ha 

már idáig eljutottál, hogy a kezedben tartod ezt a könyvet, akkor 

ezekkel a dolgokkal már bizonyára tisztában vagy. Szóljon inkább ez 

a könyv arról, hogy hogyan érdemes gyakorolni, miből álljon a 

gyakorlás, és mi a mögöttes filozófia egy-egy technika és gyakorlat 

mögött. 

 

A sok éve lövészettel foglalkozó emberek kivétel nélkül azt mondják, 

hogy nem úgy lőnek ma, mint a kezdetekkor - vagy akár csak egy 

évvel ezelőtt. A lőkészség, a lőtudás folyamatosan változik, ami 

újabb és újabb stílust követel meg. Így ez a megállapítás lényegében 

természetesnek mondható. Nem lesz két olyan ember, aki egyforma 

dolgokat fog alkalmazni az itt leírtakból - köszönhetően a különböző 

testi adottságoknak, a jelenlegi lő tudásának, vagy épp a fegyver 

típusának. De nem is ez a fontos. A lényeg inkább az, hogy az 

autodidakta módon történő tanulással ellentétben, az alapok 

megértése, és azok tudatos gyakorlása alakuljon ki benned, mert 

ezek sokkal gyorsabb és hatékonyabb fejlődést eredményeznek. 

 

Az előző mondatból a „megértése, és azok tudatos gyakorlása” részt 

kiemelem. Miért? Mert a lövészet sokkal inkább mentális sport, 

mint fizikai vagy technikai. Mint olyan sok más sportban, itt is a 

fejben dől el minden. Ha százalékos arányban kellene kifejeznem, 

akkor azt mondom, hogy 80%-ban kíván mentális felkészültséget, 

10%-ban technikát és 10%-ban fizikai felkészültséget. 

  

Néhány éve ezt az arányt még 60% - 20% - 20%-nak gondoltam, de 

ahogy mindenki más, én is változok, és ma már azt mondom, hogy a 

tudatos és mentális felkészülésnek legalább 80% szerepe van a 

lövészetben. 
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SLOW IS SMOOTH, SMOOTH IS FAST 

Vegyük ezeket az arányokat sorba, mit is értek ezek alatt. 

 

 

Az első 10% a fizikai felkészültség 

A fizikai felkészülésben a legfontosabb a lazaság és az állóképesség. 

Könnyen beláthatod, hogy merev izomzattal, sokkal darabosabb, 

pontatlanabb és lassabb a mozgás, mint laza ízületekkel és laza 

izmokkal. Előfordulnak a szituációs pályákon olyan testhelyzetek - 

kihajlás, térdelés, guggolás, fekvés -, amelyeket gyorsan fel kell 

tudnod venni, abból pontos lövést leadni, majd minél gyorsabban 

ismét testhelyzetet váltani. Ilyen esetekben sok időt lehet veszteni a 

nehézkes mozgásból adódóan, és mint tudod, a szituációs lövészet 

nem csak a pontosságról, hanem a végrehajtási időről is szól. Ezért 

kezdj minden edzést nyújtással, bemelegítéssel.  

 

Legyen továbbá egy átlagos, jó fizikumod. Legyél képes gyors, 

robbanásszerű elindulásra, hirtelen megállásra és gyors testhelyzet 

változtatásra. A jó fizikum alatt természetesen az állóképesség is 

értendő. Elképzelhető, hogy egy-egy pályán 20-30 métert kell 

sprintelned, és a futás végén pontos lövéseket leadnod. Ez persze 

első hallásra nem tűnik kivitelezhetetlen dolognak, viszont ha 

kipróbálod, akkor azt fogod tapasztalni, hogy az oxigénhiányos 

állapot miatt, a pontosság drasztikusan romlik.  

 

A testfelépítésünk olyan, hogy a szemmozgató izmok azok, amelyek 

oxigén hiány következtében a leghamarabb elfáradnak, és emiatt 

csökken a találati pontosság. Ez a pontosság csökkenés viszont 

nem lineáris, hanem egy exponenciálisan csökkenő görbeként 

képzeld el. Oxigén hiányos állapotban pár másodperc alatt eléred 

azt a pontot, amikor hirtelen elkezd romlani a pontosság, ahogy 

fáradnak a szemmozgató izmok. Ezért van nagyon nagy jelentősége 

a megfelelő légzésnek. (A légzésről egyébként a későbbiekben, egy 

külön részben lesz szó részletesebben). 
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I. Bevezető 

 

 

 

 

A második 10% a technika és a felszerelés 

Szükséges egy megbízható fegyver. Döntsd el, hogy milyen 

versenyszámban, és azon belül melyik divízióban szeretnél 

versenyezni. Nézd meg, hogy milyen fegyvereket használnak a 

kiválasztott divízióban, és ha teheted, válassz azok közül a típusok 

közül. Nem biztos, hogy a filmekből, vagy a számítógépes játékokból 

jól ismert fegyverek közül érdemes válogatnod. Próbálj ki minél több 

típust a döntésed előtt! Ne kapkodd el ezt a választást! Inkább szánj 

rá pár hetet, vagy hónapot arra, hogy minél több fegyvert 

kipróbálsz! Ha nem a versenyzés a célod, a minél több fegyver 

kipróbálása akkor is hasznos lesz.  Válaszd azt, amelyik a legjobban 

beleillik a kezedbe, amelyiken eléred a kezelő szerveket, és amelyik 

kényelmes fogást biztosít! (A helyes fegyverfogásról az alapok 

résznél lesz szó). A döntésednél a kényelem mellett vedd figyelembe 

a következő paramétereket is:  
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1. A műanyag, vagy fémtokos fegyver előnyei és hátrányai. A 

műanyag tokos fegyverek könnyebbek, ezáltal kevésbé fárad el a 

kezed a célzás, illetve a lövés közben. Emellett a kisebb tömeg miatt 

gyorsabb a célpontáthelyezés. A fémtokos fegyverek előnye a 

nagyobb tömeg, ami miatt kisebbnek érzékeled a visszarúgó erőt, és 

a fegyvercső emelkedése is valamivel kisebb lesz, mint a műanyag 

tokos fegyverek esetében. A műanyag tokos fegyverek markolata 

általában egybe van öntve a tokkal, így nem tudsz oldalsó markolat 

panelt cserélni, legfeljebb csak hátsó markolat ívet. A fémtokos 

fegyvereknél a markolat panel cseréje általában lehetséges, így 

különböző anyagú, bordázatú markolatpanelt tudsz használni. A 

szituációs lövészágakban mindenképp fontos, hogy optimalizáld a 

markolatfogást, és ehhez nyújt előnyt a cserélhető markolatpanel. 

 

2. A különböző kaliberek előnyei és hátrányai. A legelterjedtebb 

öntöltő pisztolykaliberek a 9x19; .38 Super Auto; .40 S&W; .45 

ACP. Ha van alacsony és magas (Minor, Major) faktor értékelés az 

adott sportban, a gyári 9x19-es kaliber szinte minden esetben 

alacsony értékelésbe esik. Tehát kevesebb pontot kapsz, ha nem a 

lőlap középső zónáját találod el. Az előnye viszont, hogy ennek a 

kalibernek a legkisebb a visszarúgása, és a 9x19-es fegyverek 

(valamint a .38 Super Auto) tárkapacitása a lehető legnagyobb. A 

többi lőszer értékelése szinte minden esetben magas, tehát több 

pontot kapsz, ha külső találati zónát találsz el a lőlapon. Ezzel 

párhuzamosan a visszarúgásuk nagyobb, és az ilyen lőszerrel 

működő fegyverek tárkapacitása kisebb. 

 

3, Tárkapacitás. Megegyező kaliberekkel működő fegyverek esetén is 

van különbség a tárkapacitások között. Érdemes ezt is figyelembe 

venni a választásnál. A különböző kaliberek esetében a tárkapacitás 

jelentősen változhat. Akár négy-öt lőszer különbség is jelentkezhet a 

tárak kapacitásában, a különböző kaliberek és fegyverek esetében. 
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4. Elsütő szerkezet. A különböző elsütő szerkezetek közötti 

legnagyobb különbség szerintem az elsütési erő és az elsütési út 

szempontjából az, hogy az első lövést ugyanúgy kell-e végrehajtani, 

mint az utána következő többi lövést, vagy sem. 

- Az SA (single action), DAO (double action only), Striker (kakas 

nélküli) elsütő szerkezetek jellemzője, hogy az első, és az azt követő 

többi lövés között nincs különbség, mindegyiket ugyanakkora 

erővel, ugyanakkora billentyű út elhúzásával kell végrehajtani. 

- A DA/SA (double action/single action) elsütő szerkezetű pisztolyok 

viszont két féle módon tudnak működni. A fent leírt módban - 

ahogy az SA, DAO, Striker elsütő szerkezetű pisztolyok -, illetve 

DA/SA módban. DA/SA módban az első lövést DA módban 

„revolverezve” kell leadni - tehát az elsütőbillentyű elhúzásával 

megfeszíteni a kakast, ami aztán az elsütő szerkezet oldási pontján 

lecsap az ütőszegre. Ezt követően, az összes többi lövést SA módban 

kell végrehajtani - vagyis a kakas már megfeszített állapotban van, 

és csak az elsütő szerkezet oldásához kell egy rövidebb úton elhúzni 

az elsütő billentyűt. Az elsütő szerkezetek működéséről később lesz 

szó. 

 

Van továbbá olyan lövészsport, illetve azon belül olyan divízió, 

amiben meghatározzák, hogy milyen elsütő szerkezetű pisztollyal 

lehet indulni, illetve, hogy milyennek kell lennie a fegyver elsütő 

szerkezetének, a készenléti helyzetének, így ez is egy befolyásoló 

tényező tud lenni a fegyver kiválasztása során. 

 

5. Elérhetőség és szerviz/alkatrészháttér. Fegyverekről lévén szó, a 

nem személyesen történő vásárlás szinte megoldhatatlan. Tehát 

szükséges, hogy a környezetedben legyen olyan bolt, ahol meg 

tudod vásárolni a fegyvert. Vedd figyelembe azt is, hogy milyen az 

adott márka alkatrész ellátottsága, illetve elérhető-e az adott 

márkához olyan tok és felszerelés, amilyet szeretnél.  
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6. A fegyver és a felszerelés megfelelése annak a szabályzatnak, 

amely versenyrendszerében versenyezni szeretnél. Azt hiszem, ezt 

nem szükséges nagyon magyarázni. Olvasd el a szabálykönyvet, 

majd nézd meg a fegyver és a felszerelés specifikációit mielőtt 

vásárolsz! 

 

7. Új, vagy használt fegyver - lényegében olcsóbb, vagy drágább 

fegyver. Nyilván itt a pénztárcád fog dönteni ebben a kérdésben, de 

azért hadd mondjak egy másik szempontot is. Ha még nem 

döntötted el, hogy milyen fegyvert vásárolsz, inkább egy olcsóbb 

használt fegyvert vásárolj, és használd azt, amíg meg nem találod az 

„igazit”!  

 

Én személy szerint új fegyver párti vagyok, mert ebben az esetben 

biztosan tudod a fegyver előéletét. Könnyen elveheti egy kezdő lövő 

kedvét az, hogy ha a használt fegyvert nem megfelelően alakították 

át, és ezért állandóan akadályokkal kell megküzdeni a gyakorlások 

és a versenyek alkalmával. 

 

Az első, amire beruházol, az a fültok (vagy füldugó) és a szemüveg 

legyen. (Illetve ha zárt lőtéren gyakorolsz, akkor a gázok és gőzök 

kiszűrésére alkalmas félálarc). Ezek nélkül nincs lövészet. A 

zajcsillapításról később lesz szó részletesebben, de elöljáróban 

annyit, hogy használj minél nagyobb csillapítású fültokot, és/vagy 

füldugót. 

 

Ha ezek megvannak, és megvetted a fegyvered, a legnagyobb anyagi 

ráfordítás a lőszer legyen. Semmi nem visz annál előrébb a lő 

készséged fejlődésében, mint a lövés. Sem a gyorstok, sem a 

tártölcsér, sem a csúcs szuper tripla mágneses tártartó, sem a több 

tízezerbe kerülő gyári tuning-kit nem ér annyit a tanulás kezdeti 

fázisában, mint a sok-sok ezer leadott lövés. A gyorstok, a tuning, a 

drága felszerelések és kütyük valóban hasznosak, ha már csak a 
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tizedmásodpercekkel harcolsz. Addig viszont tökéletesen elég a 

gyakorláshoz egy tok - legyen akár a legegyszerűbb kivitelű, ami 

stabilan tartja a fegyvert -, két tártartó és egy öv. Ezek 

kiválasztásánál szintén ügyelj arra, hogy feleljenek meg a választott 

versenyszám szabályainak.  

 

A lőszer tekintetében az alacsony ár domináljon a választásnál. 

Ezek általában az alacsonyabb lövedék tömegű lőszerek, 

amelyeknek a visszarúgása valamivel nagyobb, mint a nehezebb 

lövedékkel szerelt lőszerek visszarúgása. Ez a nagyobb visszarúgást 

viszont kezdő szinten nem fogod észrevenni, nem fog téged 

hátráltatni a fejlődésben, ellenben akár 15-20% különbség is lehet 

az olcsóbb és a drágább lőszerek között. Ha úgy érzed, hogy már 

elkötelezett vagy a szituációs lövészet mellett, és úgy gondolod, hogy 

az éves ellőtt lőszer mennyiséged több mint 7000-8000 darab, 

akkor már érdemes beruháznod egy lőszerújratöltő felszerelésbe, és 

magadnak tölteni a lőszereket. Ennek két előnye van. Az egyik, hogy 

olcsóbban elő tudod állítani magadnak a lőszert, másrészt a saját 

fegyveredhez legmegfelelőbb lőszert tudsz készíteni, aminek a 

visszarúgása viszont már lényegesen kisebb lesz, mint a gyári 

lőszereké általában.  

 

A lőszer után a második legnagyobb anyagi ráfordítás pedig a lövész 

tréningek és a lövészoktatók legyenek. A szükséges tudást ugyanis 

tőlük tudod a leggyorsabban, és a leghatékonyabban elsajátítani. 

Egy-egy tréning ára soknak tűnhet első hallásra. De hidd el, egy 

képzett oktatótól megtanulni lőni, sokkal jobban megéri, mint 

autodidakta módon magadtól kitalálni, hogy hogyan kell lőni. 

 

 

A maradék 80% 

A maradék 80% pedig az elméleti ismeret és a tudatos felkészülés… 

Erről fog szólni részletesen a II. fejezet.  
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Biztonság 

 

Mielőtt azonban belevágnánk az elmélet velejébe, jöjjön a könyv 

legfontosabb része, ami a biztonságról szól. Nem láttam még olyan 

lövészettel foglalkozó könyvet, ami ne írta volna le a lövészethez 

kapcsolódó alap biztonsági szabályokat, ezért ezt természetesen én 

sem hagyom ki. Ezt sem fogom nagyon bő lére ereszteni, inkább 

megpróbálok az egyszerű megfogalmazásra törekedni. A bevezető 

előtti oldalon már olvashattad a négy legfontosabb alapelvet. 

Bizonyára egyértelműek, de engedd meg, hogy pár mondatban 

kibontsam ezeket! 

 

 

Minden fegyvert kezelj úgy, mint ha töltött lenne! 

Ha kézbe veszel egy fegyvert, az első dolgod az legyen, hogy 

biztonságos irányba fordítva ellenőrzöd a csövet, és a fegyver 

töltetlenségét. Még akkor is, ha szent meggyőződésed, hogy a 

fegyver üres. Minden lövésszel előfordul életében legalább egyszer, 

hogy talál egy töltött tárat a fegyverben, vagy egy lőszert a 

töltényűrben, a fegyver rutinszerű ellenőrzésekor, amikor azt 

gondolná, hogy a fegyver üres lesz. Sose bízd el magad! Mindig 

ellenőrizd a fegyver töltetlenségét! 

 

 

Mindig tudd, hogy mi a cél, és mi van a cél mögött!  

Ha nem tudod pontosan azonosítani a célt, akkor ne lőj rá! Azt is 

tudnod kell, hogy milyen anyagból van a cél - főleg, ha közelről 

akarsz rálőni. Ha közel vagy a célhoz, és úgy gondolod, hogy 

repeszhatás léphet fel akár a lövedékből, akár a cél anyagából 

adódóan, akkor szintén ne lőj rá! 

 

Ha a cél anyagán képes áthatolni a lövedék, győződj meg róla, hogy 

nincs veszélyben senki és semmi a cél mögött! Ha nagyon a célra 
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koncentrálsz, képes vagy figyelmen kívül hagyni azt, hogy mi van a 

cél mögött, és azt a tényt, hogy a lövedék akár több száz méter 

múlva fog becsapódni. Ezért mindig ellenőrizd a cél mögötti 

területet is! A legjobb, ha a célok mögötti terület körbe van fogva 

biztonságos golyófogóval. 

 

 

Csak arra irányítsd rá a fegyvert, amit szeretnél meglőni! 

Ne fogd rá a fegyvert senkire, még akkor sem, ha úgy gondolod, 

hogy töltetlen! Mindig tartsd a csövét biztonságos irányba, és csak a 

biztonságos irányba fesztelenítsd, vagy süsd el! Soha ne forgolódj a 

fegyverrel, és soha ne fordítsd a fegyvert a golyófogókon túl! Amikor 

leteszed a fegyvert, a cső akkor is a semleges irányba mutasson! 

 

 

Csak akkor tedd az ujjad az elsütőbillentyűre, ha a fegyver már 

a célra mutat! 

Előfordul, hogy a gyorsaság érdekében az ember ujja cseppet 

gyorsabb lesz, mint a keze. Tartsd be ezt a szabályt, és tényleg csak 

akkor tedd az elsütőbillentyűre az ujjad, ha az már biztonságos 

irányba mutat! Mindig vedd le az ujjad az elsütőbillentyűről, ha 

nem akarsz lőni! Ez kifejezetten érvényes a töltésre, az ürítésre, a 

mozgásra, a tárcserére és az akadály elhárításra. 

 

Ha betartod ezt a négy alapelvet, akkor nem csak el fogod tudni 

kerülni a nem biztonságos helyzeteket, de megelőzöd annak a 

lehetőségét is, hogy a nem biztonságos fegyverkezelés miatt esetleg 

kizárjanak egy versenyből. 
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Néhány további biztonsági szabály, amit ajánlott betartanod: 

- Mindig használj hallás- és látásvédőt!  

- Soha ne használj hibás fegyvert, vagy lőszert! Folyamatosan tartsd 

karban a fegyveredet! A karbantartások során észre tudod venni az 

esetleges töréseket, repedéseket, kritikus kopásokat. 

- Győződj meg róla, hogy nem maradt a csőben semmilyen akadály 

(akár a tisztítás folyamata közben)! 

- Ha bármilyen gyanú ébred benned lövés közben, hogy a fegyver, 

vagy a lőszer meghibásodott - akár egy alul töltött lőszer miatt a 

mag benne maradt a csőben - állj meg, és ellenőrizd a működést! 

Lehet, hogy ezzel elrontasz egy pályádat, de nem éri meg annak a 

kockázata, hogy egy hiba miatt nagyobb gond keletkezzen. 

(Egy rövid ide vágó történet. Nemrég az egyik versenyemen volt egy 

megszokottnál halkabb „pukkanásom” az utolsó pályán. Nem 

kockáztattam, inkább megálltam, leürítettem. Az ürítéskor egy hüvely 

jött ki a töltényűrből, tehát a kérdés már csak az volt, hogy hol a 

lövedék. A hüvelykivető nyíláson keresztül belenéztem a töltényűrbe, 

és próbáltam a lemenő nap utolsó sugarainál némi fényt felfedezni a 

töltényűrben, ami a cső elejéből beszivárog. Pár másodperc 

billegtetés után meg is lett a keresett fényfolt, ami azt jelentette, hogy 

nem volt akadály a csőben, a halk pukkanás ellenére a lövedék 

elhagyta a csövet. Újra töltöttem, és végig lőttem a pályát. Sajnos 

ezzel utolsóként végeztem ezen a pályán, mert kb. 15 másodpercet 

hagytam benne az ellenőrzés miatt. Ez egy olyan pálya volt, amit a 

többiek 5-6 másodperc alatt abszolváltak. De nem sajnálom, inkább 

hagytam elveszni a pályát, mint sem egy bizonytalan szituációban 

ellenőrzés nélkül folytassam a lövést). 
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- A fegyvert csak biztosított, vagy fesztelenített állapotban tedd 

tokba, és csak ürített állapotban tedd táskába/dobozba a lövészet 

végén! 

- A lövés előtt gondolj az esetleges gurulatokra és a repeszekre! 

- Mindig kövesd a lövészetvezető, illetve a bíró utasításait! 

- Ismerd a fegyvered működését! 

- Soha ne hagyd a fegyveredet felügyeletlenül! 

- Zárt lőtéren - vagy akár nyitotton is - mindig használj légzésvédő 

maszkot! Ne csak akkor, amikor te lősz, hanem mindig, amikor 

lőtéren vagy. 

 

 

Miért szükséges a zárt lőtéren a gázmaszk? 

Itt nem a megszokott értelemben vett „biztonságról” van szó, hanem 

egy ugyanolyan fontos biztonságról, a saját egészségedről. Ezért úgy 

gondolom, hogy a biztonság részben ezt is érdemes megemlíteni.  

 

A fenti kérdése Dr. Molnár Ábel orvos, sportlövő barátomat kértem 

meg, hogy válaszoljon. Ábel sokat foglalkozott ezzel a témával, és én 

is az Ő szavaira hallgatva kezdtem el gázszűrős maszkot használni 

a zárt lőtereken. 

 

 

Minden sportlövész számára ismert, hogy a kilőtt lövedék (minimális 

kivétellel) ólmot tartalmaz, mely egészségkárosító hatású. Hogy 

pontosan ez milyen módon károsítja a szervezetet, milyen valós 

veszélyeket rejthet a lövő számára, és mit lehet tenni ezek 

megelőzése érdekében, arról tapasztalataim szerint kevés sportlövő 

tud. Ebben a fejezetben megpróbálok válaszolni a feltett kérdésre, és 

tanácsokat adni az aktív sportlövőknek az ólom elleni védekezésre. 
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A sportlövészetben leggyakrabban használt lövedékek magva tömör 

ólmot tartalmaz, mely a kilövéskör keletkező magas nyomáson és 

hőmérsékleten részben gáz halmazállapotúvá válik, illetve 

becsapódást követően ólompor formájában jelenik meg. 

(Megemlítendő, hogy a lövedék távozásakor nem csak a lövedékből 

származó ólom, hanem a csappantyúból származó vegyületek is 

károsak egészségügyi szempontból).  

 

Miért káros az ólom? Ellentétben más fémekkel, melyek vegyület 

formájában nélkülözhetetlenek a szervezet működéséhez (pl. cink, 

réz, vas, mangán, stb.), az ólom jelenlegi tudásuk szerint semmilyen 

biokémiai folyamatban nem vesz részt az emberi szervezetben. Így 

az ólom az emberben csak „szennyeződés” formájában található 

meg. A szervezetbe belégzés, emésztés (tehát lenyelés) és a bőr útján 

jut be. Lövészet során elsősorban szervetlen ólomvegyületek 

keletkeznek, melyek bőrön át nem, vagy csak minimálisan szívódnak 

fel, ezért elsősorban belégzéssel jutnak szervezetünkbe. 

Ólommérgezésről abban az esetben beszélünk, ha az ólom olyan 

magas szintet ér el a szervezetben, mely szervi problémákhoz, 

panaszokhoz vezet. Ennek két formáját különítjük el, akut és 

krónikus ólommérgezést. A sportlövészetben ezeknek a káros 

ólomvegyületeknek a levegőben lévő koncentrációja nem tud olyan 

magas értéket elérni, hogy az a sportlövő akut (azonnali) 

mérgezéséhez és szervi problémához vezessen, ez tehát elsősorban 

ipari mérgezések során fordulhat elő. A sportlövő számára a veszélyt 

a krónikus (hosszú távú) hatások jelentik. Fontos leszögezni, hogy az 

ólom pontos élettani hatása nem minden szervre vonatkozóan ismert. 

Amit biztosan tudunk, hogy krónikus ártalom esetén az ólom és 

vegyületei több szervben is lerakódnak és funkciózavart okozhatnak. 

Érintett az idegrendszer, a vesék, a csontvelő, a szem, a keringési és 

a reproduktív rendszer. Kifejezetten érzékenyek a gyermekek az 

ólomra, náluk a csontvelő, vesék és az idegrendszer fejlődésére 

kifejezett káros hatással van, ráadásul terhes nők esetén bizonyított, 



 

21 

 

I. Bevezető 

hogy ólomterhelés esetén fejlődési rendellenesség alakulhat ki a 

magzatban, így ezen két csoport esetében kifejezetten ellenjavallt 

zárt lőtéren való tartózkodás. Természetesen mivel nem steril 

világban élünk, ezért mindenkiben található ólom környezeti ártalom 

révén (pl. nagyvárosok levegője, épületekben felgyülemlett por 

belégzése, stb.), azonban kívánatos ennek minimális szinten való 

tartása. Nincs pontos egyezség arról, hogy mi az a „vérólom” szint, 

amely megfelelő lenne, azonban a legújabb kutatások az 5 mcg/dl 

alatti szintet tartanak kívánatosnak. Efölött „ólomterhelésről” 

beszélünk. Krónikus ólommérgezés esetében tartósan 30 mcg/dl 

feletti értékeket mértek. A tünetek igen változatosak lehetnek, 

azonban általános érvényű, hogy mind gyermekekben, mind 

felnőttekben 100 mcg/dl érték felett extrém ritka a tünetmentesség. 

Természetesen minél magasabb az érték, annál több szervi kihatás 

várható. A panaszok nagyon változatosak lehetnek: fejfájás, 

gyengeségérzéstől kezdődően akár súlyos mentális problémákig, 

meddőségig. A fő probléma az ólommal, hogy évtizedekre lerakódik a 

szervezetben, és panaszokat az ólomártalmat követően évekkel is 

okozhat. A képet tovább árnyalja, hogy nincs specifikus kezelés 

ólommérgezés esetében, a tüneti kezelés mellett az egyetlen 

lehetőség a kelátor kötő infúzió alkalmazása, mely a keringésben 

szabadon lévő ólmot képes megkötni, csökkentve ezzel az 

ólomterhelést, azonban a szervekben lerakódott ólmot nem, vagy 

csak minimális mértékben képes oldani.   

Mit tehetünk megelőzés céljából? Mindezekből az következik, hogy az 

ólomterhelést megelőzni kell, nem pedig utólag kezelni. A kérdés 

tehát az, hogy kik vannak veszélyben, és hogyan lehet tenni az 

„ólombevitel” ellen? Szabadtéri lövészet esetén általános érvényű, 

hogy a hobbilövészek számottevő terhelésnek nincsenek kitéve. 

Ennek ellenére van több profi sportlövő (Magyarországon is!), akik 

olyan sokat lőnek, hogy szabadtéren is védekeznek az ólomterhelés 

ellen edzéseik során, hozzáteszem nagyon helyesen. A hobbi 

sportlövő elsősorban zárt lőtéren találkozhat olyan tömény 
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ólomkoncentrációval, amely hosszú távon káros lehet számára. 

Éppen ezért arra ösztönzök mindenkit, hogy aki zárt lőtéren edz, 

vagy versenyez, az mindenképpen használjon légzésvédő maszkot. 

Hiába vannak jogszabályban kötelezően előírt légcserélő, elszívó 

rendszerek, még a legmodernebbek sem képesek megfelelő szintre 

csökkenteni a káros porokat, gázokat (gondoljunk csak egy 

versenyre, ahol szinte már látni sem lehet a füsttől pár versenyző 

után). Természetesen nem mindegy, hogy milyen légzésvédőt 

használunk, ugyanis korábban már említettem, hogy gáz és szilárd 

halmazállapotban is jelen van az ólom (és egyéb káros vegyületek), 

ezért kombinált légzésvédőre van szükség. Számos ilyet találunk a 

piacon, de általános érvényű, hogy olyanra van szükségünk, amely 

tartalmaz egy „P3” minősítésű porszűrőt, amely képes megszűrni a 

finom porokat, illetve egy komplex gázszűrőt, amely kiszűri az előbb 

említett gázokat. A minimum elvárt minősítés lövészet esetén az 

„ABEK1” típusú gázszűrő használata, de érdemes a kapható 

legmagasabb minősítéssel rendelkezőt megvásárolni (létezik már 

beépített porszűrővel rendelkező gázszűrő is). A teljes beruházás nem 

kerül többe, mint 20-25 ezer forint, azt gondolom, ez nem lehet 

akadálya a védekezésnek. Légzésvédővel gyakorlatilag minimálisra 

csökkenthető a belégzés révén szervezetbe bejutott ólom mennyisége.  

 

Saját példa, hogy kíváncsiságból meghatároztattam a vérólom 

szintemet 3-4 zárt lőtéri edzést követően, amely a korábban említett 

egészségügyi határértéket közel négyszeresével (!) haladta meg. 

Mondanom sem kell, azóta kizárólag légzésvédővel lövök zárt lőtéren.  

 

Másik fontos dolog a légzésvédelem mellett a szájon át, illetve a 

bőrön keresztüli bejutás csökkentésére (amely értelemszerűen nyílt 

lőtéri lövészetre is vonatkozik). Bár egyértelműnek látszik, mégis sok 

lövőt látok versenyek alatt kézmosás nélkül étkezni „lőporos, 

kormos” kézzel. Ez szintén egy formája a bevitelnek, ezért mindig 

mossunk kezet, ha már nem lövünk. A harmadik fontos megelőzés 



 

23 

 

I. Bevezető 

pedig a ruházat. Lövészetet követően érdemes a ruhát kimosni (akár 

egy rövid öblítő programmal) és lezuhanyozni (hajmosással). Korábbi 

kutatások kimutatták, hogy azok a lövészek, akik sokat lőnek zárt 

lőtéren, és ugyanazon ruhában otthon tartózkodnak, olyan 

mértékben megemelték az ólom otthoni koncentrációját, hogy az egy 

háztartásban élő gyermekeknél ez már panaszokat is okozható 

krónikus ólomterheléshez vezetett. Úgy gondolom, ez is egy érv a 

tanácsolt védekezési módok betartására. Ha valaki végképp 

tartózkodik a légzésvédő használatától, annak alternatív, de jóval 

költségesebb megoldásként szóba jöhet speciálisan zárt lőterekre 

tervezett „Non-tox” lőszer használata, azonban ez csak akkor 

működik, ha egyedül lövünk az adott teremben (vagy a többi lövő is 

„méregmentes” lőszerrel lő), és előttünk alapos szellőztetés történt. 

Valljuk be őszintén, ez ritkán valósul meg, nem is beszélve arról, 

hogy ez nem egyszeri beruházás, és elég borsos ezen speciális 

lőszerek ára - kb. 30%-kal drágább a sztenderd lőszerhez 

viszonyítva. 

 

Nem kell tehát sokat tennünk annak érdekében, hogy szeretett 

hobbink ne károsítsa egészségünket. Ugyanis védekezés nélkül 

tüdőink, veséink és a többi szerveink pontosan úgy működnek, mint 

egy por- és gázszűrő. A különbség az, hogy ezek sajnos nem csak 

egy kattintással cserélhetők. 

 

Dr. Molnár Ábel 

 

 

Úgy gondolom, hogy az Ábel által leírt megelőzések mindenki 

számára megoldhatóak.  

 

És most már tényleg nincs más hátra, vágjunk bele a közepébe! 

Nézzük meg, milyen filozófiák állnak a gyakorlás mögött! 
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II. A gyakorlás elmélete 
 

 

A lövészet egy ugyanolyan harcművészet, mint bármelyik más keleti 

harcművészet, csak itt az eszköz nem a kard, vagy az ököl, hanem a 

pisztoly. A gyakorlás folyamata ugyanaz lesz, mint bármelyik más 

harcművészet gyakorlásánál. Végtelenszer el kell majd ismételned 

tökéletesen az egyes mozdulatokat. Ugyanúgy el kell érned egy 

mentálisan felkészült, nyugodt állapotot a gyakorlás során, mint ha 

egy dojo-ban gyakorolnál. Ugyanúgy figyelned kell minden 

mozdulatodra, mint ha egy katanával (japán kard) vágnál. Minden 

mozdulatodnak ugyanolyan precíznek és tudatosnak kell lennie, 

mint egy harcművésznek.  

 

 

 

A szituációs lövészetben rengeteg dologra kell figyelned. Ilyen 

például a mozgás, a céláthelyezés, a célcsoportok sorrendje, a 

tárcsere, stb. Ezért nem engedheted meg magadnak, hogy olyan 
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alap dolgokra koncentrálj, mint például az elsütés, vagy a célzás. 

Ezeknek különösebb odafigyelés nélkül, automatikusan kell majd 

jönniük, ellenkező esetben súlyos másodperceket fogsz veszíteni a 

lőfeladat végrehajtása közben, ha ott ezer dologra akarsz majd 

koncentrálni. 

 

Amikor gyakorolsz, különböző mozdulatsorok végrehajtására, és a 

látott képek rögzítésére tanítod a tudatalattidat. Ez persze nem csak 

a lövészetre, hanem minden más gyakorlásra is igaz. A tudásod az 

által fejlődik, hogy a tudatalattidnak megtanítasz egy mozdulatsort, 

vagy elraktározol egy látott képet. Ilyen mozdulatsor például az 

elsütés, vagy a fegyver elővétel, de ugyan ilyen megtanított 

mozdulatsor a kézfogás vagy az, ahogy a kanállal belapátolod a 

levest. A kézfogást sem gondolod végig, hogyan fogod végrehajtani, 

mert a tudatalattid már tudja a mozdulatsort, mivel begyakorolta.  

 

A gyakorlási fázisban ezeknek a mozdulatoknak a végrehajtásánál 

mindig törekedj a pontosságra! Ha az edzéseken megengeded 

magadnak a nem stabil állást, a hibás kéztartást, a rossz elsütést, 

vagy a nem tiszta célképet, akkor a versenyen is így fogsz lőni, nem 

stabil tartásban, rossz célképpel, stb. Miért van ez? Mert a 

tudatalattid - mint egy adatbázis - folyamatosan elraktározza azokat 

a mozdulatokat, amit az edzésen csinálsz, és elraktározza azokat a 

képeket, amelyeket látsz - gondolok itt a célzásra és a célképre. 

Ezáltal a tudatod csak azt fogja tudni előhívni, ami a tudatalattidba 

be van táplálva, mint egy számítógépbe. Az „adat betáplálás” pedig 

maga az edzés. Viszont a tudatalattid nem képes különbséget tenni 

jó és rossz elsütés, vagy jó és rossz célkép között. Ha az lett 

elraktározva benne a tréningek során, hogy nem csak tiszta célkép, 

vagy nem csak tökéletes fegyverfogás esetén adod le a lövéseket, 

akkor ugyanígy fogsz tenni a versenyen is, hiszen ez rögzült a 

tudatalattidban. Ragaszkodj hozzá az edzéseken, hogy csak 

tökéletesen végrehajtott gyakorlatokat végezz! Ezt úgy tudod a 
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legkönnyebben elérni, ha nem foglalkozol a gyorsasággal, hanem 

csak a precíz és pontos végrehajtással. A gyorsaság nagyon 

könnyen kapkodáshoz, a kapkodás pedig biztosan pontatlansághoz 

vezet. Ne akarj gyorsabban lőni, mint amennyire képes lennél. 

Minél lassabban gyakorolsz, annál precízebben tudod végrehajtani 

a gyakorlatot, így pontosabban rögzül a tudatalattidban minden 

egyes mozdulatsor. Ne mérd az időt! Az óra sípjelét csak arra 

használd, hogy legyen egy konkrét jel, amire elkezded a gyakorlatot. 

Rögzítsd ezt is a tudatalattidban, hogy az óra sípjelére amilyen 

gyorsan csak tudsz, kezdj el reagálni! Lényegében ebben az esetben 

a reakcióidőd karbantartásáról van szó. Figyelj oda, hogy a feladat 

végrehajtását - például a fegyver elővételt - ettől még ugyanúgy 

lassan hajtsd végre! Csak a reagálási idő legyen a lehető 

legrövidebb. 

 

Végig gondoltad már, hogy mennyi izmot kell megmozgatnod ahhoz, 

hogy elővedd a fegyvert, és leadj egy lövést? Nagyon sokat. Ezeket 

„tudatosan” nem vagy képes olyan hatékonyan vezérelni, mint ha 

hagyod, hogy a tudatalattid végezze ezt a feladatot. Ahhoz, hogy egy 

gyakorlat - mint például a célzás, vagy az elsütés - odafigyelés 

nélkül, „tudatalattiból jöjjön”, ahhoz 10.000-20.000 alkalommal 

végre kell hajtanod tökéletesen a mozdulatsort. Így raktározza el a 

mozdulatot a tudatalattid, és válik motorikus műveletté. Tízezer 

lőszer azonban nem kevés pénzbe kerül, ezért van óriási jelentősége 

a száraz gyakorlásnak.  

 

Biztosan emlékszel a Karate kölyök című film első részére, amikor 

Miyagi mester lemosatja a kocsikat a fiúval. Majd felcsiszoltatja vele 

a járdául szolgáló pallókat, kifesteti vele a kerítést és a házát. 

Ezekkel a feladatokkal gyakoroltatja be a fiúval azokat a 

mozdulatokat, amik majd a karatéban használni fog. A történet itt is 

ugyanaz. Sok ezerszer végre kell hajtanod egy-egy mozdulatot, hogy 

azok rögzüljenek a tudatalattidban. 
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Mindegy, hogy lövészedzést tartasz, vagy száraz gyakorlást végzel, 

mindent úgy gyakorolj, mint ha versenyen lennél, és a versenyen is 

úgy lőj, mint ha edzést tartanál! Így kisebb eséllyel követed el azt a 

hibát, hogy a versenyen gyorsabban próbálj lőni, mint ahogy azt az 

edzéseken begyakoroltad, és amennyire valójában képes lennél. A 

szituációs lövészet a pontosságról és a gyorsaságról szól, illetve ezek 

kompromisszumáról. Gyorsan mindenki tud lőni. De ha nincs meg 

előbb a pontosság, akkor mivel akarsz kompromisszumot kötni? 

 

Ha már elraktározódtak a mozdulatok a tudatalattidban, akkor a 

különböző feladatsorok végrehajtására a tudatod fogja kiadni a 

parancsot. Ezekre a parancsokra pedig a begyakorolt feladatsor 

végrehajtásával fog reagálni a tudatalattid. Persze ezt ne úgy 

képzeld el, mint egy Pavlovi reflexet, vagy mint ha valakit 

hipnotizáltak volna. De ha a tudatod kiadja azt a parancsot, hogy a 

sípjel után arra a lőlapra le kell adnod egy lövést, akkor a sípjel 

előhívja azt a mozdulatsort, hogy vedd elő a fegyvert, helyezd a 

tökéletesen összerendezett irányzékot a cél közepére, a begyakorolt 

tökéletes fegyverfogással. Amint a tökéletesen összerendezett - és a 

tudatalattidban elraktározott - célkép megjelenik a szemed előtt, ez 

előhívja a következő berögzített mozdulatsort, hogy helyezd az 

elsütőbillentyűre a mutatóujjad első ujjpercének közepét, és hajtsd 

végre a begyakorolt tökéletes elsütést. Ezt a módszert alkalmazva 

nem fogod rosszul a célra helyezni az irányzékot, és nem fogod 

setén elhúzni az elsütőbillentyűt, mert nem rosszul és nem setén 

lett a mozdulat elraktározva tudatalattidban, hanem tökéletesen. És 

ez itt a lényeg! Észre fogod venni idővel, hogy ha például nem 

tökéletes a célképed, nem fogod leadni a lövést. Ez persze néhány 

század, vagy egy-két tizedmásodperc kiesés, amíg korrigálod a 

célképet. Ez nem tudatos, de egy idő után ez az apró időpillanat is 

észrevehető lesz. És ez majd egy nagyon jó érzés lesz - 

tapasztalatból mondom -, mert ebből tudod majd, hogy jó irányba 

haladsz, és a gyakorlásod megfelelő. 
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Ahhoz, hogy az előhívás a leghatékonyabban működjön, ürítsd ki az 

agyad! 

 

Talán emlékszel az Utolsó szamuráj című film egyik párbeszédre, 

amikor Nathan Algren (Tom Cruise) tanácsot kap a fiatal mestertől, a 

kardvívás tréningje közben: 

- Nobutada: Bocsáss meg! Sok gondolat. 

- Nathan Algren: Sok gondolat? 

- Nobutada: Hai. Gondol kard, gondol néző emberek, gondol ellenfél. 

Sok gondolat. Nem gondol! 

 

Itt is ez lenne a lényeg, hogy lehetőleg ne gondolj semmire. Ekkor 

tudja ugyanis a tudatod a zavaró információkat figyelmen kívül 

hagyva, a leghatékonyabban vezérelni a tudatalattidat. Teljesen 

kiüríteni az agyad, és nem gondolni semmire viszont borzalmasan 

nehéz. Ha ez nem megy, akkor koncentrálj csak egy dologra, 

például a légzésre - erről később lesz szó. Ezáltal, hogy egy dologra 

koncentrálsz, - ráadásul olyanra, ami a lövészethez kapcsolódik -, 

sokkal jobban tudja vezérelni a tudatod a tudatalattidat, mint ha 

ezer gondolat lenne a fejedben. Akkor volt sikeres ez a fajta tanulási 

folyamat, ha a versenyen, a lőfeladat végrehajtása után úgy sétálsz 

le, hogy nem emlékszel a pontos végrehajtásra. Ugyanis ekkor voltál 

képes arra, hogy hagytad dolgozni a tudatalattidat. Hagytad 

előjönni az abban rögzített tudást, és kikapcsolt aggyal, zavaró 

gondolatok nélkül irányította a tudatod a tudatalattidat. Ha ezt 

esetleg még nem tapasztaltad meg, olyat már biztosan éreztél, hogy 

úgy vezetted az autód, és akár előztél kilométereken keresztül, hogy 

nem tudod visszaidézni, hogy pontosan mit is csináltál. Ez a két 

dolog ugyanaz. Arra azt mondanád, hogy rutinból jön. Valójában 

ugyanolyan tudatalattiban rögzített folyamatokról beszélünk 

mindkét esetben. (Vannak, akik úgy mondják ezt, hogy „bele égetni 

az izom memóriába”. Nos, ugyanarról a dologról van szó ebben az 
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esetben is, de én a tudatalattiban való rögzítés kifejezést használom 

inkább). 

 

Sajnos van egy rossz hírem a tanulási folyamatról. Mégpedig az, 

hogy ha valaki elmondja neked, hogyan kell lőni, attól még nem 

fogsz tudni megtanulni lőni. Például ha még soha életedben nem 

bicikliztél, bárki mondhat neked bármit arról, hogy hogyan biciklizz, 

akkor sem fogsz tudni biciklizni. Mert mindig hiányozni fog egy 

elengedhetetlen dolog a tanulási folyamatból. Ez pedig a 

megtapasztalás. A megtapasztalás nélkül én hiába írom le, hogy 

milyen érzés egy lövés utáni visszarúgás, úgy sem fogod pontosan 

elképzelni, amíg el nem sütötted a fegyvert. Nem fogod megérteni, 

hogy milyen egy helyes állás, amíg ki nem próbáltad, hogy milyen 

erők lépnek fel egy lövés során, és milyen erők próbálnak 

kibillenteni. Nem fogod tudni, hogy hogyan kell az irányzékot 

követni, és hová kell fókuszálni, amíg azt be nem gyakoroltad. A 

megtapasztalás minden tanulási folyamat elengedhetetlen része.  

 

Azt javaslom, hogy minden olvasott, vagy hallott információt mindig 

kezelj feltételesen, amit azzal kapcsolatban hallasz, hogy így lőj 

vagy, úgy lőj. Légy kritikus a hallottakkal és a látottakkal szemben! 

Próbáld meg előbb felfedezni bennük a mögöttes tartalmat - a 

miértet -, majd próbáld ki, tapasztald meg, és ha beválik, csak 

akkor alkalmazd! A kipróbálásig azok csak szavak és gondolatok 

lesznek, semmi más. Viszont szánj rá elég időt a kipróbálásra! Ne öt 

- tíz próbálkozás után mond azt, hogy ez neked nem működik. Sőt, 

ne csak egy tréningen próbáld ki, hanem több tréningen is! 

Időnként próbálgass új, és visszatérő technikákat! Lehet, hogy az 

első kipróbálásnál még nem voltál olyan felkészültségi szinten, hogy 

alkalmazni tudd azt a technikát, hogy az hatékony legyen a 

számodra, de másodjára már talán igen. Mindig fejleszd a tudásod, 

hogy ne ragadj meg egy adott szinten! Légy képes változtatni, ha egy 

jobb, vagy számodra hasznosabb módszert találsz!  
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Hogyan gyakorolj, és mit gyakorolj 

 

„Slow is smooth, smooth is fast”, (szabad fordításban: a lassú az 

egyenletes, ami egyenletes az pedig gyors). Nem véletlenül 

választottam a könyv címének ezt a kifejezést. Ugyanis ez a filozófia 

az egyik leglényegesebb része a lövészet tanulásának, - illetve úgy 

gondolom, hogy nagyon sok más sportban és tevékenységben is 

alkalmazható. Ennek a filozófiának az a lényege, hogy a lassú, de 

tökéletesen végrehajtott gyakorlat idővel könnyeddé és gyorssá fog 

válni. Érd el azt, hogy minden mozdulatod legyen olyan 

természetes, mint egy kézfogás! A kézfogást sem gondolod végig, 

hogy fogod végrehajtani, melyik izmokat fogod mozgatni, hanem 

egyszerűen a tudatalattid vezéreli a mozdulatot. Ugyanezt kell 

elérned a lövés során is. Ekkor lényegében tudatos gondolkodás 

nélkül fogod tudni végrehajtani a gyakorlatot azáltal, hogy 

korábban már ugyanazt a mozdulatsort több ezerszer pontosan 

végrehajtottad. Az erőltetett gyorsaság görcsös, darabos, és pont 

ezek miatt nem gyors, és legkevésbé sem precíz. 

 

Amíg a mozdulatok nem tökéletesek, addig lassan gyakorolj! 

Törekedj a precíz végrehajtásra, és minden gyakorlat, minden lövés 

után ellenőrizd le magad! Szánj rá egy - két másodpercet arra, hogy 

leellenőrzöd a testtartásodat és a kéztartásodat! Ezt használják a 

harcművészetekben is, amit úgy neveznek, hogy „zanshin”, (szabad 

fordításban: tudatos szellemi ottlét, odafigyelés). Gondolj vissza, 

hogy tökéletesen láttad-e az első irányzékot? Követted-e az első 

irányzék mozgását lövés közben? Jó volt a fegyverfogás és a 

kéztartás? Elég stabil volt az állásod? Legyél tudatos! Tudd, hogy 

mit, és miért gyakorolsz! Tudd leellenőrizni magadnak, hogy a 

gyakorlat végrehajtása megfelelő volt-e! A gyorsaság majd a sok 

gyakorlással és az ismétlésszámmal magától jönni fog. 
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Gyakorold azokat az alap technikákat, amikből felépül a szituációs 

lövészet! Ezeket részletesen leírom majd a következő fejezetekben. 

Ezekből a technikákból fog majd összeállni maga a lövés, és ezeket 

a technikákat kell majd alkalmaznod a versenyeken is. 

 

Egy edzés alkalmával inkább kevesebb féle gyakorlatot végezz, és 

inkább az ismétlések száma legyen magasabb! Gyakorolj egyféle 

dolgot, és hajtsd végre százszor ahelyett, hogy tíz féle dolgot 

gyakorolnál egy edzésen, de mindegyikből csak tízet hajtanál végre! 

Például mondd azt, hogy ezen a tréningen csak a fegyver elővételt 

fogod gyakorolni! Akkor ne csinálj más technikát, hanem az edzés 

teljes ideje alatt csak a fegyver elővételt gyakorold! Tedd ezt egy 

helyben állva, vagy lépésből, de a fő feladat a fegyver elővétel legyen! 

Ez azért fontos, mert sokkal hatékonyabb az információ 

elraktározása a magasabb ismétlésszám esetén. 

 

Ehhez készíts magadnak edzéstervet, és gyakorolj az alapján! 

Hajlamosak vagyunk ugyanis azt gyakorolni, ami jól megy, mert így 

nagyobb a sikerélményünk. Nyilván minden ember jobban élvezi 

azokat a feladatokat, amik már jól mennek, mint azokat, amik 

kevésbé. Építsd fel az edzéstervedet, akár több hónapra előre! 

Logikusan épüljenek egymásra a feladatok, ne pedig az egyik 

feladatból a másikba belekapva gyakorolj! 

 

 

Száraz gyakorlás 

A száraz gyakorlás egy nagyon hatékony gyakorlási mód. Az ilyen 

edzések során a visszarúgás kontrollon kívül mindent tudsz 

gyakorolni. Tudod gyakorolni a fegyverrel való biztonságos mozgást, 

a fegyver elővételt, a célzást, a céláthelyezést, az elsütést, a 

fegyverfogást, a tárcserét, a különböző térdelő és fekvő pozíciókat. 

Persze ettől függetlenül az agyadnak és az érzékszerveidnek először 

hozzá kell szoknia a lövéssel járó zajhoz és a visszarúgáshoz, tehát 
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a lövészedzések is nagyon fontosak. Ezért ha kezdő lövő vagy, a 

lövészedzés és a száraz gyakorlás aránya legyen 50-50%. Lőj sokat! 

Váljon „természetessé” a zajhatás és a visszarúgás! Váljon olyan 

természetessé a fegyverrel való lövés, mint ha egy ütve fúróval 

fúrnál a falba! Viszont a fejlődéssel párhuzamosan ez az arány 

eltolódhat akár 20-80% arányra is a több száraz gyakorlás javára. 

Tréningezd be a kezdő technikákat a száraz gyakorlások alkalmával, 

és a lőtéren a lövészedzések alkalmával ellenőrizd le, hogy megfelelő 

volt-e a száraz gyakorlás során felépített tudás! A lövészedzés legyen 

ennek a visszajelzése! 

 

Ha teheted, minden nap végezz száraz gyakorolást! Gyakorold a 

fegyver elővételt, a fogást, a célzást, a tárcserét, az elsütést 

különböző pozíciókból! A lövészedzések száma pedig legyen heti egy, 

vagy kettő. A lövések során figyeld meg, hogy hogyan sikerült 

átültetni a gyakorlatba a száraz gyakorláson gyakoroltakat, és mi 

az, amit még csiszolni kell! Ugyanis hajlamosak vagyunk lazábban - 

lazább fogással, pontatlan célzással, kapkodva - gyakorolni a száraz 

gyakorlások során, ezért néha azt tapasztalhatod, hogy otthon 

minden tökéletesen megy, a lőtéren a lövés során viszont nem tudod 

ugyanazt a teljesítményt produkálni, mint a száraz gyakorlás 

alkalmával. Ezeket a hibákat a lőtéren való lövészedzések hamar 

megmutatják. Így, ha ilyet tapasztalsz, a száraz gyakorlásokon 

fektess nagyobb hangsúlyt arra, hogy ugyanúgy hajtsd végre a 

gyakorlatot, mint ha valóban lőnél! A technikai végrehajtásban nem 

szabad, hogy különbség legyen a száraz gyakorlás és a lövészedzés 

között. Sőt ugyanez igaz, hogy nem szabad, hogy különbség legyen 

a gyakorlás és a versenyzés között sem.  

 

A száraz gyakorlás során is csak olyan gyorsan vedd elő a fegyvert, 

hogy a fogás mindig stabil és konzekvens legyen! Találd meg az 

index pontokat (erről később lesz szó bővebben), az irányzék mindig 

a cél közepére mutasson, és fókuszálj az első irányzékra! Legyen 
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tökéletes az elsütés, és legyen tökéletes a testtartás! Ugyanez igaz a 

lövészedzésekre is. Ha kapkodsz, és gyorsabban akarsz mozogni és 

végrehajtani a gyakorlatokat, mint amennyire képes vagy - és 

emiatt pontatlan lesz a végrehajtás -, akkor ezzel pont ellentétes 

dolgot érsz el. A kapkodás miatt előfordulhat, hogy hibás feladatsort 

fog elraktározni a tudatalattid. Ha mondjuk két jó végrehajtás mellé 

elraktároz egy rosszat, akkor az csak kicsit lesz több, mint 66%-os 

teljesítmény. Biztos, hogy ez a célod? Biztos, hogy 66%-ban akarsz 

megtanulni lőni? Tartsd inkább szem előtt azt az alap filozófiát, 

hogy „Slow is smooth, smooth is fast”. 

 

Sarkalatos pont szokott lenni a száraz gyakorlások során a fegyver 

súlya. Gyakran azért más a lövés végrehajtása, vagy a fegyver 

elővétel a lőtéren - mint amit otthon a száraz gyakorlások 

alkalmával begyakoroltál -, mert az üres fegyver súlya teljesen más, 

mint a töltött fegyveré. Alap tézis, hogy mind az éles és mind a 

puffer lőszert messze el kell kerülni a száraz gyakorlások során, és 

még a környéken se legyen semmilyen hasonló sem. Azzal a 

megoldással lehet biztonságosan imitálni a töltött fegyver súlyát, ha 

veszel egy agyonhasznált, vagy egy rossz tárat, tele rakod puffer 

lőszerekkel, és a puffer lőszereket bele ragasztod a tárba úgy, hogy 

ne lehessen kivenni őket. Így biztosan nem fogod tudni a puffer 

lőszereket élesre cserélni. Ezt a tárat jól látható módon jelöld meg 

például rikító sárga festéssel, és kizárólag ezt a tárat használd a 

száraz gyakorlások során a töltött fegyver súlyának imitálására.  

 

A száraz gyakorlás és a lövészedzés mellett fordíts időt a fizikumod 

edzésére! Tudom, nem ez a legkellemesebb része a lövészet 

gyakorlásának, de ez is egy szükséges rossz. Vannak izmok, 

melyeket szükséges lesz fejlesztened, ha eddig nem sportoltál 

valamit, ami pont ezeket a szükséges izmokat fejlesztette. Hogy 

melyek ezek az izmok, azokra hamar rá fogsz jönni, mert a 

tréningek során ezek a hiányosságok - amennyiben vannak - elő 
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fognak jönni. A teljesség igénye nélkül, ilyen például a comb és a 

vádli izmok, melyek a gyors elindulást, és a stabil állást biztosítják. 

Ilyen fejlesztendő izom például a váll, a mellizom, az alkar és a 

tenyér - ujjak - izmai, amik a stabil fogáshoz szükségesek. Ezek 

fejlesztésére egy későbbi fejezetben fogok gyakorlatokat és tréning 

eszközöket javasolni. 

 

 

Az edzés az legyen edzés 

A „mit gyakorolj” mellé kicsit félve írom le azt, hogy mit ne 

gyakorolj. Illetve nem egészen pontos a megfogalmazásom. Helyesen 

talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy „mit ne gyakorolj a tanulási 

fázis elején”. Azt már említettem, hogy ne a gyorsaságra törekedj egy 

feladat végrehajtásánál, hanem a pontosságra. Egy másik dolog, 

amit szintén ne a tanulási fázis elején gyakorolj, az pedig a távolról 

való lövések. Ne távolról akarj megtanulni lőni! Ne arról a 

távolságról kezdj el tanulni, amit később a versenyen is használni 

fogsz! Felesleges és haszontalan. Az alapok elsajátításához 4-8 

méter teljesen elegendő. Ha nagyobb távolságról gyakorolsz, 

akaratlanul is rengeteg figyelmet fogsz fordítani a pontos célzásra. 

Ez ösztönös, hiszen azt gondolja mindenki, hogy a pontos célzás 

hatására tud találni, vagy épp nem találni. A rövidebb távokon 

viszont ez a fajta figyelem szükséglet lecsökken, hiszen a találati 

zóna nagyobbnak látszik, ezért a célzás is könnyebbnek tűnik. Így 

több figyelmet tudsz fordítani a helyes tartásra és az elsütésre. A 

másik előnye annak, ha közelről kezded a gyakorlást, hogy 

magabiztosabban fogod a lövéseket leadni, hiszen tudod, hogy 

közelről úgy is találni fogsz. Bátrabban fogod kezelni az 

elsütőbillentyűt. Ennyit jelent a pszichológia. Kezdőként könnyebb 

4 méterről eltalálni egy 5 centiméteres kört, mint 20 méterről egy 

A4-es lapot. A technika és a kihívás ugyanaz mindkét esetben, de a 

figyelem megoszlás nem ugyanolyan arányú. A távoli lövésnél 
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sokkal több figyelem fordítódik a célzásra, ami a gyakorlás ezen a 

szintjén hátrány. 

 

Amit tényleg ne csinálj gyakorlás címén… Ne versenyezz az edzésen! 

A versenyzési ösztön miatt azonnal el fogsz kezdeni kapkodni. 

Pontatlanul fogod végrehajtani a feladatokat. Ez azért veszélyes, 

mert a tudatalattid nem csak a tökéletes végrehajtást tanulja meg, 

hanem a rossz végrehajtást is. Mint írtam, a tudatalattid nem tesz 

különbséget jó és rossz végrehajtás között. Viccesen hangzik 

egyébként első hallásra, de előfordulhat, hogy képes vagy a sok 

hibás gyakorlás után rosszabbul lőni, mint azelőtt. Gondolj arra, 

hogy minden egyes lövés számít, minden egyes lőszernek célja van, 

és minden egyes lövést maximális figyelemmel kell átélned! Figyelj 

viszont arra, hogy ne ragadj le a komfort zónádban, és időnként 

mindig feszegesd a határaidat!  

 

 

Ne lövöldözz, hanem gyakorolj! 

Mint írtam, minden lövésnek legyen célja! Sok olyan embert látok a 

lőtéren, akik valójában nem csinálnak mást, mint „a pénzüket 

zajhatásra cserélik”, mindenféle teljesítmény fejlődés nélkül. 

Tételezzük fel, hogy ellősz mondjuk 200 lőszert edzés néven. Majd 

tedd fel utána magadnak azt a kérdést, hogy „kaptál-e cserébe tízen 

ezer forint értékű fejlődést?” Amint egy lövés egyre drágább és 

drágább lesz, egyre nagyobb nyomás lesz rajtad, hogy az edzésed 

legyen hasznos, és jól felépített. A jó hír, hogy a teljesítményed 

fejlesztése nem jelenti azt, hogy több pénzt kell ráköltened.  

 

Egyszerűen csak jobban meg kell tervezned az edzésedet.  

- Kezdj az alapokkal! 

- Csak azt gyakorold a lövészedzésen, amihez tényleg lőnöd kell! A 

többire ott van a száraz gyakorlás. 
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- Azt gyakorold, amit fejlesztened kell, ne pedig azt, amit szeretsz 

csinálni, mert az már valószínűleg jól megy! 

- Arra a részfeladatra fókuszálj, amit épp végzel! 

- És végül, fejezd be az alapokkal! 

 

Mi a tréningeinken ezt csináljuk. Megmutatjuk azokat a feladatokat, 

technikákat, amit egyedül is tudsz otthon gyakorolni a 

lövészedzések, vagy a száraz gyakorlások során. Megtanítjuk azt, 

hogy mire figyelj oda, mi a szándéka az adott feladatnak, mit 

fejleszt, és mi a mögöttes tudás. Így otthon is képes leszel 

gyakorolni ezeket a feladatokat, és le is fogod tudni ellenőrizni, hogy 

helyesen hajtottad-e végre a feladatot, vagy sem. 

 

 

Mennyit gyakorolj?  

A válasz nagyon egyszerű. Amennyit, és ahányszor csak lehet. 

Nyilván a világ összes lőszere is kevés lenne, ha szeretsz lőni, és 

szeretnél minél eredményesebb lenni a választott sportodban. De 

mégis, hol van az a szám, ami hatékonyan fejleszt? Véleményem 

szerint a heti 4 száraz gyakorlás, és a heti két lövészedzés, ahol 

alkalmanként 150 lőszerrel gyakorolsz. Ha kevés az időd, 

összevonhatod a lövészedzést egy alkalomra, és az egy alkalom alatt 

gyakorold el azt a 300 lőszert, - vagy ha nem áll módodban 300-at 

lőni, akkor lőj annyit, amennyit tudsz. A száraz gyakorlásból viszont 

ne engedj! Napi 20-30 perc száraz gyakorlás felér több száz ellőtt 

lőszerrel. A száraz gyakorlás ugyanis csak alig fejleszt kevésbé, mint 

ha valóban lövést adnál le, viszont végtelenszer olcsóbb, mint egy 

lövés. Ez a ráfordított idő és lőszer mennyiség első hallásra nagyon 

soknak tűnhet. De hidd el, hogy a gyors fejlődéshez legalább ennyi 

szükséges! Ha nem akarsz éveket eltölteni azzal, amíg eljutsz egy B, 

vagy A osztályú szintre, akkor szánj rá legalább ennyi időt és pénzt 

a száraz gyakorlásokra és a lövészedzésekre! 
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Ha hatékony a száraz gyakorlásod, és tudatosan edzel, akkor 

ugyanazzal az anyagi ráfordítással, sokkal hatékonyabban fogsz 

fejlődni, mint ha mindig csak kimennél a lőtérre lövöldözni, és 

ellőnél alkalmanként 100-200 lőszert. 

 

Ha azt érzed, hogy egy gyakorlat jól megy, és minden klappol, akkor 

folytasd a gyakorlást. Élvezd ki a pillanatod! Növeld ezzel az 

önbizalmad! Ugyanez érvényes a versenyzésre is. Ha pont olyan 

időszakodban vagy, hogy a versenyeken jó teljesítményeket érsz el, 

akkor járj sokat versenyre! 

 

 

Kivel gyakorolj?  

Ha teheted, akkor gyakorolj edzővel. Még ha ezért fizetned is kell, 

hidd el érdemes, mert megéri! Fontos viszont hozzátenni, hogy 

olyan edzőt válassz, aki szintén tudatosan gyakorol. Ő ki fogja tudni 

javítani a hibáidat, így nem rögzül hibásan a gyakorlat. Két dologra 

viszont nagyon figyelj oda. Attól, hogy valaki jól tud lőni, még nem 

biztos, hogy át is tudja adni neked a tudást megfelelően és 

érthetően. A másik, hogy az edződ, vagy az edzőtársad ne a 

gyorsaságra, hanem a pontos végrehajtásra tanítson téged.  

 

A másik előnye annak, ha képzettebb edzőtárssal gyakorolsz, hogy 

folyamatosan motiválni fog téged. Ezt „az érzést” viszont nagyon 

komolyan kezeld tudatosan! Ne akarj már az elején minden áron 

versenyezni az ő sebességével és teljesítményével, mert azonnal 

kapkodni fogsz! Légy képes megmaradni azon a szinten, hogy még 

motivál, de nem akarod minden áron utolérni az ő teljesítményét. 

Még ne! 

 

Mint korábban már írtam, ne versenyezz az edzéseken! Inkább 

rendezzetek egy-két havonta egy háziversenyt. Legyen az a 

versenyzés helyszíne, ne pedig a tréning. Ehhez nem kell bonyolult 
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pályákat építenetek. Sőt, nem kell, hogy száz százalékig tökéletes 

szabályszerű pályák legyenek. Használjatok nyugodtan olcsóbb 

anyagokat a pályák megépítéséhez. Ezeknek nem kell Európa- vagy 

Világbajnokság minőségű pályáknak lenniük. Pont annyira legyenek 

jók, hogy azt tudd rajtuk gyakorolni, amiért megépültek.  

 

A versenynek egyébként más pozitív hatása is van. A versenyeken 

hozzászoksz a verseny hangulatához. Hozzászoksz ahhoz, hogy 8-10 

ember áll mögötted, és mindenki azt figyeli, hogy te hogyan lősz. 

Szokj hozzá ahhoz, hogy ez egy megmérettetés! Szokj hozzá, hogy 

győzni akarsz - akár magad felett -, és ettől jön majd az adrenalin 

hullám! Érezd meg ezt, és gyakorold ezeknek a hullámoknak a 

kezelését! Tudd a helyükön kezelni ezeket az érzéseket! Ne a nagy 

versenyen jöjjön el először ez a negatív érzés - és esetleg forduljon át 

sikertelenségbe amiatt -, hogy erre még nem készültél fel a 

gyakorlások során. Ez a furcsa érzés egyébként nem más, mint a 

stressz. Stressz a megmérettetés miatt, stressz az idegen környezet 

miatt, stressz a megfelelni vágyás miatt. Versenyezz ilyen kis 

versenyeken annyit, hogy a nagy versenyen részt venni legyen épp 

olyan megszokott, könnyű érzés, mint ha csak egy szimpla edzésen 

lennél! 

 

Érd el azt, hogy már ne akarj győzni, hanem csak akard jól érezni 

magad a versenyen! Azt akard elérni, hogy legyen pontos a 

végrehajtásod! Ne vegyél magadra kötöttségeket, amitől stressz 

alakul ki benned! Csak egy dologra koncentrálj, a pontos 

végrehajtásra! Annak a pályának a pontos végrehajtására, ami épp 

előtted van. Se az előzőre, se a következőre. Erre is kitérek majd a 

későbbiekben. 

 

Ez így most rengeteg feladatnak tűnhet (filozófiák, elméletek, 

gyakorlatok, technikák, koncentrációk, stb.) Nyugodj meg, le fognak 

tisztulni, egymásra fognak épülni, és természetessé fognak válni, ha 
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lépésről lépésre haladsz, és nem akarod azonnal magadra húzni az 

egészet! 

 

Még egy pont, ami segít - legalábbis nekem nagyon sokat segített - 

az egyes „Miértek?” megértésében, ez pedig nem más, mint a fizika. 

 

 

 

A fenti kép az elsütés gyakorlásához mutat be egy technikát. 
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Hívd segítségül a fizikát 

 

A gyakorlás során gondold végig, hogy mit-hogyan csinálsz, és 

vizsgáld meg a fizika szemszögéből. Azért emeltem ki ezt a részt, 

mert tapasztalni fogod, hogy nagyon sok elvet és filozófiát a fizika és 

mechanika szemszögéből próbálok megmagyarázni. Műszaki 

emberként nekem ez így egyszerű, és eddig úgy tapasztaltam, hogy 

ezeket a magyarázatokat a tanítványok is könnyen megértik. 

Megpróbálom úgy kibontani a gondolatokat, hogy érthető legyen 

azok számára is, akiknek nincs több tízezer lövés a hátuk mögött, 

vagy épp nem szedték még szét ezer darabra a fegyverüket, és 

ismerték meg alaposan annak működését. Nézzük meg néhány 

példán keresztül, hogy mire is gondolok, amikor azt mondom, hogy 

hívd segítségül a fizikát!  

 

Például:  

- Hatás-ellenhatás. A lövedék energiájából származó visszaható 

erők. Lényegében ez a visszarúgás, amit kompenzálnod kell. 

- Ha az elsütőbillentyűt nem csak és kizárólag a cső tengelyével 

megegyező irányba mozgatod, akkor a fegyver elmozdul a célról 

(vektorok, dinamika). 

- Hogyan „tapadj” a fegyverhez annak érdekében, hogy ne 

mozduljon ki a kezedből (súrlódás)? 

- Milyen legyen az állásod és a kartartásod ahhoz, hogy a csontozat 

segítségével, a legkevesebb izom megmozgatásával tartsd a fegyvert? 

(Biomechanika, ami a statika és mechanika törvényszerűségeinek 

alkalmazása az élő szervezetre, és első sorban az emberi 

szervezetre). 

- Hol legyen a tested tömegközéppontja lövéskor, hogy a hátrarúgás 

ne billentsen ki (statika). 
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- Törzsből, vagy csípőből gyorsabb és dinamikusabb elindítani és 

megállítani a mozgást? ... stb. 

 

Ne ijedj meg, nem kell ehhez fizikusnak lenned, egyszerűen 

támaszkodj a józanészre, amikor elkezdesz egy feladatot gyakorolni! 

Próbálj meg mögé nézni, és a feladat „miértjét” megérteni! Ne fogadd 

el sose azt, hogy „Csináld úgy, mert úgy jobb”! Ez így nem lesz 

tudatos. Nem tudod majd, hogy mit és miért csinálsz, csak azt, 

hogy mondták. Kérdezd meg, hogy miért úgy kell csinálni, és 

próbáld megérteni a feladat miértjét! Légy tudatos! 
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III. Az alapok 
 

 

Eljutottunk az alapokhoz. Ahhoz, hogy megalapozott tudásod 

legyen, és sikeres légy a szituációs lövészetben, öt alap dolgot kell 

elsajátítanod: állás, fegyverfogás, célzás, elsütés, visszarúgás 

kontroll. 

 

Korábban úgy gondoltam, hogy a fent leírt sorrendben érdemes a 

gyakorlást elkezdenie egy kezdőnek. Logikusan ugyanis így épülnek 

egymásra. Legyen stabil az állásod, hogy megfelelő alapokra 

lehessen építkezni! Aztán legyen jó a fegyverfogás, mert az adja a 

stabilitást, anélkül kényelmetlen lesz a lövés! Majd jöjjön a célzás és 

az elsütés! Lényegében abban a sorrendben, ahogy egy lövést 

leadnál: beállsz, megfogod a fegyvert, célzol és leadod a lövést.  

 

Ma már azt mondom, hogy először az elsütést kell elsajátítanod és 

tökéletesre fejlesztened. Ha ez nincs meg, akkor semmid sincs. Ha 

nem tökéletes az állásod, vagy a visszarúgás kontrollod, attól 

függetlenül képes vagy egy pontos lövés leadására. Lehet, hogy a 

lövés ereje ki fog billenteni az egyensúlyodból, de mivel egy lövésről 

van szó, így nem érdekes, hogy mennyi időt vesz igénybe, amíg a 

fegyver, és az irányzék ismét visszaáll a célra. Az elsütés és a célzás 

adja a pontosságot, míg az állás, a fegyverfogás és a visszarúgás 

kontroll adja a sebességet. Az állásnak, a fegyverfogásnak és a 

visszarúgás kontrollnak támogató szerepe van a lövés leadásakor, 

azonban majd elengedhetetlen lesz a sikeres szituációs lövészethez. 

 

Nézzük akkor ezeket sorban! 
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Az első alap dolog az elsütés 

 

Az elsütés a legfontosabb lépés a pontos lövés folyamatában. Az 

elsütés pontosságán fog múlni a lövés sikerességének 80%-a, és 

ezen fog múlni a versenyed sikerességének is a 80%-a. Furán 

hangozhat, de a megfelelően - elmozdulás nélkül - végrehajtott 

elsütés sokkal fontosabb, mint a pontos célzás. Ugyanis egy hibás 

elsütéssel rövid távolságon sokkal nagyobbat lehet hibázni, mint a 

célzási pontatlansággal. Ha a fegyver nem mozdul meg az elsütés 

közben, akkor a lövés oda fog becsapódni, ahová céloztál. 

(Tételezzük most fel, hogy az irányzék jól van beállítva). 

 

Azért kell legelőször az elsütést elsajátítanod, mert ha ez az első 

lépés a tanulás folyamatában, akkor nem kell a többi alap dologra 

koncentrálnod. Nem kell foglalkoznod a helyes célzással, a megfelelő 

fegyverfogással, vagy a stabil állással. Csak és kizárólag az elsütésre 

kell figyelmet fordítanod. A nem feltétlenül teljesen stabil állás miatt 

lehet, hogy a lövés ereje ki fog billenteni az egyensúlyodból. Az is 

előfordul feltehetőleg, hogy a visszarúgás sokkal magasabb 

csőemelkedést fog eredményezni, mivel még nem tökéletes a 

fogásod. Ezek természetes dolgok. Ennek ellenére ezekkel a 

dolgokkal ne foglalkozz! Ezeket később tanuld meg, ha már az 

elsütés tökéletesen megy! 

 

Hogyan is nézzen ki a precíz elsütés? Természetesen száraz 

gyakorlással kezd el az elsütés gyakorlását! Fogd meg a fegyver 

markolatát, majd helyezd a mutatóujjad első ujjpercének közepét az 

elsütő billentyű közepére! Törekedj arra, hogy a sütés közben 

lehetőleg csak a mutatóujjad utolsó két ujjperce mozogjon, 

ellenkező esetben a többi izom mozgása elmozdíthatja a fegyvert a 

célról! Kezd el elhúzni az elsütőbillentyűt!  
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Azt szoktam mondani, hogy az elsütés legyen olyan, mint ha egy 

kenuban eveznél. Az evezés sem egy hirtelen rántás, hanem egy 

folyamatos és egyenletes erőkifejtés. Egy kényelmes evezési 

tempóban a húzás és a szabadítás utáni előre nyúlás körülbelül 

ugyanannyi időt vesz igénybe, és mindkét mozgási folyamat 

egyenletes. Itt is ezt a filozófiát alkalmazd! Próbáld elképzelni, hogy 

milyen az, amikor egy kenuban evezel, és a sütéskor a mutatóujjad 

mozgása legyen ugyanolyan tempójú! 

 

 

 

A mutatóujjad által kifejtett erő, illetve az elhúzás legyen: 

- Egyenes vonalú, és a cső tengelyével párhuzamos irányú. 

Bármilyen más irányba ható erő esetén, valamelyik irányba el fogod 

mozdítani a fegyvert. 

- Határozott és folyamatos. A szakaszos mozgás bizonytalanabb, 

mint egy folyamatos mozdulat. 
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- Ne legyen több 1 másodpercnél! Ha 1 másodpercnél több időt vesz 

igénybe a mozgás, akkor az egyenletesség nem fog teljesülni, és 

megint csak bizonytalan lesz a sütés. 

 

 

 

A sütésnek nem kell feltétlenül egy lassú mozdulatnak lennie, 

kivéve persze, ha nagyon távoli és precíz lövést akarsz leadni, de a 

szituációs lövészetre általában nem ez a jellemző. Ne csak várd, 

hogy mikor fog a fegyver elsülni, - mint a pontlövészetben, ahol 

addig kell folyamatosan a célon tartanod az összerendezett 

irányzékot, amíg a folyamatos lassú hajlítás hatására az elsütés 

végbe nem megy -, hanem tudatosan te hajtsd végre a lövést! 

 

Az elsütéskor a markolat fogása legyen laza. Biztos észrevetted már, 

hogy a sokadik elsütés után, már sokkal erősebben, sokkal 

görcsösebben szorítod a markolatot, mint az első elsütésnél. Ezt 

elkerülendő, minden elsütéskor tudatosan lazítsd egy kicsit az 

ujjaid szorítását a markolaton, és ezzel egy időben folyamatosan 

terheld az elsütőbillentyűt. Ezzel tudatosan - kissé elnagyolva 
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ugyan -, ösztönzöd a tudatalattidat arra, hogy a sütéskor ne szoríts 

rá a markolatra, hanem lazíts a fogáson. Keresd azt az érzést, hogy 

szinte az elsütőbillentyűvel tartod a fegyvert! A későbbiekben 

természetesen növelni kell majd ezt az erőt, ha már az a cél, hogy a 

fegyver minél gyorsabban térjen vissza a célra, de ez most még nem 

az az időpont. 

 

Húzd el az elsütőbillentyű holtjátékát, és keresd meg azt a pontot, 

hogy hol keményedik fel az elsütőbillentyű! Ettől a ponttól 

folyamatosan mozgasd a billentyűt a markolat felé, és kb. 1 

másodperc alatt hajtsd végre az elsütést! Nagyon fontos, hogy az 

elsütés után tartsd az elsütő billentyűt a markolat falon kb. 1-1,5 

másodpercig, és csak ez után kezd el előre engedni az elsütő 

billentyűt, hogy az elsütő szerkezet újra összezárjon! Erre azért van 

szükség, hogy az rögzüljön benned, hogy a dörrenés hatására ne 

engedd el azonnal a billentyűt. Ugyanis az elmozdulás akkor 

egyenletes, ha megszokod azt, hogy csak egy irányba kell 

mozgatnod az utolsó ujjpercedet a sütéshez, nem pedig húzni, és 

utána engedni. 

 

A visszaengedéskor csak addig engedd előre a billentyűt, amíg az 

elsütő szerkezet újra össze nem zár! Törekedj a minimális előre 

mozgásra, trigger reset-re (szabad fordításban: félautomata 

fegyverek esetében a billentyű visszaengedésének az a szakasza, 

amíg az elsütő szerkezet újra összezár, hogy az elsütőbillentyű 

újbóli elhúzására létre jöhessen a következő lövés)! Mindenképp 

száraz gyakorlással kezd el az elsütés gyakorlását, mert így sem a 

célzás, sem a dörrenés és a visszarúgás nem zavar a pontos 

végrehajtásban! A gyakorláshoz nem is kell a szemed elé emelni a 

fegyvert, mert akkor egyből a célzással fogsz foglalkozni. 

 

Tanítsd meg a tudatalattidnak a mutatóujjad mozgási útját! Azt, 

hogy mekkora utat tegyen meg, milyen gyorsan és mekkora erővel. 
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Csak azt a minimálisan szükséges utat tegye meg előre és hátra, 

amennyi feltétlenül szükséges. A mutatóujjad mozgatása legyen 

tudatos! Ugyanis az azonos sebességű mozgás folyamatosabb és 

kényelmesebb, mint a lassuló és gyorsuló mozgás. Ezért ugyanolyan 

sebességgel húzd el az elsütőbillentyűt, mint amilyen sebességgel 

visszaengeded! 

 

Ez után kezdj el csukott szemmel lövéseket leadni a golyófogóba 3-4 

méter távolságból! Addig gyakorold, míg nem válik egy természetes 

érzéssé a visszarúgás! Majd nyisd ki a szemed, és célzás nélkül, 

csak kövesd a szemeddel az első irányzékot! A célzás, csak ezek 

után jöjjön! 

 

Az elsütés gyakorlásának lépéseit, és a különböző rávezető 

gyakorlatokat később fogom leírni a IV. fejezetben. 
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A második alap dolog a célzás és az irányzék 

összerendezés 

 

Sok irodalom szét szokta választani ezt a két dolgot - célzás és az 

irányzék összerendezés. Szerintem viszont összetartoznak, és 

elválaszthatatlanok egymástól, így én egyben kezelem őket.  

 

Legelőször is tudnod kell, hogy melyik a domináns szemed. Ezt egy 

egyszerű teszttel tudod megállapítani. Fókuszálj mindkét szemeddel 

egy tárgyra a szobában, majd a kezeiddel alkoss egy háromszöget 

úgy, hogy a lyukon keresztül lásd a tárgyat! Szép lassan hajlítsd be 

a karjaidat, és közelítsd a kezed által alkotott háromszöget az arcod 

felé! Amelyik szemedhez húztad oda a kezedet - amelyik szemeddel 

látod a tárgyat a lyukon keresztül -, az a domináns szemed, azzal 

kell majd céloznod. 

 

 

 

(Ha nem az erősebbik kéz oldali szemed a domináns, véletlenül se 

szokj át a másik kezedre, vagy a másik szemedre. Egyszerűen emeld 

a domináns szemed elé a fegyvert, és célozz azzal! Ehhez ne a 
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fejedet fordítsd el annak érdekében, hogy könnyebben tudj célozni, 

hanem a fegyver fogását alakítsd úgy, hogy kényelmesen tudd fogni 

annak ellenére, hogy a másik szemed elé kell emelned az 

irányzékot! 

 

Amennyiben állítható az irányzék, állítsd be úgy, hogy a lövés oda 

csapódjon be, ahová célzol! Az irányzék beállításhoz támaszd le a 

kezed, hogy ezáltal kizárhasd a saját hibázásod, amit a 

kézremegésből adódik. A beállítást végezd állva, vállmagasságból, 

mint ha valóban egy versenyen lennél, és épp egy célra adnál le 

lövéseket, és nem pedig ülve, asztal mögül! Tegyél az asztalra egy 

széket, vagy magasítót, és egy pokrócot, ami össze van hajtva. A 

pokróc hajtogatásával be tudod állítani azt a magasságot, ami 

neked a legkényelmesebb! A szituációs lövészethez érdemes 20-25 

méteren nullázni az irányzékot, és egy olyan magasságú célon, ami 

általában előfordul a versenyeken (ez kb. 90-110 centimétert jelent).  

 

 

Célzás a szituációs lövészetekben 

A célzás egy nagyon összetett dolog a szituációs lövészetben. Ha 

elég pontosan lősz, az már elég. Úgy gondolom, ez így kicsit 

megfoghatatlan, ezért kifejtem a lényegét. Felesleges a túlzott precíz 

célzás, mert az sok időt vesz igénybe, és a szituációs lövészetekben 

az idő is faktor. Ez most biztosan furán hangzik, de ha kipróbálod, 

rá fogsz jönni, hogy tényleg hatékonyabb, az elégséges célzás, mint 

a precíz célzás. Természetesen nem minden esetben, ezt később le 

is írom. 

 

Az a tapasztalatom, hogy a lövők gyakran túlzottan sok figyelmet 

fordítanak a célzásra. Egy tökéletesen összerendezett irányzékot 

akarnak látni a cél középpontján minden esetben, akkor is, ha a cél 

például csak 8-10 méterre van tőlük. Ilyenkor körülbelül ez 

játszódik le a fejükben:  
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„Nagy levegő… célzok… tökéletesen síkban vannak az irányzékok… 

középen van a tüske… a cél közepén van összerendezve… jó helyre 

fókuszálok… jöhet a sütés… lassan… lassan… sülj már, mert fogy a 

levegőm, és remegni kezd a kezem… és végül BANG…” jókorát ránt 

az elsütőbillentyűbe és a fegyverbe.  

 

A lövés pedig jó 15 centiméterrel a cél mellé fog becsapódni. És 

ilyenkor jön a csodálkozás, hogy - Miért nem találtam el a célt, 

hiszen annyira koncentráltam a precíz célzásra?! 

A válasz a kérdésben van. A túlzott koncentráció miatt, amit a 

célzásra fordítottál. - Mi van? Most akkor ne célozzak? De igen, csak 

ne fordíts rá túlzott figyelmet akkor, ha nem szükséges!  

 

A szituációs lövészsportokban a középső célzóna nagysága 

általában körülbelül két nyitott tenyér nagyságú. Közelről (8-10 

méterről) ennek a területnek az eltalálásához nem szükséges az a 

fajta precíz célzás, mint a nagyobb távolságra lévő céloknál, vagy a 

kis célok esetében. 

  

„Shooting accurately enough, faster is better than shooting extremely 

accurate, slow” Rob Leatham. Szabad fordításban: Elegendően 

pontosan és gyorsan lőni jobb, mint rendkívül pontosan, de lassan. 

 

Tegyél egy próbát! Állj meg 8 métere egy A4-es papírlaptól, és lőj rá 

ötöt úgy, hogy az első lövésnél tökéletesen összerendezed az 

irányzékot a cél közepén! Majd a többi négy lövésnél pedig billentsd 

meg a fegyvert felfelé, lefelé, jobbra, balra, - ezzel mesterségesen 

szöghibát létrehozva a célzás közben! Körülbelül annyira hangold el 

az irányzékot, hogy (fiber irányzék esetén) a fiberszál által képzett 

pont még teljes terjedelmében látszódjon. A célzóna továbbra is 

lőlap közepe legyen. Valószínű, hogy ilyen extrém irányzék 

összerendezettség mellett már nem adnál le lövést gyakorlás, vagy 
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verseny közben sem, tehát tekinthetjük ezeket a legrosszabb 

helyzeteknek.  

 

 

 

Természetesen fegyvertől és irányzéktól függ, de azt fogod 

tapasztalni, hogy az A4-es fehér lapból nem mennek ki a lövések. 

Sikeres esetben, egy körülbelül két tenyérnyi szórást fogsz kapni, 

ami megegyezik a középső célzóna nagyságával.  

 

Biztosan világos már, hogy mire akarok kilyukadni? Arra, hogy ha 

ez első irányzék fiber pontját benne látod a hátsó irányzékban, 

akkor 8-10 méterről bátran add le a lövést, mert a célzóna közepét 

fogod eltalálni! Ehhez persze kell egy elengedhetetlen dolog. A 

tökéletes elsütés, belerántás, vagy belecsavarás nélkül. 

 

Nagyon figyelj a következő mondatokra! Ezzel a próbával nem azt 

bizonyítod, hogy nem kell céloznod. Azt bizonyítod, hogy ha látod az 
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első irányzékot a hátsó irányzékon belül, akkor merj sütni. Mivel a 

száraz gyakorlások során úgy is a bal felső irányzék kép fog rögzülni 

a tudatalattidban, ezért a többi négy esetben jó eséllyel amúgy sem 

fogsz sütni, mert nem az a kép lett elraktározva a tudatalattidban, 

mint referencia kép. Viszont azt tudatosítanod kell magadban, hogy 

merj sütni közelről egy 90%-os irányzék összerendezettség mellett 

is, és ne fordíts felesleges figyelmet a túl precíz célzásra, ha nem 

szükséges! Értem ezt természetesen a rövid távokra, és a nagy célok 

esetében. Ez a „rövid távokra” idővel ki fog tolódni, mert bízni fogsz 

a lövéseid sikerében, és egyre nagyobb távolságokból is ösztönösen 

alkalmazni fogod ezt a fajta célzást. 

 

 

Miért ezzel a célzási technikával kezd a gyakorlást? 

Mert sokkal kevesebb figyelmet igényel, mint a precíz célzás, így 

több figyelmet tudsz összpontosítani a tökéletes elsütésre. A 8-10 

méterről leadott lövésekhez elegendő az első irányzékot követned, és 

ha az visszatért a hátsó irányzékba, és az irányzék a célzónában 

van, akkor leadhatod a lövést. Ne célozz, csak kövesd az első 

irányzékot! 

 

Sőt! A legjobb, ha nem nyílt irányzékkal - első irányzék és hátsó 

irányzék -, hanem red dot irányzékkal - piros pont irányzék - 

kezded a gyakorlást. A piros pontnál nem kell rendezgetned az első 

és a hátsó irányzékot. Ha a piros pont rajta van a célon, lőhetsz. 

Ráadásul sokkal könnyebb a piros pontot követni úgy, hogy a célon 

marad a fókusz, ahogy az a közeli lövések leadásánál ajánlott. Arról 

már nem is beszélve, hogy egy gombnyomással kikapcsolható az 

irányzék, így ha kell, célzás nélkül, csak az elsütésre tudsz 

koncentrálni - feltéve, hogy nem co-witness irányzékról van szó, 

vagyis a nyílt irányzék nem látszik a red dot irányzék lencséjén 

keresztül. 
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Az irányzék követése 

Az irányzék követése legalább olyan fontos, mint a célzás. A pontos 

célzás és lövés nem csak azt jelenti, hogy eltaláltad a célt, hanem 

azt is, hogy tudod, hol fogod eltalálni a célt, mielőtt a lövedék 

becsapódna. A lövést követően ne akarj vizuálisan meggyőződni a 

találatról, mert az nagyon sok időt vesz igénybe! Ez mindkét fajta 

célzásra igaz, - közeli és távoli célokra egyaránt. A lövés után az első 

irányzékról át kellene fókuszálnod a célra, megkeresni a célon a 

találatot, majd ismét vissza fókuszálni az első irányzékra. Ez egy 32 

lövéses pályán akár 4-5 másodperccel több időt vesz igénybe. 

Vizuális kontroll helyett törekedj inkább arra, hogy a lövést ott add 

le, ahol szeretnéd! Így nincs szükség vizuális kontrollra, hiszen 

folyamatosan az első irányzékot követve látod, hogy hol történt az 

elsütés. Ezt nevezik úgy, hogy „az irányzék hívja a lövést”.  Ha azt 

látod, hogy az irányzék nem ott volt, vagy nem úgy állt a lövés 

pillanatában ahol, és ahogy kellett volna - nem úgy, mint ahogy a 

tudatalattidban el van raktározva -, akkor automatikusan jön majd 

a parancs, hogy egy rájavító lövésre van szükség, bármilyen vizuális 

kontroll igénye nélkül. Ettől leszel majd gyors. 

 

Csodálatos érzés, amikor ezt először megtapasztalod. Amikor a lövés 

után kimész megnézni a találatot, és azt látod, hogy nem találtad el 

a lőlapot. Majd amikor visszaemlékszel, hogy - Igen. Volt bennem 

egy fura érzés a lövés pillanatában, hogy valami nem jó. És ekkor 

örülni fogsz majd ennek az érzésnek, mert ez az első lépés ahhoz, 

hogy vizuális kontroll nélkül hívd a javító lövést, ha szükséges. 

Gondoltad volna, hogy valaha is örülsz majd egy mellé lövésnek? 

Pedig hidd el, tapasztalatból mondom, ekkor tényleg örül neki az 

ember! Ez az érzés a gyakorlás során egyre világosabb lesz, és egyre 

érthetőbb. Idővel eljutsz majd arra a szintre, hogy nem csak akkor 

fogod tudni azonosítani ezt az érzést, amikor kimész, és látod, hogy 

nincs ott a találat, hanem már akkor is, amikor leadod a nem 
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tökéletes lövést. Természetesen ezt is könnyebb red dot irányzékkal 

begyakorolni. 

 

Honnan tudod majd, hogy milyen gyorsan adhatod le a következő 

lövést? Az első irányzékod lesz a sebességmérőd. Ha az első 

irányzék visszatért a cél közepére, akkor lőhetsz ismét. Ehhez 

rengeteg gyakorlásra van szükség, és arra, hogy a lövés dörejének 

hatására ne csukd be a szemed, hanem folyamatosan tartsd nyitva, 

és kövesd az első irányzék felfele, majd lefele történő mozgását! Az 

irányzék fel-le, vagy oldalra történő mozgása elárulja, hogy helyes 

volt-e a kéztartás a lövés közben, és megfelelő helyen lesz-e a 

találat. 

 

 

A precíz és pontos célzás 

A precíz célzás szintén nagyon fontos lesz majd, de ne ezzel a célzási 

technikával kezdj, ha kezdő vagy! Csak azután foglalkozz az 

irányzék összerendezéssel, ha már képes vagy az első irányzék 

követéssel tökéletesen kezelni az elsütőbillentyűt! Ellenkező esetben 

rengeteg figyelmet fogsz majd fordítani a precíz célzásra, és sokkal 

kevesebbet az elsütésre. 

 

Ez a fajta célzási technika a távoli, vagy kis céloknál szükséges. 

Nem hiszem, hogy újat mondanék, ha leírnám, hogy hogyan kell 

nyílt irányzékkal célozni - hiszen ha volt játék pisztolyod, vagy lőttél 

már légpuskával, akkor úgy is tudod. Inkább azzal kezdem, hogy 

hová kell fókuszálnod a pontos lövés leadásakor. 

 

A szem úgy működik, hogy egyszerre csak egy dologra tud 

fókuszálni. A hagyományos nyílt irányzékoknál célzás közben 

három dolgot látsz egy vonalban. A hátsó irányzékot, az első 

irányzékot és a célt. A pontos lövés leadásához neked a harmadikat 

kell alkalmaznod, vagyis az első irányzékra kell fókuszálnod. Ezt 
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kell tökéletesen élesnek látnod ahhoz, hogy a célzás pontos legyen. 

Az első irányzékra fókuszálva fogod tudni tökéletesen megállapítani, 

hogy egy vonalban van-e a felső élük az irányzékoknak, illetve, hogy 

a fényrés azonos méretű-e az első irányzék mindkét oldalán. 

Ugyanis a tökéletesen összerendezett irányzékhoz képest 1 

milliméteres eltérés – szöghiba -, több centiméteres hibázást fog 

okozni a távoli céloknál. Ez az, amiért az első irányzékra kell 

helyezned a fókuszt a pontos lövés érdekében. 

 

 

 

A célra fókuszál. (A cél éles, 

az első irányzék és a hátsó 

irányzék elmosódott).    

 

 

 

 

 

A hátsó irányzékra fókuszál. 

(A hátsó irányzék éles, a cél 

és az első irányzék elmosó-

dott). 

 

 

 

Az első irányzékra fókuszál. 

(Az első irányzék éles, a 

hátsó irányzék és a cél 

elmosódott). 
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Mint írtam, ne ezzel a célzási technikával tanulj meg lőni, mert 

rengeteg figyelmet vesztesz minden mástól! Főleg az elsütéstől 

amitől a lövés sikerének 80%-a múlik.  

 

 

Fókusz a közeli célok esetében 

A távoli célok esetében használd azt a precíz pontos célzást, amit 

korábban megtanultál! A közeli célok esetében viszont maradhat a 

fókusz a célon. Mivel minden célt úgy támadsz meg, hogy először a 

célt nézed - tehát arra fókuszálsz -, ezért közeli célok esetében 

indokolatlanul sok időt vesz igénybe a célról átfókuszálni az 

irányzékra. (Tizedmásodpercekről beszélek, de összeadva ezek is 

másodpercekké nőnek). A közeli céloknál a tizedmilliméter eltérés az 

irányzék összerendezésben kevésbé fontos, ezért maradhat a fókusz 

a célon. Ez tipikusan az a szituáció, amikor a sebesség a pontosság 

rovására mehet - persze csak ésszerű keretek között -, vagyis addig, 

amíg ezzel a fajta célzással is képes vagy a lőlap közepét eltalálni. 

Nyilván pontatlanabb lesz az ilyen lövés, de ez elhanyagolható 

ahhoz az idő megtakarításhoz képest, amit megnyersz azzal, hogy a 

fókuszt nem kell áthelyezned az első irányzékra. Az irányzékot 

ilyenkor is rendezd össze a célon, és a visszarúgás alatt is 

folyamatosan kövesd az első irányzékot! Vigyázz, ne lendülj át ló 

túlsó oldalára, és ne egy célzással adj le két lövést! Ne feledd, nincs 

olyan, hogy dupla lövés! Ilyenkor is várd meg, amíg az első irányzék 

visszatér a célra, és csak ez után add le a második lövést! A 

különbség csak annyi legyen, hogy a fókusz a célon marad, és nem 

helyeződik át az első irányzékra. 

 

Azt természetesen neked kell kitapasztalnod, hogy mekkora cél 

esetében, és mekkora távolságból alkalmazhatod ezt a fajta célzást, 

illetve mikor kell tökéletesen az első irányzékra fókuszálnod. Figyelj 

arra, hogy ne vállalj be olyan lövéseket célra fókuszálással, amely 

már igényelné az első irányzékra fókuszálást! 
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Szöghiba és párhuzamos hiba 

A szöghibának szintén a nagyobb távra lévő, vagy kis célok esetében 

van kulcsfontosságú szerepe. Ugyanis az irányzék rossz 

összerendezéséből származó eltérés - a szöghiba - nagyobb hibázást 

okoz a nagy távolságoknál, mint a helytelen célpontelhelyezésből 

adódó eltérés - a párhuzamos hiba.  15-18 méter fölötti távolságból, 

ha a tökéletesen összerendezett irányzékot 10 centiméterrel jobbra 

helyezed a céltól, akkor a lövés 10 centiméterrel jobbra fog 

becsapódni a céltól - párhuzamos hiba. Ha viszont az irányzék 

nincs tökéletesen összerendezve, és 1,5 milliméterrel elmozdult az 

első irányzék a tökéleteshez képest, akkor a lövés akár több mint 20 

centiméterre fog becsapódni a céltól. Ezt a 1,5 milliméter eltérést 

viszont csak akkor fogod észrevenni, ha ez első irányzékra 

fókuszálsz, és nem a célra. Ez ugyanis elengedhetetlen a pontos 

lövéshez. Ehhez nem kell mást tenned, csak rendezd össze az 

irányzékot a célon, majd fókuszálj rá az első irányzékra! 

 

 

          

                Szöghiba                                      Párhuzamos hiba 
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A feladat gyakorlása elején először csukd be a nem domináns 

szemed, így nem zavar a nem domináns szemeddel látott homályos 

irányzék és cél! Ezt az összerendezett képet kell elraktároznia a 

tudatalattidnak, mert ezzel a képpel fogja összehasonlítani majd 

azt, amit a versenyen célzás közben látsz. Ez lesz a referencia. Ha 

rossz képet raktároz el a tudatalattid, akkor azt fogja keresni 

verseny közben is, tehát itt is nagyon figyelj arra, hogy csak helyes 

célképet vegyél fel, és jó helyre fókuszálj! 

 

 

Egy szemmel vagy két szemmel való célzás 

Célozhatsz egy szemmel, vagy két szemmel. Az egy szemmel való 

célzás előnye, hogy a célzás közben csak egy célképet látsz, ezért 

könnyebb az első irányzékra fókuszálni, illetve nem zavar be a nem 

domináns szemed által látott halvány kép. Hátránya viszont, hogy 

lecsökken a perifériás látás, ezért valamivel lassabb lesz a 

céláthelyezés.  

 

A két szemmel való célzás előnye a nagyobb perifériás látás, és ez 

által a gyorsabb céláthelyezés. A hátránya viszont az, hogy a nem 

domináns szemed is lát egy halványabb célképet, ami zavaró lehet 

az első irányzékra való fókuszálás közben. Ennek megszűntetésére 

a legjobb módszer, ha egy picit behunyod a nem domináns szemed. 

Csak annyira, hogy az agyadnak egyértelmű legyen, hogy melyik 

látott képpel kell céloznia. Ha elveszíted a kontrollt, ismét zárd 

össze egy picit a szemed, amíg ismét rátalál a szemed a helyes 

célképre. Ha ezzel nem akarsz foglalkozni, egyszerűen ragassz egy 

áttetsző ragasztószalagot a nem domináns szemed elé. Így a célzás 

közben egy éles és egy halvány irányzékot fogsz látni. Viszont a 

nagyobb térlátás, és annak előnyei megmaradnak. Én a kettő 

kombinációját tartom a legjobbnak. Közeli céloknál, mindkét 

szemem nyitott. Távoli, vagy kisméretű céloknál becsukom a nem 

domináns szemem. 
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Zajcsillapítás 

Javaslom, hogy használj magas hangtompítású füldugót és fültokot 

együttesen, a leghatékonyabb zajcsökkentés érdekében! Így 

könnyebb arra koncentrálnod, hogy ne csukd be a szemed. Az aktív 

fültokoknak általában a zajszűrési hatékonyságuk alacsonyabb, 

mint a passzív fültokoknak. Ha bíróként, vagy lövészetvezetőként is 

tevékenykedsz, akkor hasznos lehet az aktív fültok, hogy tudj 

kommunikálni anélkül, hogy folyton le kellene venned a fültokot, 

vagy ki kellene venned a füldugót. Viszont ha csak versenyzel, 

akkor inkább a passzív fültokokat válaszd! 

 

Miért fontos, hogy minél nagyobb legyen a hangtompítás? Mert a 

decibel skála 10-es alapú logaritmikus. Ez azt jelenti, hogy a 

hangnyomás nem lineárisan, hanem exponenciálisan növekszik. 

Például: ha a hangnyomás értéke 3 decibellel növekszik, akkor a 

hangnyomás értéke közel kétszer akkora lesz, mint a kezdeti érték. 

103/10=1,99. Vagy például, ha a hangnyomás értéke 10-el nagyobb 

a kezdeti értéknél, akkor a hangnyomás értéke tízszerese az 

eredetinek. 1010/10=10. A hangnyomás csökkentésnél ez ugyanúgy 

érvényes. Tehát ha van egy fültok, aminek a tompítása 32 decibel, 

és egy másik, aminek a tompítása 35 decibel, akkor a második 

kétszer annyira képes a zajt tompítani, mint az első. Ezt a 

hangnyomásbeli különbséget nem fogod érzékelni, viszont a 

hallásod megőrzése érdekében nagyon fontos. 
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Harmadik alap dolog, az állás - gyakorló állás 

 

Miért írtam oda gondolatjellel, hogy gyakorló állás? Mert az az állás, 

amiben elkezdesz gyakorolni, később módosulni fog, és kevésbé lesz 

olyan elnagyolt, mint ami a gyakorlás elején ajánlott. Idővel rá fogsz 

érezni arra, hogy melyik az a pozíció, ami a legkényelmesebb, 

legtermészetesebb, és teljes stabilitást nyújt a visszarúgások alatt 

is. Viszont a gyakorlás elején ez az elnagyolt beállás szükséges 

ahhoz, hogy az állásod később is stabil legyen, és helyesen tanuld 

be az állást. Korábban már volt szó arról, hogy ha nem megfelelő az 

állásod, attól függetlenül képes vagy egy pontos lövés leadására. 

Több lövés leadásánál viszont már a stabil állás is szerepet játszik. 

Minél gyorsabban vissza kell nyerned az egyensúlyod, hogy ismét 

pontos, célzott lövést tudj leadni. Ennek érdekében olyan állást kell 

felvenned, ami stabil, de mégis képes vagy belőle gyors, 

robbanásszerű elindulásra. 

 

Többféle állás technika létezik, mint például:  

 

Weaver állás, (Jack Weaver által kifejlesztett állás, ami enyhén 

féloldalas, és a markolatra kifejtett húzó-nyomó erőkre alapul),  

 

Chapman állás, (Ray Chapman - 1975-ös IPSC Világbajnok - által 

kifejlesztett állás, ami a Weaver állásból származik azzal a 

különbséggel, hogy az erős oldali könyök teljesen nyújtott, úgy 

nevezett „zárt” helyzetben van),  

 

Isosceles állás, (párhuzamos állás, ami az előzőekhez képest egy 

természetesebb állás, lényege, hogy a két kar háromszöget formál, 

így egyenletes a visszarúgás kompenzálása),  

 

Fighter állás, (hasonló az ökölvívók által is használt álláshoz).  
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Én az utóbbit - a Fighter állást - használom, így most annak a 

részleteit fogom leírni. Ha neked ez nem kényelmes, vagy például a 

testfelépítésed miatt egy másik állás hatékonyabbnak tűnik, akkor 

nyugodtan használd azt. Mindegyiknek meg van az előnye, és 

mindegyiknek van valami hátránya is. Én a Fighter állásban 

találtam meg a legkevesebb negatívumot, és ez az állás tűnik eddig 

számomra a leghatékonyabbnak. Azt gondolom, hogy bármelyik 

állást is használod majd, az alap tézisek ugyanazok lesznek. 

 

Állj meg egy kényelmes, vállszélességnél egy-egy lábfejnyivel 

szélesebb terpeszben! Ez a terpesz azért kell, hogy a 

céláthelyezéseknél gyorsabb és stabilabb légy. Az erős oldali lábadat 

tedd egy lábfejnyivel hátrébb, így hatékonyabb a megtámasztás! 

Lényegében egy olyan állást kell felvenned, mint az ökölvívók, - 

innen ered a Fighter állás elnevezés. 
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Bokából dőlj előre addig, amíg a sarkad el nem kezd felemelkedni a 

talajról, ezáltal a tömegközéppontod előrébb kerül! A térdeket 

enyhén behajlítva süllyessz bele ebbe az állásba! A teljes talpad 

érintkezzen a talajjal! A törzsed legyen merőleges a célra! Emeld fel 

a karjaidat, és képezz velük egy háromszöget, ami a célra mutat! 

Fontos, hogy vállból emeld fel a karokat, és ne húzd be a fejedet a 

vállak közé! A súlypontodnak a két nagylábujjadat összekötő 

képzeletbeli vonal fölött kell lennie.  

 

 

 

 

 

 

 

A tömegközéppontod a 

köldök alatt kb. 2 centi-

méterrel található, és en-

nek kell a képzeletbeli 

vonalon lennie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gerinced maradjon egyenes! A hát, a hasizmok legyenek 

megfeszítve, ezáltal a felsőtest stabil lesz! A lábak ne legyenek 

teljesen merevek, hogy készen álljanak egy hírtelen és gyors 

megindulásra! A száraz gyakorlások során nézd meg magad egy 
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tükörben, ellenőrizd le a testtartásod és a kéztartást! Jegyezd meg a 

kiválasztott állást, és ebből gyakorolj!  

 

Később segít ezt az állást felvenni, ha egy-két lépést, vagy sasszét 

teszel valamelyik irányba, és úgy állsz bele az állásba, mint ha 

valóban épp egy másik pozícióból érkeznél. Így természetesebb lesz 

a beállás. A gyakorlások során - legyen az száraz gyakorlás, vagy 

lövészedzés - gyakorolj mindig a betanult állásodból, így egy idő 

után az természetessé fog válni! 

 

 

Az állás ellenőrzése 

Állj meg a stabil állásodban, és mint ha lövést adnál le, az üres 

fegyvert nyújtsd ki a cél felé! Kérj meg valakit, hogy lassan tolja 

hátra a szánt a fegyveren úgy, hogy az elsütő szerkezet ne legyen 

megfeszítve! Ha a szán hátrahúzása közben ezen erő hatására 

kibillensz az egyensúlyból, vagy pozíciót kell váltanod, esetleg direkt 

rádőlsz a fegyverre - ezzel ellensúlyozva a hátrafelé ható erőt -, 

akkor az állásod nem stabil, és érdemes valamit változtatni rajta. 

Nézd meg magad a tükör előtt, és korrigáld az állásod!  

 

Ha észrevetted már, hogy gyors közeli lövéseknél ütemet vesztesz, 

annak két valószínű oka lehet:  

- a görcsös fegyverfogás, ami nem engedi lazán mozgatni a 

billentyűt mozgató mutatóujjat vagy, 

- az, hogy a sok gyors lövés hatására kibillentél az egyensúlyodból, 

és az agyad már nem engedte, hogy tovább lőj, amíg a stabil 

helyzetedet vissza nem nyerted.  

Ha ezt tapasztalod, érdemes megvizsgálni ezt a két lehetőséget, és 

ha úgy látod, hogy a lövések hatására hátra dőltél, akkor az állásod 

nem elég stabil, és változtatnod kell rajta. 
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Fontos, hogy ezt az ellensúlyozást ne a csípőd hátratolásával 

kompenzáld. Ha hátra tolod a csípődet, vagy törzsből próbálsz meg 

előre dőlni, ezáltal megtörik az az egyenes vonal, amit eddig a 

gerinced és a lábad alkotott. Arról nem is beszélve, hogy a 

tömegközéppontod pont hátra fogod tolni, nem pedig előre. Ahogy 

írtam, bokából dőlj előre! Így a súlypontod előre kerül, és a gerinced 

egyenes marad, ami segít a stabilitás megőrzésben, valamint segít a 

visszarúgás hatékonyabb elnyelésében. 
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A negyedik alap dolog, a fegyverfogás 

 

A fegyverfogás nagyon fontos a gyors lövés, és a visszarúgás 

csökkentése érdekében. A fogás - a grip - a „direct interface” (direkt 

kapcsolat) közted és a fegyver között. A stabil fegyverfogáshoz 

elengedhetetlen, hogy olyan fegyvered legyen, ami bele illik a 

kezedbe. Ha a markolat túl vastag, nem fogod tudni hézagmentesen 

körül ölelni a kezeddel, és nem fogod kényelmesen elérni az 

elsütőbillentyűt. Ha pedig túl keskeny, nem fogsz tudni megfelelő 

erőt kifejteni a markolatra. Fontos továbbá, hogy a kezelő szerveket 

elérd anélkül, hogy fogást kellene váltanod.  

 

A stabil fegyverfogáshoz először is a fegyvernek nem szabad 

kimozdulnia a kezedből. Ezt a tenyered és a fegyver közötti 

tapadással, a tapadási súrlódással tudod elérni. Az iskolában 

megtanulhattuk, hogy „a tapadási súrlódási erő egyenesen arányos 

a felületeket merőlegesen összenyomó erővel. Az arányossági 

tényező az érintkező felületek minőségére jellemző tapadási 

súrlódási együttható.” 

 

Fizikai képlettel leírva: F tapadási súrlódás = F nyomó x µ 

 

Nem mindegy viszont, hogy ugyanakkora tapadási súrlódási erőt kis 

felületen, de nagy merőlegesen ható erővel érsz el, vagy ugyanazt az 

erőt nagy felületen, de kis merőlegesen ható erővel. Nekünk az 

utóbbit kell alkalmazni, tehát nagy felületen kis erővel. 

 

F nyomó = A kicsi x F nagy = A nagy x F kicsi 

 

 

 

 



 

66 

 

SLOW IS SMOOTH, SMOOTH IS FAST 

Tehát a fegyver kimozdulását a kezedből három tényező 

befolyásolja: 

1. mekkora felülettel érintkezik - tapad - a kezed a fegyverhez, 

2. mekkora erővel szorítod össze a felületeket, 

3. mekkora a µ, a felületek érdesség (a súrlódási együttható). 

 

Ahhoz, hogy a fegyver ne mozduljon ki a kezedből: 

- maximalizáld a tapadási felületet, 

- növeld a felületi érdességi együtthatót, 

- használd a szükséges legnagyobb, „de elégséges” szorító erőt! 

 

Miért fontos, hogy csak a legnagyobb, de elégséges erővel szorítsd? 

Mert a szükségesnél nagyobb szorító erő görcsössé teheti a fogást, 

és emiatt az elsütést. Csak akkora erővel szorítsd össze a felületeket 

amekkora elégséges ahhoz, hogy a fegyver ne mozduljon el a 

kezedhez képest! A fegyvercső emelkedésének nincs köze ahhoz, 

hogy milyen erősen szorítod a markolatot. A lényeg, hogy ne legyen 

elmozdulás a markolat és a kezed között.  

 

Mekkora ez az erő? Körülbelül akkora, mint ha egy kalapácsot 

fognál. Ha egy fél kilós kalapáccsal erősen rácsapsz egy üllőre, a 

kalapács nyele sem mozdul ki a fogásodból, pedig nem szorítod 

teljes erőből. Ha görcsösen szorítanád, nem tudnál „súlytani” az 

ütéssel, és nem is tudnál pontosan ütni. A kalapács nyele sokkal 

kisebb felület, mint a fegyver markolata, ráadásul egy kézzel fogod, 

de mégsem mozdul ki a kezedből. Ha a csuklódnál billen fel a 

fegyver a lövés hatására, az egy teljesen más dolog. Azon a szorítás 

nem segít, de erről majd a későbbiekben lesz szó részletesebben. 

Most maradjunk csak a fogásnál. 
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A µ-érték - a tapadási együttható - növeléséhez használj folyékony 

magnéziumot, vagy „folyékony grip-nek” nevezett krémet, ami a 

tenyeredre rászáradva segíti a tapadást! Kevésbé izzad tőle a 

tenyered, így még stabilabban tudod fogni a fegyver markolatát, 

még kisebb erővel. 

 

Minél jobban közelítened kell ahhoz az állapothoz, hogy a fegyver 

csak vízszintes irányba - hátrafelé - mozduljon el, és felfelé lehetőleg 

ne. Mivel a csőtengely vonalában nem tudod megtámasztani 

hátulról a fegyvert csak alatta, ezért valamekkora forgató nyomaték 

mindig fog ébredni. Minél alacsonyabban fogod a fegyvert, annál 

nagyobb forgató nyomaték ébred. M = F x r.  

Ezt a forgató nyomatékot kell kompenzálnod majd, hogy a fegyver 

visszaálljon a célra, és újabb lövést tudj leadni minél rövidebb időn 

belül.  

 

Tehát akkor, hogy is nézzen ki a fogás! (Az erős kéznek nevezzük azt 

a kezet, amelyik az ügyesebb kéz. Jobbkezeseknél a jobb kéz, 

balkezeseknél a bal kéz).  

 

Amilyen magasan csak lehet, az erős kezeddel hátulról támaszd 

meg a markolatot a hódfarok alatt! Ehhez nyisd szét a hüvelyk és a 

mutatóujjadat, és a fegyvert úgy illeszd be ebbe a V-alakba, hogy 

kb. 45-45° legyen a fegyver mindkét oldalán az ujjak és a fegyver 

között!  
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Az ujjakkal lazán fogd körbe a markolatot hézagmentesen. Ha hézag 

marad a markolat és a tenyered között, akkor csökken a tapadási 

felület, és ez által csökken a súrlódási erő. Emlékezz rá, amit a 

sütésnél írtam: tudatosan lazíts a markolat fogásán, mint ha az 

elsütő billentyűvel tartanád az egész fegyvert. A fogás legyen puha, 

mert a túl erős szorítás görcsössé teszi az elsütő billentyűt mozgató 

mutatóujjat.  

 

Ezután keress indexpontokat a fogáson! Ezek a pontok segítenek 

minden esetben ugyanúgy megfogni a fegyvert. Az első ilyen 

indexpont a hüvelykujj-mutatóujj közötti V-alakú rész és a 

hódfarok találkozása. A második indexpont a középsőujj és a 

sátorvas alsó pontjának a találkozása. Harmadik indexpont a 

hüvelykujj a külső biztosítón - amennyiben rendelkezésre áll külső 

biztosító. Magadnak is találhatsz saját indexpontokat, de ezek a 

leggyakoribbak. 
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Furcsának tűnhet, de a gyenge kéznek nagyobb szerepe van a 

visszarúgás csökkentésében, mint az erősnek. A gyenge kéz tart, 

stabilizál, kontrollál, az erős kéz csak hátulról megtámaszt, és 

működteti az elsütőbillentyűt. A gyenge karod nyújtsd előre úgy, 

hogy a tenyered legyen nyitva, a hüvelykujj előre, a többi ujjak 

pedig 45°-ban lefelé mutassanak! A gyenge kéz mutatóujjának a 

második ujjpercét helyezd a sátorvas tövéhez - ez szintén egy 

indexpont lesz -, majd a tenyérpárnád puhán nyomd rá a 

markolatpanelra, amilyen magasan tudod! Az ujjakkal öleld körbe 

az erős kéz ujjait! Fontos, hogy a hüvelykujj továbbra is vízszintesen 

előre mutasson, és mindig ugyanazon a ponton érjen hozzá a 

fegyver oldalához.  
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A csuklókat feszítsd folyamatosan lefelé, mert ezzel leszel képes a 

leghatékonyabban csökkenteni a lövés utáni felfelé csavarást! A 

csuklókat viszont ne „zárd le” teljesen, mert akkor a visszarúgás 

hatására a kéz és a fegyver mozgása bármelyik irányba elindulhat! 

Ha nincs lezárva - csak egy bizonyos erővel lefelé feszítve -, akkor a 

lefelé feszítés ellenében a csuklók által megengedett „pályán” tud 

majd elmozdulni a kezed és a fegyver, ami egy „fix és kötött pálya”. 

A lefelé csavarás erejével fogod tudni beállítani, hogy a fegyver 

visszatérjen a célra, és ne neked kelljen erőből visszanyomnod. 

 

A következő részben részletesen lesz szó a visszarúgás kontrollról. 

Ami nagyon fontos, hogy ne megakadályozni akard a visszarúgást, 

hanem a helyes fogással és a helyes kéztartással kontrollálni azt.  
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Az ötödik alap dolog, a visszarúgás kontroll 

 

A visszarúgást nem lehet megakadályozni. Viszont nem is kell 

megakadályozni. A visszarúgást kontrollálnod - elnyelned - kell, 

mégpedig az egész testeddel, a kezedtől a talpadig. Ahelyett, hogy a 

markolat szorításával próbálnád csökkenteni a visszarúgás erejét, 

tedd ezt inkább helyes csukló, könyök és válltartással. Ahogy írtam, 

a csuklóknak folyamatosan lefelé feszített helyzetben kell lenniük. 

Értelemszerűen ez a felfelé csavaró erőket fogja csökkenteni. Keresd 

meg azt a kéz és könyöktartást, amikor az irányzék összerendezve 

áll a cél közepén, de már nem vagy képes lejjebb feszíteni a 

csuklóidat, vagyis alsó véghelyzetben van az irányzék!  

 

 

 

Ebben a legnagyobb segítség, ha nem húzod fel a vállaidat 

teknősbéka pózba, hanem leengedve tartod őket, és csak a karokat 

emeled fel. Ezáltal a csuklók lefelé feszítését sokkal könnyebb 

megvalósítanod. 
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Innentől kezdve a visszarúgás után a fegyver mindig ebben a 

végponti helyzetébe fog visszaállni a folyamatos lefelé feszítésnek 

köszönhetően, bármekkorát is rúgjon a fegyver. Ehhez meg kell 

találnod a lefelé feszítés optimális erejét. Ne akard minden lövés 

után visszanyomni az irányzékot a célra! Hagyd, hogy saját maga 

álljon vissza azáltal, hogy egy rugalmas rendszerbe van behelyezve - 

kezek, karok, könyökök -, aminek a nyugalmi végpontja a célon 

van!  

 

   

           

             Rugalmatlan tartás                       Rugalmas tartás 

 

A „rugalmas merevségért” told előre a vállad, hogy a lapockáidnál az 

izom feszüljön meg - ez kb. 2 centiméter előretolást jelent -, majd 

húzd magad felé a csuklóidat! Ezzel - mintha egy rugót nyomnál 

össze - egy merev és rugalmas tartást hozol létre. Az alkar, a 

tricepsz, a vállizmok, legyenek megfeszítve! Ezen izmok 

megfeszítését, és a megfeszítés erejét folyamatosan növeld a 
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gyakorlások során, főleg az alkar esetében! Ne akarj az elején 

hirtelen nagy erőt kifejteni! Először szokd meg a tartást, és csak ez 

után növeld fokozatosan az erőt, valamint az izmok megfeszítését, 

edzésről edzésre! Ennek hatására az irányzék visszaállása a célra 

egyre gyorsabb és gyorsabb lesz. Keresd meg a számodra 

leghatékonyabb szorítást, feszítést! Ezen a ponton túl, ha több erőt 

használsz akár a fogásra, akár a még merevebb kéztartásra, 

romlani fog a teljesítményed, mert már görcsössé fog válni a 

tartásod.  

 

Állj be a tükör elé, lépésről lépésre vedd fel ezt a kéztartást, 

testtartást! Törekedj a csontos megtámasztásokra, így kevesebb 

izomerőt kell használnod! Itt jön a képbe a biomechanika, erről is a 

későbbiekben lesz szó részletesebben. Legyen tudatos az, hogy mit, 

miért csinálsz, és az, hogy mely izmokat feszíted meg, vagy épp 

lazítasz el! Engedd le a fogást, majd próbáld újra felvenni! Néhány 

alkalom után, ha az izmok már lazultak, természetessé fog válni a 

kéz- és testtartás. Különböző gyakorlatokkal ki tudod tréningezni, 

milyen erősnek kell lennie a fogásnak, és mely izmokat kell 

megfeszítened, vagy elernyesztened ahhoz, hogy a hátrarúgást 

hatékonyan tudd kompenzálni. Ilyenek a Bill drill, vagy a négy 

másodperces drill, ezekről is később lesz szó részletesebben. 

 

A szánt a helyretolórugó fogja visszakényszeríteni nyugalmi 

helyzetébe. Ez az erő - ez a mozgási energia - is segít a fegyver 

csövét visszanyomni, mindenféle plusz izomerő befektetése nélkül. 

 

 

„Pont huszonkettes” 

Az egyik helyszínelő TV sorozatban a stábnak sikerült a .22-es 

kalibert „pont huszonkettes kalibernek” fordítania, így azóta funny-

ból én is így használom.  :-) 
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Szóval a .22-es kaliberű pisztoly egy nagyon hasznos segítség az 

alapok gyakorlásához, főleg a tanulás elején. A kis kalibernek 

kisebb a zajhatása, kisebb a visszarúgása, olcsóbb hozzá a lőszer, 

ezért az alapok begyakorlásához ideális. Én a téli szezonban a 

száraz gyakorlás mellett, .22-es kaliberű pisztollyal szoktam 

gyakorolni az alapokat, mind azok az előnyök miatt, amit az előbb 

felsoroltam. A lövés végrehajtása ugyanaz lesz, mint a nagyobb 

kaliberű pisztolyok esetében. Az előnye viszont, hogy az alapok 

beidegződését egy sokkal komfortosabb visszarúgású fegyverrel 

tudod begyakorolni.  

 

A füldugó, valamint egy hagyományos passzív fültok együttes 

használatával elenyészőre csökkenthető a .22-es fegyver döreje, így 

sokkal könnyebb begyakorolni azt, hogy ne csukd be a szemed a 

lövés hatására, és folyamatosan kövesd az első irányzékot. Ha 

megoldható, tegyél egy red dot irányzékot a .22-es pisztolyra! Így 

nem szükséges az irányzék összerendezésével sem foglalkoznod, 

ezért még kevesebb figyelmet igényel az ilyen irányzékkal való 

gyakorlás, így több fókusz jut az elsütésre. A piros pontot követni a 

visszarúgás alatt sokkal könnyebb, mint a nyílt irányzékot, így az 

irányzék követését is könnyebb gyakorolni. 

 

Ne csak a pontos és lassú elsütést gyakorold, hanem a gyors 

elsütőbillentyű működtetést is anélkül, hogy megmozdulna a 

fegyver. Ha ezt sikerül elültetni magadban, akkor egy óriási lépést 

teszel abba az irányba, hogy sikeres légy a szituációs lövészetben. A 

.22-es fegyverek visszarúgása lényegesen kisebb, mint a nagy 

kaliberű pisztolyoké, ezért könnyebb a helyes fogás és a visszarúgás 

kontroll alapjait ezzel tréningezni. 

 

Még egy nagyon fontos érv a .22-es kaliberű fegyverekkel történő 

gyakorlás mellett, hogy sokkal olcsóbb etetni őket, így dupla, vagy 

akár tripla mennyiségű lőszerrel tudsz gyakorolni, ugyanazzal az 
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anyagi ráfordítással. Ne aggódj amiatt, hogy ha hozzászoksz a 

kiskaliberű fegyver visszarúgásához, akkor majd bajban leszel, ha 

áttérsz - vagy visszaállsz - a nagyobb kaliberre! Ideális esetben, 

amire elkezdesz a nagy kaliberrel lőni, már tökéletesen fogsz tudni 

sütni, és követni tudod majd az első irányzékot mindenféle nagyobb 

odafigyelés nélkül. Ezekre már nem kell majd figyelmet szentelned, 

tehát több figyelmet tudsz majd fordítani a fegyverfogásra és a 

visszarúgás kontrollálására, amit a nagyobb kaliber okoz.  

 

Nem leszel kevesebb, ha az alapokat egy .22-es kaliberű pisztollyal 

gyakorlod be. Épp ellenkezőleg. A fejlődésed ezáltal sokkal gyorsabb 

lesz. A motorversenyzők sem egyből 600 cm3-es motorokkal 

kezdenek versenyezni, hanem előbb alacsonyabb kategóriákban. 

Szerinted véletlen a hasonlóság? 

 

Akár .22-es kaliberrel, akár nagy kaliberrel gyakorolsz, építsd 

egymásra a technikákat és a feladatokat. A következő részben 

találod a kezdő gyakorlatokat, amikkel az alapokat el tudod 

sajátítani. 
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IV. Kezdő gyakorlatok 
 

 

Ebben a fejezetben az előző öt alap dolog elsajátításához találsz 

gyakorlatokat. Van köztük száraz gyakorláson és lövészedzésen 

végrehajtandó feladat. Ezeket olyan sorrendben írtam le, hogy a 

feladatok egymásra épüljenek, és folyamatosan fejlesszenek. 

Természetesen ettől függetlenül válogathatsz a feladatok közül attól 

függően, hogy mi az aktuális tudás szinted, illetve, hogy melyik 

területet érzed fejlesztendőnek. 

 

A száraz gyakorlások alkalmával mindig győződj meg arról, hogy a 

fegyver tárfészke és a cső üres, valamint nincs a környezetedben 

sem éles, sem puffer lőszer! A töltött fegyver súlyának imitálásához 

csak a korábban már leírt, eltérő színű, beragasztott tárakat 

használd! 

 

 

A fegyver ürítése 

Legelőször is gyakorold a biztonságos töltést, ürítést, és ha kell, 

akkor a fesztelenítést! A „biztonságos” alatt azt értem, hogy egyik 

testrészed sem kerül a cső elé, illetve a cső mindig a fő lőirányba 

mutat. 

 

Az ürítésnél tartsd be az alábbi sorrendet! 

- Vedd le a mutatóujjad az elsütő billentyűről! 

- Vedd ki a tárat, ezzel megakadályozod az esetleges lőszer 

utánpótlást! 

- Húzd hátra a szánt, ezzel eltávolítod az esetleges lőszert a 

töltényűrből! 
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- Ellenőrizd le, hogy a töltényűr és a tárfészek üres! Nézz át a 

tárfészken, valamint nézz bele a töltényűrbe! Rossz látási viszonyok 

között ezek ellenőrzésének céljából használd nyugodtan az ujjadat! 

- Engedd előre a szánt, és biztonságos irányba tartva a fegyvert 

húzd el az elsütő billentyűt! Ne a fesztelenítőt használd, mert ebben 

az esetben az elsütő szerkezet nem ugyanúgy viselkedik, a kakas 

nem csap rá az ütőszegre! 

 

Ezt követően mondhatod el a fegyverről, hogy töltetlen. 

 

 

Az ürítés végrehajtásakor hagyd, hogy a töltényűrből kihúzott lőszer 

nyugodtan essen le a földre! Így nem kell azzal foglalkoznod, hogy 

hogyan tartsd a kezed, és hogyan forgasd a fegyvert, hogy a 

tenyeredbe essen a lőszer. Ne próbáld a levegőbe feldobni a lőszert! 

Bár nagyon vagány mozdulat a levegőbe dobott lőszert elkapni, de 

ha kezdő vagy, akkor tartózkodj tőle, mert amikor kihúzod a 

töltényűrből, az elkapáskor nagyon könnyen a cső elé kaphatsz, 

illetve a csővel megsértheted a biztonsági szöget. 

 

 

Felkészülés az edzésre 

Mindig kezd az edzést bemelegítéssel! Mozgasd át az ujjakat, a 

csuklókat, a könyököket, a vállakat, nyakat, derekat, a csípőt, a 

térdeket és a bokákat! Fogalmazd meg magadban, hogy ennek az 

edzésnek mi lesz a célja, és hogy mit fogsz gyakorolni! Készülj fel 

mentálisan az edzésre! Ne kezdj el úgy gyakorolni, mint egy favágó, 

aki csak vágja és vágja a fát! Hangolódj rá az edzésre, mint egy 

harcművész! Kerülj egy olyan mentálisan koncentrált állapotba, 

amiben ki tudod zárni a külvilágot! 
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Alap gyakorlatok száraz- és lövészedzéshez 

 

Összegyűjtöttem néhány gyakorlatot, amelyekkel szerintem érdemes 

az alapokat begyakorolni. 

 

 

Első gyakorlat: elsütés, lövés nélkül - száraz gyakorlás 

Gyakorold a lövés nélküli elsütést! Ennél a gyakorlatnál ne 

foglalkozz a célzással, vagy a tökéletes fegyverfogással. A teljes 

figyelmed az elsütésen legyen! Ne is használj célt, illetve ne is emeld 

a fegyvert a szemed elé! Csak az elsütő billentyűt kezeld! 

 

 

 

Az elsütés részben leírtakat hajtsd végre! Figyelj arra, hogy az 

elsütés után tartsd a markolat falán az elsütő billentyűt 1-1,5 

másodpercig, mielőtt visszaengednéd, majd csak addig engedd 

vissza az elsütő billentyűt, amíg az elsütő szerkezet újra össze nem 

zár! (Természetesen a fegyver szánját hátra kell húznod, imitálva 

annak a lövés közbeni mozgását, hogy az elsütő szerkezetet ismét 

tudd megfelelően működtetni). Ne feledd, a fegyvernek nem szabad 
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megmozdulnia a sütés hatására! A billentyű előre és hátra mozgása 

legyen folyamatos, és ugyanolyan sebességű! Amilyen sebességgel 

húzod el az elsütőbillentyűt, ugyanolyan sebességgel engedd ki! 

Hajtsd végre ezt a gyakorlatot 5000-10000 alkalommal, mert ez 

által rögzül a tudatalattidba a helyes mozgás! Ne sajnáld az időt 

erre a feladatra, hidd el, meg fog térülni a befektetett energia!  

 

Ha épp nincs nálad a fegyver, gyakorold egy golyóstoll segítségével 

ugyanezt a finom mozgást! 

 

 

 

 

Második gyakorlat: célra emelés - száraz gyakorlás 

Állj meg a céllal szemben, és emeld fel a fegyvert low ready 

pozícióban! Low ready pozíciónak nevezzük azt a készenléti pozíciót, 

ahol a lövő stabilan áll, arccal a cél felé néz, a kezek pedig has 

magasságban középre behúzva tartják a fegyvert, melynek csöve 

enyhén lefelé és előre mutat. Ez egy száraz gyakorlási technika, 

tehát a fegyvert itt is ürítsd ki!  
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Ebből a kezdő pozícióból lassan told ki a fegyvert a célra - a távolság 

itt lényegtelen! Abban a pozícióban álljon meg a fegyver - abban kéz, 

csukló, kar és válltartásban -, amit már korábban begyakoroltál! 

Tartsd a célon 1-2 másodpercig a fegyvert, majd ugyanazon az 

útvonalon húzd vissza a low ready pozícióba! Nem szükséges 

sütnöd, csak a mozgásra figyelj! Próbáld meg mindig ugyanazon az 

útvonalon mozgatni a fegyvert, a kitoláskor és a visszahúzáskor is! 

Mintha visszaforgatva néznél egy filmet. Lassan ismételd 5-10 

alkalommal a kitolást és a visszahúzást, majd lazítsd le az izmokat, 

hogy ne fáradtan végezd a gyakorlatot, majd kezd elölről!  A feladat 

lényege, hogy amikor célra emeled a fegyvert, a mozgás végére az 

irányzék legyen összerendezve a célon, a megfelelő fegyverfogással. 

A feladat ismétlésével azt az utat tanulja meg a tudatalattid, amit 

majd fegyver elővételkor, illetve az átmozgások után, a célok 

megcélzásakor fogsz majd alkalmazni. Itt sem a sebesség legyen a 

cél, hanem a pontos mozgás és a konstans, mindig ugyanolyan 

végrehajtás! 

 

Ha ez már megy, a következő fokozat legyen az, hogy egy-két lépést 

teszel valamelyik irányba, és a pozícióba érkezés végére told ki a 

fegyvert a célra!  

 

A fegyver kitolása közben érdemes egy picit megemelned a csövet 

fölfelé (kb. 5-10°-kal), ezáltal az első irányzék lesz a legmagasabb 

ponton. Így nem fogja a hátsó irányzék kitakarni az első irányzékot. 

Ellenkező esetben keresgetni kell a célon az első irányzékot, hogy 

vajon jobbra, balra, vagy felfelé kell billentened, hogy a célkép össze 

legyen rendezve. Észre fogod venni, hogy a sok száraz gyakorlásnak 

köszönhetően, ha úgy tolod ki a fegyvert, hogy az első irányzék 

folyamatosan látható, a kitolás végére a tudatalattid teljesen 

összerendezi az irányzékot a célon. Ez a sok szárazgyakorlás 

eredménye lesz. 
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Harmadik gyakorlat: elsütés lövéssel együtt, csukott szemmel - 

lövészedzés 

Ehhez a gyakorlathoz kérj segítséget egy társadtól, aki a válladra 

teszi a kezét, ha a cső elkezdene közelíteni a nem biztonságos irány 

felé!  

 

Állj meg 4-5 méterre a biztonságos golyófogótól! Célozd meg a 

golyófogó közepét, majd hunyd be a szemed, és add le a lövéseket a 

golyófogóba! A lövések között tarts 1,5-2 másodperc szünetet! A 

csukott szemmel leadott lövések segítenek összpontosítani a pontos 

elsütésre és a trigger resetre. Itt se felejtsd el a markolat falon 

tartani az elsütő billentyűt! Meglepő, de a gyakorlat során tenyérnyi 

szórást képes lőni az ember az által, hogy tökéletesen hajtja végre 

az elsütést, hiába van becsukva a szeme. 
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Negyedik gyakorlat: elsütés lövéssel együtt, nyitott szemmel - 

lövészedzés 

Lényegében az előző feladat mintájára hajtsd végre a gyakorlatot 

azzal a különbséggel, hogy itt már nyitva van a szemed! A lövéseket 

4-5 méterre lévő golyófogóba add le! Ne lőlapra lőj, mert akkor 

egyből a találat pontosságával fogsz foglalkozni, nem pedig a 

tökéletes elsütőbillentyű kezeléssel! A célzással még mindig ne 

foglalkozz! Ne célozz, csak kövesd az első irányzékot! Próbáld meg 

folyamatosan nyitva tartani a szemedet, hogy a lövés alatt 

folyamatosan lásd az első irányzék mozgását! Ne foglalkozz az 

irányzék tökéletes összerendezésével! Ha visszatért az első irányzék 

„a hátsó irányzékba”, akkor süss! Itt még nem a pontosság lesz a 

fontos, hanem az, hogy az elsütés mellé bejön egy másik „zavaró 

tevékenység”, hogy követned kell az első irányzékot. Itt már 

megoszlik a figyelem, de a sütésnek ekkor is tökéletesnek kell 

lennie. 

 

 

Ötödik gyakorlat: elsütés, célzás, lövéssel együtt - lövészedzés 

Itt már lőlapra add le a lövéseket! A távolság ne legyen több 7 

méternél, és a célzóna ne legyen kisebb két nyitott tenyérnél. Ezzel 

a feladattal az elsütés gyakorlásán túl arra tanítod a tudatalattidat, 

hogy mi az elfogadott célkép, hogy van összerendezve az irányzék a 

célon, és hová kell fókuszálnod a tekinteted. Addig ne húzd el az 

elsütő billentyűt, amíg nem fókuszálsz az első irányzékra! A lövés 

alatt folyamatosan kövesd az első irányzékot! Ennél a feladatnál 

már a pontos elsütésen és az első irányzék követésén túl, a 

megfelelő célzással/cél összerendezéssel és első irányzék fókusszal 

is foglalkoznod kell. Ne feledd, az elsütés ekkor is legyen tökéletes! 

Ha nem az, lépj vissza egy gyakorlatot, és tréningezd még magad 

néhány alkalommal, majd próbáld újra a következő lépcsőt! 
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Hatodik gyakorlat: lövés letámasztott kézzel - lövészedzés 

Állj meg 25-50 méterre a céltól, és hasonlóan, mint a fegyver 

irányzékának a beállításánál, támaszd fel a kezedet! Támaszd meg a 

fegyvert a markolatánál, valamint a cső alsó része és a gyenge kezed 

is támaszd fel! 

 

- A fegyverfogásod legyen laza! Csak arra figyelj a fogással 

kapcsolatban, hogy mindkét oldalról egyenletes öleld körbe a 

markolatot! Ha ez megvan, akkor több figyelmet ne fordíts a fogásra! 

- Rendezd össze az irányzékot a célon! Néhányszor válts fókuszt a 

cél és az első irányzék között, hogy biztosan tökéletes legyen a 

célzás! Végül fókuszálj az első irányzékra, hogy lásd tökéletesen 

élesen az első irányzék minden élét! 

- Ha ez is megvan, koncentrálj a sütésre és a trigger resetre, hogy a 

lehető legpontosabban hajtsd végre az elsütést! Itt is igaz, hogy ne 

egy lassú mozdulat legyen az elsütés, hanem egy határozott és 

folyamatos mozdulat. 

 

Ezzel a gyakorlatsorral rögzülnek az alapok a tudatalattidban. A 

feltámasztás lényege, hogy kizárja az irányzék mozgását. A puha 

fogás lényege pedig, hogy ne foglalkozz azzal, mekkora erővel 

szorítod a markolatot.  

 

 

Hetedik gyakorlat: egy lövés, egy sütés - lövészedzés 

Ez a gyakorlat a száraz gyakorlás és a lövés keveréke. Helyezz ki egy 

lőlapot 25 méterre, vagy akár messzebb! Töltsd csőre a fegyvert, 

majd vedd ki a tárat, hogy ne tudjon a fegyver a lövést követően 

ismét lőszert csőre tölteni! A lövés leadása után a cső ugyan üres 

lesz, de mivel a kakas ismét megfeszített állapotába került, egy 

„száraz” elsütést még végre tudsz hajtani. Ez után ismét tedd be a 

tárat a fegyverbe, töltsd csőre és vedd ki a tárat! Ezzel a 
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gyakorlatsorral (célzás - lövés - célzás - száraz elsütés), lényegében 

kétszer annyi elsütést hajtasz végre, mint amennyi lőszert ellősz. A 

száraz elsütés után én még szoktam egy harmadik „száraz elsütést” 

is végezni. Itt már az elsütő szerkezet nem lesz megfeszített 

állapotban, így egyszerűen csak előre engedem az elsütőbillentyűt 

addig, amíg normál esetben ismét összezárna az elsütő szerkezet, 

majd újra elhúzom a markolat falig a billentyűt. Se a lövés, sem a 

két száraz elsütés alatt nem mozdíthatsz bele a sütésbe. 

 

Ennél a feladatnál a nagyobb távolság miatt jobban kijön az, ha 

mégis hibázol és belerántasz, illetve az is könnyebben 

megállapítható, hogy mi volt a hiba. A leggyakoribb probléma az 

elsütőbillentyű rángatása és a fegyver markolat túlzott szorítása. Ez 

a feladat a szóráskép ellenőrzésére is kiváló, ajánlom, hogy a 

későbbiekben - amikor már haladó szinten vagy - is kezd az edzést 

ezzel a gyakorlattal, és ellenőrizd a szórásképet. 

 

 

Nyolcadik gyakorlat: Reset drill - lövészedzés 

Ennél a feladatnál folyamatosan növeld a távolságot! Kezd el 7 

méterről, és 10 lövésenként növeld 5 méterrel!  

 

Az elsütés után - a már szokott módon tartsd az elsütőbillentyűt a 

markolatfalon! Várd meg, amíg az irányzék visszaáll a célra! 

Rendezd össze az irányzékot, és ha ismét tökéletes a célkép kezd el 

kiengedni az elsütő billentyűt, amíg az elsütő szerkezet össze nem 

zár! Amint összezárt, azonnal húzd le egy gyors mozdulattal az 

elsütőbillentyűt anélkül, hogy az irányzék megmozdulna! 

 

A feladat lényege a gyors és pontos elsütés gyakorlása. És itt a 

hangsúly már a „gyorson” van. 
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Kilencedik gyakorlat: gyors lövések a golyófogóba a pislogás 

megszüntetéséért 

Állj meg 3-4 méterre a biztonságos golyófogótól, és adj le 4-5 gyors 

lövést egymás után, amilyen gyorsan csak tudsz! A gyakorlat 

mögötti filozófia az, hogy a gyors egymás utáni dörrenések hatására 

a szemed már nem lesz képes olyan gyorsan becsukódni és kinyitni, 

mint amilyen gyorsan érkezik a következő dörrenés, így 

folyamatosan nyitva marad. Ha eddig nem láttad az irányzék és a 

szán mozgását, vagy a lőporgázokat, akkor annak az az oka, hogy 

eddig mindig becsuktad a szemedet egy pillanatra a dörrenés 

hatására. Ezzel a gyakorlattal tudod tréningezni magad, hogy 

később, az egyszeri dörej hatására se pislogj. Ez borzalmasan lőszer 

pazarló gyakorlatnak tűnik. Viszont anélkül, hogy folyamatosan 

nyitva tudnád tartani a szemeid a lövés alatt, nem fogsz tudni 

bizonyos technikákat alkalmazni. Ezekre majd később részletesen 

kitérek az irányzék követés és a vizuális kontroll részeknél. 

 

 

Tízedik gyakorlat: Dot torture - lövészedzés 

Ez egy nagyon összetett feladat, amivel az összes alap dolgot 

gyakorolni tudod. Helyezz ki 3-4 méterre egy A4-es méretű lapot, 

amin 25 milliméter átmérőjű körök vannak egy 5x5-ös mátrixban 

elhelyezve! Érdemes a körök hátterét besötétítened, hogy a körök 

szignifikánsan látszódjanak a lapon, és ne csak a körvonalát tudd 

megcélozni. A saját tempódban adj le mindegyik körre 3-3 lövést 

azzal a különbséggel, hogy mindegyik sornál - minden 15 lövés után 

- mindig egy picit máshová összpontosítsd a figyelmedet!  
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Az első sornál - a tökéletes sütés, fogás, állás, stb. mellett - a 

figyelmed összpontosítsd a célzásra, az irányzék összerendezésre és 

az első irányzék fókuszra! Low ready pozícióból lassan told ki a 

fegyvert úgy, hogy a kitolás végére a tökéletesen összerendezett 

irányzék legyen az első kör közepén! Koncentrálj a tökéletes 

irányzék összerendezésre, majd lőj! Húzd vissza a kezed ugyanazon 

az útvonalon, majd ismételd meg a feladatot! Ha az első körbe 

leadott három lövés után szignifikánsan alulra, vagy felülre 

csapódtak be a lövések, akkor a további köröknél a körök felső, 

vagy alsó szélét célozva add le a lövéseket! Menj végig a sorban 

mind az öt körön, és mindegyik lövésnél összpontosíts a tökéletes 

irányzék összerendezésre és az első irányzék fókuszra! Abban fogod 

észrevenni a fejlődést, ha a célra emelés után egyre kevesebb időt 

kell fordítanod a célzásra. 

 

A második sornál a figyelmedet fordítsd az elsütésre! A folyamatos 

és a cső tengelyével párhuzamos billentyűmozgatásra, a billentyű 

hátul tartására, és a trigger reset-ig történő visszaengedésre. Ismét 

low ready pozícióból indítsd a feladatot! Told ki a célra, és 

ugyanúgy, a tökéletes célzás, irányzék fókusz, fogás, állás, stb. 

mellett, most az elsütésre helyezd át a figyelmedet! 

 

A harmadik sor meglövésekor figyelj arra, hogy a tested hogyan 

fogadja a visszarúgás energiáját! Csak állj meg kényelmesen a 

megszokott gyakorló állásodban, low ready pozícióból emeld a 

fegyvert a célra, és add le a lövést! Ne állj ellen a visszarúgásnak, ne 

akard megszüntetni! Egyszerűen fogadd el, és figyeld meg, hogy 

hogyan áramlik át a visszarúgás energiája a kezeden, a 

könyöködön, az egész testeden keresztül! Érezd, hogy a tested 

elfogadja a visszarúgás energiáját! Mi ennek a lényege? Emlékszel, 

hogy mit írtam a visszarúgás kontrollnál? Azt, hogy ne akard 

megakadályozni. Ha ezt megszokod és elfogadod a visszarúgást, 

akkor lövés közben nem fogsz neki erővel ellenállni. 
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A negyedik sornál összpontosítsd át a figyelmedet arra, hogy az 

elsütés pillanatában lásd, hogy hol volt az irányzék a körhöz képest! 

Szintén low ready pozícióból indíts, emeld célra a fegyvert, és add le 

a lövést! A lövés után - ha becsukod a szemed - tudnod kell, hogy 

hol adtad le a lövést. Emlékszel? Az irányzék hívja a lövést. Egy 

mentális képet - vagy még jobb, ha videót -, készít az agyad a lövés 

pillanatáról, amiből tudod, hogy a lövés jó helyen lett-e leadva, vagy 

nem. 

 

Az ötödik sornál az irányzék visszaállására összpontosíts! Az a cél, 

hogy a lövés után az irányzék ugyanarra a pontra érkezzen vissza. 

Anélkül kell ennek megtörténnie, hogy a lövés után te bármit is 

tennél ennek érdekében. A fogás és a visszarúgás kontroll részben 

leírtakat kell használnod. Tapasztald ki, hogy melyik az a csukló 

lefelé feszítési erő, amelynél az irányzék visszaáll a célra anélkül, 

hogy a lövés után te bármilyen erőt fejtenél ki, és anélkül, hogy a 

lövés után tudatosan korrigálnál az irányzék pozícióján! 

Tesztelheted magad úgy, hogy a lövés előtti tized másodpercben 

behunyod a szemed, majd a lövés után nézd meg, hogy hova állt 

vissza az irányzék! 

 

Ezzel az egy feladatsorral kiválóan begyakorolhatóak azok az 

alapok, amire később szükséges lesz. 

 

 

Tizenegyedik gyakorlat: Visszarúgás kontroll ellenőrzése 

Állj meg 8 méterre a céltól! Told ki a fegyvert a célra, és lőj egyet! A 

lövés előtti utolsó pillanatban - amikor az irányzék tökéletesen a cél 

közepén van összerendezve - hunyd be a szemed! Ne lásd a lövést, 

ne lásd az irányzék mozgását, és, hogy hová áll vissza az irányzék! 

Semmi esetre se akard „erővel” visszanyomni az irányzékot - hiszen 

nem is látod, hogy hová kell -, hanem hagyd, hogy a cső oda álljon 

vissza, ahová a kezek és a karok tartásából magától visszaáll! Ha 
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megállt a mozgás, nyisd ki a szemed, és nézd meg, hol állt meg az 

irányzék! Ha valamelyik oldalra mozdult el, akkor a tartással vagy a 

fogással bele csavarsz a fegyverbe. Ilyenkor lazíts a fogásodon, és 

építsd fel újra a fogást! Sőt, azt javaslom, az egész feladatot kezd 

lazább fogással és kartartással! Ha magasabban áll meg az 

irányzék, akkor fokozatosan adj rá több erőt a karokra, a kezekre! 

Próbálgasd, hogy melyik izomcsoport megfeszítésével javul a 

helyzet, és áll vissza ugyanarra a pontra! Ha az irányzék a 

kiindulási pont alatt áll meg, az azt jelenti, hogy indirekt módon, de 

visszanyomod a fegyvert. A vertikális eltérést nem csak az izmok 

megfeszítésével vagy elernyesztésével, hanem a könyökök feljebb, 

vagy lejjebb mozgatásával - forgatásával - is tudod szabályozni. És 

ne feledkezz meg a csukló lefelé feszítésének az erejéről! 

 

Nagyon fontos, hogy hagyd a visszarúgást megtörténni, és ne akard 

visszanyomni a célra az irányzékot. Törekedj inkább arra, hogy 

magától álljon vissza közel ugyanoda! Ha csukott szemmel való 

lövésnél ezt eléred, nyitott szemmel még jobban fog csökkenni a 

kimozdulás, hiszen az agyad azonnal elkezd majd vezérelni - 

anélkül, hogy erre tudatos figyelmet fordítanál. 

 

Figyeld meg a fenti feladatok sorrendjét: 

- elsütés (száraz gyakorlás), 

- célra emelés (száraz gyakorlás) , 

- elsütés csukott szemmel, 

- elsütés nyitott szemmel, célzás nélkül, csak az első irányzék 

követésével, 

- elsütés, nem precíz célzással, 

- távoli precíz lövések, 
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- trigger reset gyakorlása, 

- gyors elsütések, 

- komplex feladatsor, 

- visszarúgás kontroll ellenőrzése. 

 

Azért készítettem el így a gyakorlási tematikát, hogy a feladatok 

egymásra épüljenek. Mindig bejön egy picit új dolog, és így egyre 

több mindenre kell figyelmet fordítanod anélkül, hogy az az elsütés 

rovására menne. Legyen önkritikád, és csak akkor lépj a következő 

gyakorlatra, ha az előzőt már magabiztosan és hibázás nélkül végre 

tudod hajtani! Ha azt tapasztalod például, hogy a célra történő 

lövéseknél elkezdesz bele rángatni, vagy nő a szóráskép, esetleg 

nem tudsz a sütésre, vagy az irányzék követésre összpontosítani, 

akkor térj vissza a korábbi gyakorlathoz, és gyakorold még azt a 

feladatot! 

 

Láthatod, hogy mekkora hangsúlyt fektettem a tökéletes elsütésre, 

és ahhoz képest mennyire kevés a precíz célzás technikájának az 

aránya. A precíz célzást fokozatosan, a fejlődéseddel egyenes 

ütemben tedd hozzá! Ellenkező esetben rengeteg figyelmet fogsz 

veszíteni a többi alap dologból, amik nélkül viszont nem lesz teljes 

egész a technikád. Mint ahogy korábban írtam, gyakorolhatod más 

sorrendben is ezeket a feladatokat - vagy például a szintedhez 

képest túl könnyűeket átugorva -, vagy csak kiragadva párat, a 

neked leghasznosabbnak vélt feladatokat. Sőt, akár kombinálhatod 

is, illetve találhatsz ki magadnak saját fejlesztő drilleket. A lényeg, 

hogy értsd az adott feladat lényegét, hogy mit hivatott fejleszteni, és, 

hogy mi kell a tökéletes végrehajtáshoz. Leírom itt is még egyszer, 

mert fontos. Egy edzés alkalmával lehetőleg egyféle - vagy egy dolgot 

fejlesztő - feladatot tervezz be, és minél nagyobb ismétlésszámban 

hajtsd végre ahelyett, hogy több féle dolgot gyakorolsz, de 

mindegyikből csak keveset! Ez az utóbbi sokkal kevésbé hatékony.  
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Tréning eszközök - erőnlét 

 

A száraz gyakorláshoz használd a saját fegyvered, vagy egy 1:1 

méret- és súlyarányú Action Air replikát! Nyugodtan süsd el a 

fegyvert ugyanúgy, mint ha lőszer lenne a töltényűrben! Időnként 

érdemes az ütőszeget illetve az ütőszeg rugót cserélni, de ezek pár 

ezres tételek. A saját fegyver előnye, hogy azzal a fegyverrel és azzal 

a sütéssel gyakorolsz, amivel lőni fogsz. A replikák sütése nem 

biztos, hogy pont ugyanolyan, mint az éles fegyveré, ellenben 

előnye, hogy ha a gáz működteti a szánt, akkor nem kell minden 

elsütés után kézzel megfeszítened a kakast, vagy kézzel mozgatni a 

szánt. 

 

A szobában a száraz gyakorláshoz helyezz ki csökkentett méretű 

lőlapokat, ezzel szimulálva a távolságot. Így 3-4 méterről ugyanazt a 

célképet látod, mint 10-15 méterről, vagy akár messzebbről - ez a 

kihelyezett lőlap méretétől függ! 

 

Az lövészedzések alkalmával érdemes abban a ruházatban 

gyakorolnod, amiben versenyezni fogsz. Ismerned kell a cipőd 

tapadását a különböző felületeken, hogy biztonságosan és 

dinamikusan tudj mozogni, és ne érjen meglepetés. Nem árt, ha 

tudod, hogy a térdelő és guggoló testhelyzetekben hogyan viselkedik 

a térdeden a nadrág - nyúlik, vagy esetleg rátapad. Viseld ugyanazt 

a felsőrészt! Lehetőleg ne használj olyan felsőt, amibe bele akadhat 

a fegyver az elővételkor, vagy a tár a tárcsere folyamán! Sokkal 

komfortosabban érzed majd magad egy megszokott ruházatban a 

versenyen, mint egy olyanban, amit akkor vettél fel először. Ez a 

komfort segít abban, hogy csak a lövésre tudj összpontosítani a 

pályán. 
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A marokerősítők nagyon hasznosak a megfelelő erejű fogás 

kialakításához. A fegyverfogásnál azt írtam, hogy a fogás ne legyen 

túl erős, mert az görcsössé teszi az elsütést. Így joggal kérdezheted, 

hogy akkor miért is kell erősíteni a fogást? Mondok, egy példát az 

egyszerűség kedvéért: ha 40 kilogramm a maximális szorítási erőd 

(valójában Newton-ban kellene kifejezni, de a könnyebb érthetőség 

érdekében kilogrammal helyettesítem az értékeket), akkor kb. 30 

kilogramm szorításnál kezd remegni a kezed, és görcsössé válni az 

elsütés. De ha a maximális szorításod 70 kilogramm, akkor a 

remegés és a görcsös elsütés kb. 50 kilogramm szorító erőnél fog 

jelentkezni. 20 kilogrammal erősebb lesz a szorításod, remegés és 

görcsös elsütés nélkül. Ezek a számokat természetesen csak a példa 

kedvéért hoztam fel, de jól látszik belőle a lényeg. Minél erősebb 

szorításra vagy képes, annál nagyobb szorító erőnél jelentkezik 

majd a remegés és a görcsös elsütés. Meg kell találnod a határt, 

ameddig növelheted a fegyvermarkolaton a szorítást remegés nélkül. 

A szorítás erősítésével kijjebb tolhatod ezt a kritikus pontot, és 

nagyobb szorító erőt tudsz kifejteni a fegyveren remegés nélkül. 

 

A szorító marokerősítők mellett hasznos segédeszköz a gumiszalag, 

amivel „negatív irányba” tudod erősíteni az izmokat.  
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Tegyél egy gumiszalagot az összezárt ujjaid köré, és próbáld minél 

jobban szétnyitni az ujjaidat, mint ha egy fél téglát szeretnél 

felvenni a földről! Ezzel a gyakorlattal teljesen más izmokat tudsz 

erősíteni, mint a hagyományos összeszorítós marokerősítőkkel. 

 

A giroszkópos kézerősítő labdák is nagyon hatékonyak az alkar 

erősítésére. Ezeknek az izmoknak az erősítése fontos, hogy a 

fegyverfogás és a visszarúgás kontroll hatékony legyen.  

 

A hatékony visszarúgás csökkentéshez nem csak a fogásodnak kell 

elég erősnek lennie, hanem a váll- és mellizmoknak is, amik 

segítenek a fegyver markolatának összeszorításában. Ezen izmok 

fejlesztésére az egyik legjobb és legegyszerűbb eszköz, egy puhább 

kézilabda méretű gumilabda. Nyújtott karokkal fogd a két tenyered 

közé a labdát, és próbáld minél jobban összenyomni a két kezedet! 

Figyelj rá, hogy a karok nyújtottak legyenek, és hogy ne tenyérrel 

nyomd össze a labdát, hanem kar- és mellizomból! A gyakorlat 

lényegében olyan, mint ha egy fordított expandert használnál. 

 

A koordinációs tréning létra az egyik leghasznosabb „edzőpartner”. 

A szituációs lövészetben gyakori az olyan feladat, ami gyors apró 

lépéseket, és testsúly átterheléseket igényel, egyik lábról a másikra. 

A tréning létra segít fejleszteni az ilyenfajta mozgáshoz szükséges 

izmokat, és stabillá teszi a mozgást. A rövid és apró lépések 

természetellenesek, ezért lassúak lesznek, vagy épp egyáltalán nem 

fogod őket alkalmazni. A koordinációs létrával történő edzéssel ezek 

az apró lépések természetesebbé, gyorsabbá válnak, és a mozgásod 

is gyorsabb lesz a pályán. Nem utolsó sorban stabilabb mozgást 

eredményez a koordinációs létra használata. Mivel minden 

helyváltoztatás holtidő, ezért ezeket a lehető leggyorsabban kell 

végrehajtanod. Ebben nyújt segítséget ez az eszköz. 
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Két további nagyon egyszerű gyakorlat - ami a szituációs 

lövészetben szükséges izmokat erősíti. Az egyik az ugráló kötelezés, 

ami erősíti a láb minden olyan izmát, amit a szituációs lövészet 

során is használsz, másrészt kardio edzésnek is tökéletes. 

 

A másik pedig a plank gyakorlat. Ez egy olyan gyakorlat, ami ha 

megfelelően hajtasz végre, akkor nem csak a kar- és vállizmokat 

erősíti, hanem a has- és hátizmokat, valamint a far- és lábizmokat 

is. Tarts meg magad a plank pozícióban! Az első héten kezd el 5-

ször 30 másodperccel ezt a gyakorlatot! A második héten folytasd 3-

szor 60 másodperccel! A harmadik héten 5-ször 45 másodperccel! A 

negyedik héten 5-ször 60 másodperccel! 

 

A száraz gyakorlásokat fejezd be ezekkel az erőnléti edzésekkel! 

Mint írtam, nem ezek a legélvezetesebb gyakorlatok, de ha sportoló 

vagy, akkor legyél mindig sportoló, ne csak a versenyeken.  
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V. Technikák 
 

 

Az ebben a fejezetben leírtak gyakorlását ne kezd el addig, amíg 

nem vagy képes 20 méteren belül bárhonnan eltalálni egy sima A4-

es lőlapot, low ready pozícióból 3 másodperc alatt, 20-ból 20 

alkalommal! Nem hangzik túlságosan nehéznek ez a feladat. 

Nyugodtan lődd meg ezt a tesztet, amikor már úgy érzed, hogy 

készen állsz a továbblépésre! Ennél a feladatnál a fegyver legyen low 

ready kéztartásban, töltött és biztosított, vagy fesztelenített 

állapotban! Körülbelül ez az a szint, amivel együtt jár a statikus 

pozícióban történő biztonságos fegyverkezelés is. Amíg eljutsz erre a 

szintre, hogy 20-ból 20-szor találsz, addigra a biztonságos 

fegyverkezelés is kialakul. Vigyázz, ez nem egyenlő a fegyverrel 

történő biztonságos mozgással! Ezt a statikus helyzetben leadott 

lövésekre értsd! Később lesz szó a fegyverrel történő biztonságos 

mozgásról is. 

 

Nincs értelme addig a tárcserét, vagy például a fegyver elővételt 

gyakorolnod, amíg nem vagy képes pontosan és dinamikusan lőni. 

Ha a fenti tesztet nem tudod sikeresen teljesíteni, akkor legyen 

önkritikád, és gyakorold tovább a kezdő gyakorlatokat! Felesleges 

rohannod, ha nincsenek meg a megfelelő alapok, a későbbiekben 

úgy sem fogsz tudni rájuk építkezni.  

 

A gyakorlások alkalmával fordítsd arra a legtöbb időt, amiből a 

legtöbbet kell végrehajtanod egy versenyen, amin a legtöbb múlik! 

Nézzük meg, hogy egy tizenkét pályás versenyen nagyságrendileg 

hogyan oszlanak meg az arányok, miből mennyi van körülbelül: 

- dinamikusan leadott pontos lövések (kb. 210), 

- gyors elindulás, gyors és stabil megállás (kb. 70), 
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- lövés mozgás közben (ez a pályától, illetve a tudásodtól függ, de 

kb. 10-20 ilyen lövés mondható átlagosnak), 

- fegyver elővétel (kb. 12), 

- tárcsere (divízió függő, a szám lehet 2-20 között, de úgy vélem, 

átlagosan 6-12 tárcseréről beszélhetünk), 

- térdelő, guggoló, fekvő testhelyzetek (kb. 8-12), stb. 

 

Ezzel a példával csak azt szeretném érzékeltetni, hogy az 

alapoknak, - a dinamikus és pontos lövéseknek - mekkora szerepe 

van a szituációs lövészetben, és hogy milyen sok múlik rajtuk. Ezzel 

természetesen nem azt akarom mondani, hogy például a tárcserét 

gyakorolni felesleges. Igen is nagy jelentősége van, hogy menet 

közben elszöszölsz-e vele három másodpercig, vagy a mozgás végére 

már készen állsz a következő lövés leadására. De ezek gyakorlását 

csak akkor kezd el, ha már tudsz stabilan, pontosan és 

dinamikusan lőni! Csak akkor, amikor a pontos és dinamikus 

lövések leadására már nem kell tudatos figyelmet fordítanod. 

 

A céláthelyezés, a mozgás, a fegyver elővétel, vagy a tárcsere, 

ezeknek később szintén ugyanolyan természetessé kell válniuk, 

mint a dinamikus és pontos lövésnek. Ezek végrehajtására sem 

fordíthatsz később „tudatos figyelmet” a pályán, mert az egyrészt 

sok időt venne igénybe, másrészt nem tudsz a többi olyan dologra 

koncentrálni, amire viszont szükség lenne. 

 

A pályán arra kell majd összpontosítanod - ahogy ezt már korábban 

is írtam -, hogy ürítsd ki az agyad, és ne gondolj semmire. Ez elsőre 

biztosan furán hangzik. De a tudatalattid akkor tud a 

leghatékonyabban dolgozni, ha nincsenek zavaró gondolatok. 

Hagyd, hogy a tudatod által adott jelek vezéreljék a tudatalattidat! 

Ha például látsz egy papír célt, amin tökéletesen össze van rendezve 

az irányzékod, a tudatalattid azt fogja reagálni, hogy két tökéletesen 
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végrehajtott lövést adjon le a lőlapra. Az összes dolognak, amit a 

pályán csinálsz, automatikusan kell jönnie különösebb odafigyelés 

nélkül. Akkor működik jól ez a folyamat, ha például nem emlékszel 

rá, hogy pontosan hogyan is cseréltél tárat. Hagyd, hogy a 

tudatalattid végezze azokat a mozdulatsorokat, amiket több ezerszer 

végrehajtottál a gyakorlások alkalmával! Hogy visszautaljak az előző 

fejezetekre, ha az alap dolgok nem helyesen rögzülnek, a 

tudatalattid helytelenül fogja visszaadni a gyakorlások alatt 

berögzített mozdulatsorokat. 

 

Elöljáróban egyelőre ennyit, nézzük akkor sorban a technikákat!  
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Mozgás 

 

Az öt alap dolog mellett, a mozgás a hatodik legfontosabb dolog, ami 

a teljesítményedet befolyásolja. Ha már képes vagy statikus 

pozícióból pontos és gyors lövéseket leadni, akkor minél előbb kezd 

el gyakorolni a mozgást! A mozgásról nagyon sokan azt gondolnák, 

hogy „minek azt gyakorolni, tudok én gyorsan szaladni”. Nos, ez 

sajnos nem így van. Fegyverrel a kezében az ember esetlenül mozog 

- amíg el nem tud vonatkoztatni attól, hogy fegyver van a kezében -, 

ami nem természetes, és emiatt a legkevésbé sem gyors. Ha a 

mozgásról beszélünk, akkor négy fontos dolgot kell megemlíteni.  

 

 

Az első, hogy a fegyvercső mindig biztonságos irányba nézzen 

Ha nem érzed biztonságosnak a fegyverrel való mozgást, akkor 

lassú leszel a pályán. Mivel minden mozgás holt idő, ezért a lehető 

leggyorsabban végre kell hajtanod minden mozgást. Illetve, hogy 

még pontosabb legyek, a két lövés közti időt kell a lehető 

legrövidebbre csökkentened. (A kettő nem pontosan ugyanaz, majd 

meglátod, hogy miért).  

 

A biztonságos mozgáshoz gyakorold a mozgást minden irányba, egy 

töltetlen fegyverrel a kezedben! Ehhez nem szükséges pályát 

építened, csak képzeld el a célok helyét egy képzeletbeli pályán, és 

kezdj el úgy mozogni az üres fegyverrel, mint ha valóban egy 

megépített pályán mozognál! Minden mozgást kezdj azzal, hogy vedd 

le az ujjad az elsütőbillentyűről, és emeld ki a fegyver oldalára! Csak 

akkor helyezd vissza az ujjad a billentyűre, ha a cső már a célra 

mutat! Így biztosabban mozoghatsz, hiszen nem kell arra figyelned, 

hogy ne érintsd meg az elsütőbillentyűt. Ennél a feladatnál csak 

egyetlen dologra koncentrálj, hogy a cső mindig a biztonságos 

irányba (illetve irányokba) mutasson! Próbálj meg elvonatkoztatni 

attól, hogy egy fegyver van a kezedben, és próbálj meg 
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természetesen mozogni! Nyugodtan hajtsd magad a fegyvert tartó 

kezeddel is, ha a mozgás iránya ezt lehetővé teszi! Kérd meg az 

egyik társadat, hogy figyelje a mozgásodat, és ha azt látja, hogy az 

üres fegyver csöve közelít a biztonsági szöghöz, akkor állítson meg, 

és javítsa ki a hibádat! Amint egyre magabiztosabbnak érzed a 

mozgásod - illetve ha már valóban biztonságosan tudsz mozogni a 

fegyverrel -, akkor kezdj el gyorsítani a tempódon! Ne időzz túl sokat 

a lassú mozgással - csak amennyi idő tényleg szükséges -, mert 

akkor ez fog természetessé válni számodra, és ezt fogod alkalmazni 

később a versenyeken is! Ez lesz természetes a számodra, ez lesz a 

komfort zónád, és a komfort zónádból már sokkal nehezebb dolog 

kitörni és felgyorsítani. 

 

 

A második fontos dolog, hogy mindig légy stabil 

Fontos, hogy minden pozícióban úgy állj meg, hogy légy stabil és 

dinamikusan tovább tudj belőle indulni! Teljesen mindegy, hogy 

csak kihajolsz, egyet lépsz, vagy egy hosszú futás után állsz meg, 

mindegyik pozícióban stabilan kell megállnod. Amíg nem állsz 

stabilan, addig ne lőj. A legnehezebb a hátrafelé futásból 

visszafordulni, és abból stabilan megállni. Ilyenkor előfordul, hogy a 

lendület tovább mozdít, és nem leszel stabil a visszafordulás után. 

Minden lassításkor süllyeszd le a súlypontodat! Minél 

alacsonyabban van a súlypontod, annál könnyebb „kifékezni” a 

mozgás lendületét, és annál stabilabban tudsz állni. És ha már 

alacsonyan van a súlypontod, akkor tartsd is ott - alacsonyan - a 

lövés alatt! Így sokkal stabilabb leszel. 

 

Gyakran előfordul, hogy ki kell hajolnod egy barikád mögül, hogy 

lásd a célt. Ilyen testhelyzetben könnyű a stabilitást elveszíteni, ami 

pontatlan lövéshez vezet. A kihajlásoknál is törekedj a minél 

stabilabb állásra! Tudatosan dőlj egy kicsit előre, és ha megoldható, 
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akkor mindkét talpad teljes felülete legyen a talajon, a minél 

nagyobb stabilitás érdekében! 

 

 

A harmadik fontos dolog, hogy tudd, hol fogsz megállni 

Ha mozgás közben azt figyeled, hogy mikor válik láthatóvá a cél, 

akkor nem fogod tudni, hogy mikor kezdj el lassítani, és pontosan 

hol állj meg. Illetve értelemszerű, hogy ha a tekinteted nem abba az 

irányba fordítod, mint amerre mozogsz, az nem lesz gyors. Mivel a 

tekinteted vezeti a mozgást, ezért arra nézz, amerre haladsz! 

 

A pályabejárás során - és természetesen a gyakorlások során is - 

jegyezd meg, hogy hol fogsz megállni! Azon belül is azt a pontot, 

ahová a belső lábad - a lassító lábad - fog érkezni. Az átmozgások 

során mindig ezeket a pontokat nézd! A külső láb automatikusan a 

begyakorolt terpesznek megfelelő pozícióba fog érkezni, ha a belső 

láb rögzül először a talajon. Ezért fontos a belső láb pozícióját 

meghatározni. A lassítást kezd a belső lábon, süllyeszd le a 

súlypontod ezzel segítve a mozgási energia elnyelését!  

 

Figyelj azonban arra, hogy ne az utolsó pillanatig legyen a 

tekinteted a kiszemelt ponton! Amikor már elkezded a lassítást - 

biztosan tudván, hogy a megfelelő pontra fog érkezni a lábad - 

helyezd át a tekinteted a fegyverre, és már a célra emelésre 

összpontosíts! Ennek az utolsó két-három lépésnél már meg kell 

történnie annak érdekében, hogy a mozgásod folyamatos legyen, és 

a lehető leghamarabb a célterületre mutasson a fegyver. 

 

 

A negyedik fontos dolog a gyorsaság és minél hamarabb lőni 

Számold ki! A lövésre és a célzásra fordított idő kb. 4 másodperc egy 

közepes pályán. Az összes többi időt mozgással - gyorsítással, 

lassítással - töltöd el. Nos, ha innen nézed a dolgot, akkor érdemes 



 

100 

 

SLOW IS SMOOTH, SMOOTH IS FAST 

tizedmásodperceket spórolni egy-egy átmozgással? A válasz 

természetesen - igen. De hogyan lehetsz gyorsabb anélkül, hogy 

izomból gyorsabban mozognál? A válasz a lendület és a precíz 

mozgás. Ne gyorsan akarj lőni, hanem hamarabb!  

 

Van egy idevágó mondása Rob Leatham-nek, ami nagyon jól 

kihangsúlyozza, hogy milyennek kell lennie a mozgásodnak: „Nem 

az a fontos, hogy milyen gyorsan futsz, hanem az, hogy milyen 

gyorsan állsz készen a következő lövésre”. 

 

A mozgás megindításakor adj lendületet magadnak! Ha nem olyan 

állásban állsz, ami széles, és könnyű belőle elrugaszkodni, - például 

a start jel előtt -, akkor támassz ki az egyik lábaddal, és ezáltal végy 

lendületet, és rugaszkodj el a talajtól! A lendület vételt egyébként 

nem csak a lábaddal kell segítened, hanem a karoddal és a 

felsőtesteddel is. Vonatkoztass el attól, hogy fegyver van a 

kezedben, és a karoddal is nyugodtan segítsd a lendület vételt - a 

biztonsági szögek betartása mellett! 

 

A lassításnál pont ellentétes dolgot kell végezned. Kontrolláld a 

lendületedet - fékezd ki a mozgást, mint egy lengéscsillapító - a 

mozgás utolsó szakaszában! A lassú kifékezés alatt hamarabb 

tudod a célra emelni a fegyvert, hamarabb fogod látni az irányzékot 

a célon, és hamarabb tudsz precíz lövést leadni. Hamarabb, de nem 

gyorsabban. Ne a gyors lövéssel akarj először időt spórolni, hanem a 

gyors és pontos mozgással! A lassítás utolsó fázisában már emeld a 

szemed elé a fegyvert, és építsd fel a fegyverfogásod, hogy amikor 

meglátod a célt, már képes legyél a lövés leadására!  

 

A rövid mozgásoknál nem érdemes elengedni a markolatot, hiszen 

mire elengeded, szinte már vissza is kell fognod. Azt, hogy teljesen 

bontod a fogást, és elengeded mozgás közben a markolatot a gyenge 



 

101 

 

V. Technikák 

kézzel, vagy csak lazítasz a fogáson, ezt neked kell kitapasztalnod, 

hogy neked melyik a kényelmesebb, illetve a gyorsabb. 

 

Láthatod, hogy a mozgás mennyire fontos szerepet tölt be a 

szituációs lövészetben. Egy feladat végrehajtásának a sikeressége 

nagyban múlik ezen. Ezért a mozgást is a lehető leghatékonyabban 

kell gyakorolnod. Ezt pedig úgy tudod elérni, ha a legjobbaktól 

tanulsz. Azoktól, akik a gyors dinamikus és robbanékony mozgás 

mesterei. Ilyenek például a labdarúgók, az amerikai futball csapat 

tagjai, vagy épp a harcművészetet és küzdősportot űzők. Figyeld 

meg az ő mozgásukat, és lesd el azokat a mozdulatokat, gyakorlási 

technikákat, amik számodra is hasznosak lesznek a lövészetben!  
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Fegyver elővétel 

 

Minden pályán gyakorlatilag egy fegyver elővétel van. Ezért kell a 

fegyver elővételre, illetve a ráfogásra nagyon odafigyelned, és a 

lehető legprecízebben végrehajtanod. Ha nem tökéletesen fogsz rá a 

markolatra, akkor sem a célzás, sem az elsütés nem lesz pontos. 

Például nem oda fog esni a mutatóujjad az elsütőbillentyűn, mint 

ahová megszoktad. Vagy elképzelhető, hogy épp nem fogod elérni a 

tárkioldó gombot. Ha nem megfelelő a fogásod, és kinyújtod a 

fegyvert a célra, az irányzék nem lesz összerendezve. Ezért kell 

elegendő időt fordítanod a tökéletes fogás gyakorlására, illetve elég 

időt fordítani magára a fegyver elővételre. A fegyver elővétel 

kifejezetten az a mozdulatsor, amit nem szabad elkapkodni és 

gyorsan gyakorolni. 

 

A fegyver elővétel gyakorlásának az első lépése, hogy a megfelelő 

pozícióba és szögbe helyezed a tokot és a fegyvert. Ehhez első 

körben vedd figyelembe a divízió szabályait, amiben versenyezni 

szeretnél. A tok pozícióját a következő módon tudod meghatározni. 

A természetesen magad mellett lógó karodat emeld föl úgy, hogy 

nem a csuklódat emeled fel, hanem a könyöködre összpontosítasz, 

és a „könyöködnél fogva” emeled meg a karodat, mint ha az alkarod 

és a csuklód tehetetlenül lógna!  

 

Ha ezzel a mozdulattal nem a fegyver fölé - a fegyver hódfarka alá - 

érkezik a kezed, akkor állíts a tok pozícióján! Ha sikerült beállítani, 

hogy szimplán a könyököd megemelésével a kezed mindig a 

hódfarok alá érkezik, akkor állítsd be azt a szöget, ami neked a 

legkényelmesebb! Ez után lehet, hogy minimálisan ismét kell majd 

állítanod a tok pozícióján, mivel a szög beállítással változtattál a 

hódfarok pozícióján is. Rögzítsd le a tokot, és többet ne mozdítsd el! 
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Az övet mindig úgy tedd fel, hogy a tok és a tártartók mindig 

ugyanabba a pozícióba essenek! A tested mellett nyugalmi 

helyzetben lógó karoddal és a kézfejeddel keress indexpontokat a 

tokon és a fegyveren! Ezzel tudod biztosítani, hogy nem csak a tok 

és a fegyver kerül mindig ugyanabba a pozícióba, hanem a kezed is 

mindig ugyanott helyezkedik el a tokhoz képest. Ennek nagy 

jelentősége van a precíz fegyver elővételben. Fontos megjegyezni, 

hogy a fegyvert csak úgy helyezd tokba, hogy biztosítva, vagy 

fesztelenítve van - a gyakorlások során is.  

 

A fegyver elővétel első lépése - ahogy a tok beállításnál már 

gyakoroltad - a könyököd megemelésével felülről fogj rá a markolat 

hódfarok alatti részére! Annak érdekében, hogy a fogás minél 

magasabb legyen a fegyveren, és mindig ugyanott helyezkedjen el a 

markolaton, érdemes a ráfogást „felülről és hátulról” végrehajtani. 

Ekkor biztos, hogy a kéz a hódfarkon történő felütközésig fog 

csúszni a markolaton, míg ha csak felülről fognál rá, az 
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milliméterekkel ugyan, de lejjebb és feljebb is eshet a markolaton. A 

ráfogáskor a csukló és az ujjak legyenek lazák! A markolatra történő 

ráfogáshoz csak annyira emeld fel a könyököd és a karodat, 

amennyire szükséges! Felesleges centikkel magasabbra emelned a 

kezed, és onnan ráfogni a markolatra.  

 

A ráfogás során figyelj rá, hogy csak a karod mozogjon! Ne dőlj el 

törzsből, ne mozdítsd el a csípőd, mert ezek által a tok pozíciója is 

változik, így nem a megszokott helyen lesz a fegyver, amikor 

megpróbálsz ráfogni! A pontos és mindig ugyanolyan fegyverfogás 

érdekében a ráfogást semmi esetre se kapkodd el! Inkább pár tized 

másodperccel legyen lassabb a fegyver elővétel, mint sem hogy a 

lövés során igazítani kelljen a fogásodon, és emiatt meg kelljen 

ismételni egy, vagy akár több lövést. Ezért írtam a bekezdés elején, 

hogy minden pályán gyakorlatilag egy fegyver elővétel van, tehát 

egyszer kell pontosan megfogni a fegyvert, ezért itt érdemes időt 

szánni a pontosságra.  

 

A szituációs pályák nagy részénél nem a kezdő pozícióból kezded 

meg a lövést. Így, amíg eljutsz az első pozícióba, az idő alatt elő 

tudod venni a fegyvert, mivel a mozgás amúgy is holt idő (a holt 

időkről később lesz szó részletesebben). Ha a fegyver elővétellel egy 

időben a mozgást is elkezded, mindenképp először fogj rá a 

fegyverre! Amint elkezded a mozgást, a tok és a fegyver már nem 

ugyanabban a pozícióban lesz, mint ahol begyakoroltad az 

alapállásodban. Ezért a megindulás előtt mindig fogj rá a fegyverre! 

Érdemes a fegyvert azonnal elővenni a tokból. Sokkal könnyebb úgy 

futni, hogy a fegyver a kezedben van, mint úgy, hogy a kezed a 

tokban lévő fegyveren van, biztosítva, hogy a fegyver ne essen ki a 

tokból. 

 

Az erős kéz mozgásával egy időben a gyenge kezedet emeld fel a 

mellkasodhoz arra a pontra, ahol a két kéz találkozni fog! Érintsd 
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meg a mellkasodat a csuklóddal mindig ugyanazon a ponton, ezzel 

rögzítve magadban, hogy a gyenge kezedet mindig ugyanaddig a 

pontig emeld!  

 

 

 

Második lépés, a fegyver elővétel a tokból. Az erős kéz középső 

ujjával keresd meg a sátorvason az indexpontot! A fegyvert emeld 

kia tokból, majd folyamatos emelés mellett fordítsd lő irányba a 

csövet, és emeld a mellkasod közepéig a gyenge kezed mellé! A 

fegyver kitolása akkor kezdődjön meg, amikor a két kéz találkozik! A 

kitolás közben alakítsd ki a már megszokott fogást a fegyveren, és  

vedd fel az index pontokat! A fegyver elővétel legyen mindig 

folyamatos, csak a fegyverre ráfogáskor törhet meg a mozgás, a 

stabil fogás kialakításának idejére! 

 

Emlékezz vissza, amit az alapoknál írtam, hogy a fegyver kitolása 

közben érdemes egy picit megemelni a csövet fölfelé (kb. 5-10°-kal), 

így az első irányzék lesz a legmagasabb ponton, tehát biztosan nem 

fogja kitakarni a hátsó irányzék. Így könnyebb, gyorsabb a célon 

összerendezni az irányzékot. Ha a fegyver kitolása nem a 
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mellkasodtól indul, hanem alulról, mint ha bowling golyót 

gurítanál, vagy felülről, mint ha egy horgász dobná be a bottal a 

csalit, akkor az első irányzékot csak az utolsó pillanatban fogod 

meglátni. Így ez lassabb lesz ahhoz képest, mint ha középről tolnád 

ki a fegyvert, és már az első pillanattól kezdve látnád az első 

irányzékot - a perifériás látómeződben -, és a kitolás alatt már a 

célra tudnád vezetni az irányzékot.  

 

FONTOS! Csak akkor helyezd az elsütő billentyűre az ujjadat, és a 

külső biztosítót - ha van - csak akkor deaktiváld, ha a cső már 

vízszintes, és a cél felé mutat!  

 

A double action elsütő szerkezetű fegyvereknél is csak akkor kezd 

meg az elsütő billentyű elhúzását, amikor a fegyver már a cél felé 

mutat! Létezik az a filozófia is, hogy már a kitolás közben kezd el 

elhúzni az elsütőbillentyűt, így amikor a célon össze van rendezve 

az irányzék, az elsütési út 90%-át már elhúztad, és szinte csak egy 

single action sütésnek megfelelő erőt kell kifejtened az első lövés 

leadásához. Így a double action lövés sokkal pontosabb. Ez azonban 

lassítani fogja a fegyver elővételt és a fegyver kitolást. Gyakorold be 

inkább azt, hogy a double action első lövés legyen ugyanolyan 

pontosan végrehajtott sütés, mint akármelyik single action elsütés! 

 

Single action elsütő szerkezetnek nevezzük azt, ahol az elsütő 

billentyű elhúzására egy művelet hajtódik végre: oldja az elsütő 

szerkezetet, aminek hatására a már megfeszített kakas rácsap az 

ütőszegre. 

 

Double action elsütő szerkezetnek nevezzük azt, ahol az elsütő 

billentyű elhúzására két művelet hajtódik végre: megfeszített 

helyzetbe hozza a kakast, majd oldja az elsütő szerkezetet, aminek 

következtében a kakas rácsap az ütőszegre. 
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A fegyver elővétel gyakorlásakor az elővételt és az első lövést - vagy 

száraz gyakorlásnál a száraz elsütést - hajtsd végre 4 másodperc 

alatt úgy, hogy a mozgás legyen folyamatos, és a negyedik 

másodperc végén süsd el a fegyvert! Nyilván ez nagyon lassúnak fog 

tűnni, de ezzel a lassú mozgással fogod tudni a precíz mozdulatsort 

begyakorolni. Ha a mozdulatsor már pontos, csökkentsd az időt 3 

másodpercre, tehát a harmadik másodperc végére fejeződjön be a 

mozgás és a lövés leadása! Ha ez is tökéletesen működik, 

csökkentsd 2.5; 2.0; 1.8; 1.6; 1.4 másodpercre! Ha a következő 

lépcsőfok még nem megy tökéletesen, legyen önkritikád, és inkább 

lépj vissza az előző szintre! 

 

A cső alá töltött kiindulási helyzet esetében a fegyver elővétel 

kiegészül a csőre töltéssel. A gyenge kezeddel amilyen hamar csak 

lehet, ragadd meg a szánt! Hogy a csőre töltéskor a szán elejére, 

vagy a hátuljára fogsz rá, illetve, hogy úgy fogsz rá a szánra, hogy a 

hüvelykujjad előre, vagy hátrafelé néz, az már a te döntésed. 

Próbáld ki mindegyiket, és azt használd, ami számodra a 

legkényelmesebb és a legbiztosabban csőre tudod vele tölteni a 

fegyvert! Szinte már abban a pillanatban fogj rá a szánra, amikor a 

fegyvert kivetted a tokból, és elkezded a célra emelést!  

 

A csőre töltés ne csak a szán hátrahúzásából, hanem azzal egy 

időben, a fegyver előretolásából is álljon! Amint a szán felütközött a 

tokon, engedd el a szánt, és visszakísérés nélkül hagyd, hogy előre 

csapódjon! A kitolás alatt ugyanúgy építsd fel a stabil fogásodat, 

mint a töltött fegyver elővételekor! 

 

Ha a lőfeladat teljesen üres fegyverrel való indulást ír elő, akkor a 

fegyver elővételével egy időben a gyenge kézzel nyúlj le az övedhez, 

és vegyél elő egy tárat! A két kezedet mozgasd együtt, 

szimmetrikusan, mert ez segíti a koordinált mozgást! Abban a 

magasságban, ahol a tárcserét szoktad végrehajtani, told be a tárat, 
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majd töltsd csőre a fegyvert az általad legjobbnak tartott módon! Itt 

is - mint a tárcserénél - a tár beillesztésénél érdemes egy picit 

lelassítani a mozgást annak érdekében, hogy a tár beillesztés 

pontos legyen. 

 

A fegyver elővétel nem mindig tokból történik. Előfordul, hogy 

asztalról, dobozból kell a fegyvert és a tárakat magadhoz venned.  

 

 

 

Amennyiben lehetséges, a fegyver felvételéhez használd mindkét 

kezedet! A gyenge kézzel billentsd meg a fegyvert az irányzéknál 

fogva, hogy az erős kézzel teljesen rá tudj nyúlni a hódfarokra, és a 

hüvelykujjad ne legyen akadályoztatva a ráfogásban! Ha a másik 

kéz használata nem lehetséges, a fogást igazítsd meg úgy, hogy a 

fegyvert a markolaton és a csövön megtámasztod egy pillanatra, 

amíg a megszokott fogást megtalálod a fegyver markolatán! Ez 

általában olyan pályákon ad előnyt, ahol csak erős kéz vagy gyenge 

kéz kizárólagos használata van előírva.  
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Gyors elsütőbillentyű kezelés, - avagy a fegyver kész, 

és a lövő kész 

 

Az alapoknál volt már szó az elsütésről. A pontos lövéshez 

elengedhetetlen volt, hogy megtanuld az elsütőbillentyű lassú, 

egyenletes kezelését. E nélkül az alap dolog nélkül nem leszel képes 

gyorsan és pontosan lőni. Ha az elsütőbillentyű elhúzását kellően 

kitréningezted - sok ezer lövés és szárazgyakorlás után -, és már 

nem okoz gondot az elsütőbillentyű tudatos kezelése, akkor kezd el 

azt gyakorolni, hogy a billentyű visszaengedését már a visszarúgás 

alatt tedd meg! 

 

Ha a lövés után megtörtént az újratöltési ciklus, ezt nevezik úgy, 

hogy „a fegyver kész”. 

 

Ha a lövés után megtörtént az újratöltési ciklus, a fegyver visszaállt 

a célra, és az elsütőbillentyű holtjátékát ismét elhúztad, ezt nevezik 

úgy, hogy „a lövő kész”.  

 

A kettő között nagyon apró a különbség, de tizedmásodperceket 

tudsz megnyerni az által, ha az elsütőbillentyű visszaengedését és a 

billentyű holtjátékának elhúzását már az újratöltési ciklus alatt 

végrehajtod. Próbáld elérni azt, hogy amire „a fegyver kész”, addigra 

állj te is készen a következő lövés leadására, vagyis legyél már „a 

lövő kész” fázisban! Ilyenkor a nagyon finomra állított sütés 

nehézséget okozhat. Sokkal biztonságosabban, bátrabban tudod az 

elsütést végrehajtani egy olyan fegyverrel, aminek a sütése nincs 

halálra könnyítve. Verseny közben, amikor stressz helyzetben vagy, 

amúgy sem tudsz különbséget tenni a 0,8 kilogrammos és egy 1,8 

kilogrammos sütés között. Egy 1,8 kilogrammos sütés viszont segít 

abban, hogy a holtjáték elhúzása gyors lehessen. Ekkora sütési 

erőnél már nem fogsz attól tartani, hogy a nagyon könnyű sütés egy 

hirtelen érintésre elsüti a fegyvert. Sokan úgy gondolják, hogy a 0,8 
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kilogrammos sütés miatt a szituációs lövészetben pontosabban, 

vagy gyorsabban fognak tudni lőni. Nos, én ezzel nem értek egyet, 

mert sokkal nehezebb stressz helyzetben az ilyen elsütőbillentyűt 

gyorsan és kontrolláltan kezelni, ezért gyakran rángatás, az 

elsütőbillentyű „pofozása” lesz a következmény. 

 

Ennek az elsütőbillentyű kezelésnek a gyakorlását kezd 25 méter 

feletti távról! Minél nagyobb a táv, az irányzék látszólag annál 

lassabban áll vissza a célra, mivel a célt kisebbnek látod. Így 

látszólag „több időd van” az elsütőbillentyű visszaengedésére, amíg 

ismét össze nem zár az elsütő szerkezet. Próbáld meg a lövéseket 

azonnal leadni, amint az irányzék visszaállt a célra! Csökkentsd 

folyamatosan a távolságot, és észre fogod venni, hogy az irányzék 

„egyre gyorsabban” áll vissza a célra, tehát neked is egyre 

gyorsabban kell kezelned az elsütőbillentyűt! Persze ugyanolyan 

gyorsan áll vissza az irányzék, csak távolabbról nagyobbnak, 

lassabbnak látod a kimozdulást. Figyelj rá, hogy továbbra se 

rángasd az elsütőbillentyűt, vagyis az elsütéskor továbbra sem 

szabad megmozdulnia a fegyvernek!  

 

Az elsütés most már egy gyors, tudatos mozdulat legyen! Fordíts 

figyelmet arra a száraz gyakorlások során, hogy úgy tudd elhúzni az 

elsütőbillentyűt egy gyors mozdulattal, hogy az irányzék ne 

mozduljon meg! Miért kellett akkor a lassú elsütési mozdulatot több 

tízezerszer végrehajtanod? Mert ezzel gyakoroltad be azt a nagyon 

rövid és finom mozdulatsort, amit most már gyorsan kell 

végrehajtanod. Ha a gyors elsütéssel próbálkoznál már a gyakorlás 

elején, akkor lényegesen nagyobb lövésszámmal tudnád 

begyakorolni az elsütés precíz mozdulatát. Nem lesz kidobott idő az 

a gyakorlás, amit a lassú, pontos elsütésre fordítottál. Ugyanis azzal 

teremted meg az alapokat a gyors billentyű kezeléshez.  
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Biomechanika - visszarúgás kontroll felsőfokon 

 

A biomechanikának abban van szerepe a lövészetben, hogy a lövés 

leadása után az irányzék minél hamarabb visszaálljon a célra. 

Három alapelven keresztül fogom bemutatni, hogy a biomechanika 

milyen módon tud segíteni a visszarúgás kontrollálásában. 

 

 

Az első alapelv 

„Straight lines are strong, angles are weak”, (szabad fordításban: az 

egyenes vonalak erősek, a szögek gyengék). Ha az erőhatás vonala 

nem egyenes, a tartás meggyengül. Ez szerintem mindenki számára 

evidens, de azért mondok erre egy példát: Helyezkedj el mellső 

fekvőtámaszban, nyújtott karokkal! Ebben a helyzetben könnyen 

meg tudod tartani magadat, hiszen a karok egyenesek. Az 

erőhatások egy egyenes vonalon haladnak. Most hajlítsd be a 

karjaidat, és félig engedd le a testedet! Mivel a karok már nem 

egyenesek, az erő hatásvonalak sem egyenesek, hanem szöget 

zárnak be, ezért a tartás meggyengül, mivel több izomerő szükséges 

a tested megtartásához. 

 

 

A második alapelv 

Használj csontos támasztásokat. Az előző példánál maradva. Mellső 

fekvőtámaszban, több percig is képes vagy megtartani magad 

nyújtott karral, mert csontos támasztást használsz, és nem 

izomerőt. Ha behajlítod a karjaidat, és félig leengeded a tested, 

megszűnik a csontos támasztás, ami helyett izomerővel kell 

megtartanod magad. Ebben a tartásban lényegesen kevesebb ideig 

vagy képes megtartani magad, mint nyújtott karral, amikor is 

csontos támasztást használtál. 
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A harmadik alapelv 

Használj természetes tartásokat. A tested alap esetben törekszik a 

természetes tartásokra, mert azok használják a legkevesebb 

izomerőt, ezáltal a legkevesebb energiát. A természetes tartások, 

mint például az egyenes állás, vagy az egyenes gerinc, kevés 

izomerőt, ellenben annál több csontos támasztást használnak.  

 

Látszik, hogy ez a három alapelv összefonódik. A természetes 

tartás legtöbb esetben csontos támasztású, ami pedig egyenes 

vonalú, és ezáltal erős. 

 

Hogyan alkalmazd ezeket az elveket, illetve a biomechanikát a 

visszarúgás kontrollálásában? A válasz: a helyes állás és kartartás 

kialakításával. Nézzük először az állást az előbbi alapelvek 

figyelembevételével!  

 

A gerinced legyen egyenes! Az egyenes vonalak erősek. Ne húzd be a 

fejed a vállaid közé, mint a teknősbéka, és ne görbítsd meg a hátad, 

mint a cica, mert a gerincoszlop így nem lesz egyenes! 
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A visszarúgási erő hatékony kompenzálásához dőlj előre! Helyezd 

előrébb a tömegközéppontodat! Bokából dőlj előre, miközben 

enyhén behajlítod az elől lévő térded. Figyelj arra, hogy mindkét 

talpad maradjon teljes kontaktusba a talajjal! Hogy mennyire kell 

előre dőlnöd, azt neked kell kitapasztalnod, ugyanis ez függ a 

testtömegedtől, a magasságodtól, és a fegyver visszarúgásától. 

 

Nézzük a karok helyzetét! A helyes kartartás felvételéhez állj meg az 

alap terpeszben, derékból dőlj előre, lazán lógasd le a karjaidat, és 

kulcsold össze a kezeidet! A lógó karok természetes helyzetükben 

lesznek, ezért ha törzsből visszaegyenesedsz, és felemeled a 

karjaidat a célra, csontosan fognak támaszkodni, és közel 

egyenesek lesznek. Így mindhárom alapelv érvényesül. 

 

  

 

Mondok egy tippet az állás és a kartartás gyakorlására. Biztosan 

szükséged volt már arra, hogy arrébb tolj egy szekrényt. Amikor 

neki feszültél a szekrénynek, az egyik lábad hátrébb volt, szinte 
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teljesen kinyújtva, míg az elől lévő lábad enyhén behajlítva. A 

gerinced egyenes volt, valamint a fejed és a hátul lévő sarkad közel 

egy egyenesre esett. A karjaid olyan tartásban voltak, mint a 

természetes lógó állapotukban, ahogy az előbb már ezt írtam. Az 

alkar és a felkar izmai nem voltak teljesen megfeszítve, hiszen a 

csontok egymásra támaszkodtak, nem volt szükség a teljes 

izomerőre. Így adták át a karjaid az erőt a szekrénynek. A tested 

tömegét használtad a toláshoz. Amikor erőt fejtesz ki a szekrényre, 

a szekrény ugyanakkora erőt fejt ki rád. Ismerős ez valahonnan? 

Igen, a lövés dinamikája ugyanilyen. Lövés közben a lövedék 

energiájával megegyező erő hat rád, amit a karjaidon, a gerinceden 

és a lábaidon keresztül elnyelsz, - mint egy merev, de ugyanakkor 

mégis rugalmas rendszerben.  

 

Mi ennek a lényege? Az állásod és a kartartásod legyen hasonló, 

mint ha egy szekrényt tolnál! Ennek kitapasztalásához állj meg 

karnyújtásnyira a faltól úgy, hogy nyitott ujjakkal éppen ne tudd 

megérinteni a falat! Állj meg a bevált széles terpeszedben! Dőlj előre 

törzsből, majd lógasd le a karjaidat, és amikor lazák, tedd egymás 

mellé az öklöket! Egyenesedj ki, emeld fel a karjaidat a célra, és dőlj 

előre bokából addig, amíg az öklök fel nem támaszkodnak a falon! 

Próbálj meg egy kis erőt kifejteni a falra, mint ha el akarnád tolni! 

Érezni fogod, hogy nem elsősorban a karizmok fognak megfeszülni, 

hanem a csontos alátámasztás fogja adni a merevséget. Lövés 

közben ugyanezt kell majd alkalmaznod. Az állás alapjai lényegében 

nem változnak haladó szinten sem a kezdőként begyakorolt álláshoz 

képest. Egyetlen fontos dolog van csak, légy stabil, amikor lősz! 

 

Észre fogod venni, hogy az idő múlásával egyre természetesebb lesz 

az állásod. Amit a gyakorlás elején megtanultál az egy kicsit 

erőltetett, állás volt, ami szükséges a stabilitás megtanulásához.   
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Lövés erős kézzel és gyenge kézzel 

 

Ez az, amit minden száraz gyakorláson és minden lövészedzésen 

gyakorolj! A fegyver egy kézzel történő kezelése segít finomítani az 

elsütési technikát, és nem utolsó sorban magabiztossá is tesz. Ha 

képes vagy egy kézzel gyorsan és pontosan lőni, akkor két kézzel 

már sokkal magabiztosabb leszel. A másik előnye, hogy hamarabb 

kijönnek az apró hibák egykezes lövésnél, emellett segít fejleszteni a 

finom motorikus mozgásokat. 

 

Az erős kézzel leadott lövésekhez lépj előre az erős oldali lábaddal és 

a törzsed fordítsd közel egy vonalba a lőlappal! A fegyvert tartó kar 

legyen majdnem teljesen kinyújtott állapotban, és a könyök nézzen 

szinte teljesen lefelé!  

 

 

 

 

 

 

 

 

A test nem merőleges a 

célra, hanem egy vonalban 

van vele. 
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Az egykezes lövésnél, ha a karod nem elég merev, a lövés erejétől a 

fegyver is képes hátra mozdulni, nem csak a szán. Ilyenkor nem 

mozdul el eléggé a szán a fegyverhez képest, nem tökéletes az ürítés 

és az újratöltés, ami akadályhoz vezethet. A szokásosnál jobban dőlj 

rá a lövésre, hiszen most nincs ott a másik kar, ami segítene a 

visszarúgás (recoil) csökkentésében!  

 

A gyenge karod hajlítsd be, a felkart és az alkart összezárva húzd 

oda a mellkasodhoz, ezzel egy tömeget képezve a felsőtesteddel! A 

fegyver kitolását és a kifordulást hajtsd végre egyszerre! Mivel a 

másik kéz - a stabilizáló kéz - ilyenkor nincs jelen, hagyd, hogy a 

visszarúgás ereje felemelje a kezed! Keress egy olyan kényelmes 

testhelyzetet, amiből lehetőleg elmozdulás nélkül, csak törzsből 

elfordulva meg tudod célozni az összes célt! 

 

A gyenge kézzel végrehajtott lövéseknél a beállás és a kéztartás 

legyen tükörképe az erős kézzel leadott lövésnek! Itt is inkább a 

pontos célzásra és az elsütésre koncentrálj, mint sem a 

gyorsaságra! Az egy kezes lövésnél előfordul, hogy az irányzék 

összerendezése nehézkesebb. Ezért fontos, hogy itt minden esetben 

úgy told ki a fegyvert, hogy az első irányzék legyen a 

legmagasabban, és a céláthelyezések alkalmával is folyamatosan 

lásd! A tapasztalatom az, hogy könnyebb gyenge kezes lövéseknél is 

a domináns szemeddel céloznod. Ezáltal picit el kell mozdítanod a 

fegyvert a domináns szemed elé, de még mindig jobb, mint ha a 

nem domináns szemeddel kezdenél el hunyorogva, erőltetve 

célozgatni. Természetesen próbáld ki mindkét verziót, és alkalmazd 

azt, ami a számodra kényelmesebb! A célzás sorrendjét jobb kézzel 

való lövésnél jobbról-balra, míg bal kézzel történő lövésnél balról-

jobbra válaszd! Ezáltal a visszarúgás abba az irányba fogja segíteni 

a céláthelyezést, amerre haladsz. 
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Érdemes gyakorolni a fegyver átvételét egyik kézből a másikba, hogy 

ezt anélkül meg tudd tenni, hogy attól kellene tartanod, hogy leejted 

a fegyvert. Ehhez a hüvelykujjad emeld ki, majd fordítsd ki a 

tenyeredből a fegyvert úgy, hogy csak a középső, gyűrűs és 

kisujjaiddal fogod a markolat első részét! Ezzel helyet hagysz a 

másik kéznek, hogy hátulról rá tudj fogni a markolatra. A három 

ujjal csak akkor engedd el a markolat első részét, ha már a másik 

kéz hátulról ráfogott a markolatra! 

 

Az olyan pályán, ahol erős kézzel kell lőni, és tudod, hogy tárat kell 

majd cserélned, a fegyver elővételével egy időben vegyél elő egy 

tartalék tárat a tártartóból, és húzd oda a gyenge kezed a 

mellkasodhoz úgy, hogy a tár benne van! Így tárcserekor nem kell 

lenyúlnod a tártartóba, hanem a kezedben lévő tárat tedd be a 

fegyverbe. Ezzel a gyenge kezed által megtett út sokkal rövidebb 

lesz. 

 

Az elején sikertelen érzésed lesz az egy kezes lövés gyakorlása 

közben - legyen az erős, vagy gyenge kéz -, de ez semmiképpen ne 

tántorítson el attól, hogy minden edzésen gyakorold az egy kezes 

lövés technikáját! Nagyon nagy magabiztosságot ad egy versenyen, 

ha tudod, hogy nem jelent gondot neked az egy kezes lövés, sőt, a 

két kezes lövések is jobban fognak menni, ha már az egykezes 

lövések is tökéletesen és magabiztosan mennek.  
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Natural Point of Aim - NPA  

 

A Natural Point of Aim (szabad fordításban: természetes célzási 

pont) azt a pontot jelenti, amire rámutat a fegyver csöve, ha a 

természetes állásodból kitolod a fegyvert célzás nélkül. Állj meg egy 

lőlappal szemben a megszokott gyakorló állásodban, majd hunyd be 

a szemed, vedd elő a tokból a fegyvert, és told ki a célra! Ne 

emlékezetből - ne oda, ahová úgy emlékszel, hogy ott a cél -, hanem 

arra a pontra, ahová a mozgás természetéből fakadóan emeled. 

Nyisd ki a szemed, és nézd meg, hogy hová toltad ki a fegyvert a 

célhoz képest! Ezt ismételd meg párszor! Vigyázz, hogy a vizuális 

emlék ne befolyásoljon a feladat során! Ne akarj helyesbíteni a 

célhoz képest, hanem tényleg oda told ki a fegyvert, ahová 

természetesnek érzed! Ha nem sikerült mindig közel ugyanarra a 

pontra kitolni a fegyvert, akkor még nem konstans a mozdulatsor. 

Ne keseredj el, egyszerűen csak gyakorolj tovább, hogy a 

tudatalattidba konstans módon és helyesen rögzüljön a 

mozdulatsor! Ha mindig közel ugyanarra a pontra mutattál a 

fegyvercsővel, akkor korrigáld az állásoddal, hogy a következőnél 

már a cél közepén legyen, ahová kitolod a fegyvert! Helyezd arrébb 

pár centiméterrel a lábad, és ezzel korrigáld a szögeltérést, ne pedig 

a törzsed, vagy a karod elfordításával! Ismételd meg a feladatot! Ha 

sikerült, akkor a természetes célzási pontod most már a cél közepén 

lesz, amikor kinyitod a szemed. 

 

Mire jó a természetes célzási pont? Gyorsabb leszel anélkül, hogy 

bármit gyorsabban csinálnál. Nem kell korrigálnod a célon az 

irányzékot, ha képes vagy az irányzék követése nélkül is arra a 

pontra kitolni a fegyvert, amit szeretnél eltalálni. Ennyire egyszerű a 

magyarázat, ami a természetes célzási pont filozófia mögött áll. 
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Cél áthelyezés 

 

A célok közötti irányzék áthelyezés holtidő. Minél jobban le kell 

csökkentened ezeket az időket. Nem véletlenül használtam többes 

számot. Egy pályán akár húsznál is több cél áthelyezés is 

előfordulhat. Ha mindegyiknél csak 0,2 másodperccel több időt 

töltesz el a szükségesnél - például célkép összerendezéssel, vagy 

vizuális kontrollal -, akkor több mint öt másodpercet fogsz veszteni 

az adott pályán. Rengeteg idő el tud menni azzal, ha a célra kitolt 

fegyveren keresgeted az irányzékot, vagy rendezgeted a célképet. A 

céláthelyezés közben a másik legnagyobb holtidő a vizuális kontroll. 

Ezt hagyd el! Kövesd az első irányzékot, mert az irányzék mozgása 

elárulja, hogy a lövés sikeres volt, vagy nem! 

 

A cél áthelyezést a fejed elfordításával kezd, mert a tekinteted fogja 

vezetni a fegyver irányzékát! A lövés leadása után fordítsd a fejed a 

következő célra, majd mozgasd oda a fegyvert! Ha egyszerre 

fordítanád a fegyvert a fejeddel, akkor csak az utolsó pillanatban 

észlelnéd, hogy már ott van a cél, és meg kell állni. Ezért biztosan 

túlszaladnál rajta. 

 

A gyors cél áthelyezéshez olyan lábtartást kell felvenned, amiből 

mindkét cél (vagy több cél) belátható - lehetőleg elmozdulás nélkül. 

A cél áthelyezésnél ne karból fordulj rá a következő célra! Ha karból 

fordulsz, a kéztartásod megváltozik, és a háromszögtartás el fog 

torzulni valamelyik irányba. Ne is derékból fordulj, mert derékból 

elindítani és megállítani a mozgást nehézkes és lassú! Térdből 

fordulj, és használd a csípődet a mozgás elindításához és a 

megállításához! Ez a lehető legdinamikusabb, arról nem is beszélve, 

hogy térdből fordulva mindig szemben leszel a céllal, és a karok 

háromszög tartása is megmarad.  
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                 Alaphelyzet                              Derékból fordul 

 

  

                                      Térdből fordul 
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A cél áthelyezésnél használd ki azt az időt, amíg a fegyver a lövés 

következtében felfelé mozog! A lövés leadása után a fegyver 

visszarúgása közben helyezd át az irányzékot az egyik célról a 

másikra! Ne várd meg, amíg az irányzék a lövés után visszaáll 

ugyanarra a célra, és ne csak ezután kezd el áthelyezni az 

irányzékot a következő célra - mint az alábbi ábra alsó részén 

látható! Ha a felső módszert alkalmazod, és már a cső felfelé 

mozgása közben elkezded a céláthelyezést, akkor ezzel 

tizedmásodperceket spórolsz meg.  

 

 

 

Ahhoz viszont, hogy tudd, hogy a lövés talált, vagy nem, 

folyamatosan követned kell az első irányzékot. Ha a lövés jó helyen 

lett leadva - valamint az elsütés hatására a fegyver nem mozdult 

meg -, akkor vizuális kontroll nélkül is biztos leszel a találatban, 

tehát már célozhatsz is a következő célra. 

 

Ezért volt szükség arra, hogy gyors lövéseket adj le a golyófogóba, és 

gyakorold azt, hogy ne csukd be a szemed. Ha erre nem vagy képes, 

akkor az irányzék mozgását sem fogod tudni folyamatosan követni. 
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Lövés, mozgás közben 

 

Előfordul, hogy egy pályán az optimális stratégia megkívánja, hogy 

mozgás közben lőj. Ahogy egyre gyakorlottabb leszel, ösztönösen 

egyre többször fogod ezt a technikát alkalmazni, mert sok esetben 

gyorsabb, mint a statikus helyzetben történő lövés. A mozgás 

közbeni lövés nagy figyelmet igényel, mivel a fegyvered „mozgás 

közben sem mozoghat”, ezért az összerendezett irányzéknak 

folyamatosan a célon kell lennie. Emiatt sokkal lágyabb lépésekre 

van szükség, mint normál esetben. Ehhez apró, gördülő lépésekkel 

kell haladnod. Süllyeszd le a súlypontodat, hajlítasd be a térdeidet. 

Ezzel minimalizálni tudod a vibrációt a csípő vonaltól felfelé!  

 

Lépés közben gördülj végig az egész talpadon a sarkadtól a 

lábujjadig, - vagy épp fordítva, ha hátrafelé mozogsz! Kicsiket lépj, 

és csak olyan sebességgel haladj, amilyen sebességnél képes vagy a 

célon tartani az összerendezett irányzékot! Ne akarj nagy távolságot 

gyorsan megtenni, mert akkor a lövés nem lesz pontos! A lényeg, 

hogy lopd a távolságot! Gyakran az is elegendő, ha nem töröd meg a 

mozgást megállással és elindulással, hanem lassú, de folyamatos 

mozgásban maradsz.  

 

A csillapításnak olyannak kell lennie, hogy az az érzés ébredjen 

benned, hogy a fegyver „ott lebeg a szemed előtt”, még akkor is, ha 

egyenetlen talajon mozogsz. Valahogy úgy, mint ha egy steadicam 

konzolra rögzített videokamerával sétálnál.  
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Könnyű, légies, gördülő 

lépésekkel haladj, hogy az 

irányzék a legkevésbé mo-

zogjon a célon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Észre fogod venni, hogy a legkényelmesebb a hátrafelé történő 

mozgás. Nem véletlen, hiszen ilyenkor lábujjhegyed ér le először a 

talajra nem pedig a sarkad, így a lábujjak - mint egy lengéscsillapító 

- segítenek elnyelni a vertikális mozgást. Előre mozgás esetén a 

sarkad ér először a talajra, ami nem tud annyira kompenzálni, mint 

a lábujjak. 

 

Általában öt-hét méternél nagyobb távolságról már nem érdemes 

mozgás közben lövést leadni. A távolság természetesen a 

tudásszintedtől függ, ez az öt-hét méter egy kezdő távolság. Ha több 

lövés leadására van szükség, - például két egymás fölött lévő célra -, 

akkor még jobban le kell lassítanod a sebességedet, ellenkező 

esetben túlszaladhatsz a célon, vagy lehet, hogy már nagyon ki kell 
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fordulnod a lövéshez, ami kényelmetlen. A mozgás közbeni lövésnél 

érdemes a szokottnál hamarabb megcélozni a célt, és rajta tartani a 

célon az irányzékot a lövés előtt, még a lassítási fázisban. Így 

vizualizálni tudod, hogy mekkora mozgást eredményez a célon az, 

hogy haladsz.  

 

Ha meg tudod oldani, gyakorold otthon lézer kivetítővel, például egy 

lézeres hideg belövővel, hogy mozgás közben mennyire mozog a 

kivetített lézer a célon. 

 

Az is mozgásnak számít, ha csak a súlypontodat helyezed át az 

egyik lábadra, hogy hamarabb és könnyebben el tudj indulni. 

Jellemzően ilyen helyzet a start. A startjel előtt a súlypontodat kezd 

el elmozdítani abba az irányba, amerre el akarsz indulni. Így a 

terheletlen lábaddal azonnal el tudod kezdeni mozgást anélkül, 

hogy lendületet kéne venned.  

 

A másik ilyen tipikus helyzet az úgy nevezett „easy exit” (szabad 

fordításban: könnyű kilépés, könnyű elhagyás). Közeli célok 

megtámadása esetén már a lövés leadásakor elkezdheted a 

súlypontodat elmozdítani abba az irányba, amerre indulni szeretnél. 

Mivel a cél közel van, így a találati pontosság nem romlik 

túlságosan, viszont időt tudsz megspórolni ezzel a technikával.  

 

Alkalmazd minél többet a mozgásból történő lövést! Nagyon sok időt 

tudsz azzal megspórolni, ha minél kevesebbet állsz meg. Érezd azt, 

mintha folynál a pályán! Minél folyamatosabb a mozgásod, annál 

gyorsabb leszel a lőfeladat végrehajtása közben. 
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Térdelő, guggoló, fekvő testhelyzetek 

 

Nem ritka, hogy térdelve, guggolva, vagy akár fekve kell lőnöd egy-

egy pályán. Gyakorold a lövést ezekből a testhelyzetekből is, hogy 

ne jelentsen gondot ezeknek a testhelyzeteknek a felvétele a 

versenyeken! A gyakorlás elején észre fogod venni, hogy ezekben a 

testhelyzetekben a találati arány drasztikusan romlik, illetve a 

stabil testhelyzet megtartására is sokkal jobban kell figyelned. 

 

Ha teheted, inkább guggolj, mint térdelj, de inkább térdelj, mint 

feküdj! Ebben a sorrendben könnyebb a pozíciókat felvenni, és 

könnyebb azokból továbbmozdulni. Ezekben a pozíciókban mindig 

dőlj előre, és semmiképp se hátra, még ha úgy lenne kényelmes, 

akkor sem! 

 

  

            

          Elől van a súlypont                      Hátul van a súlypont 
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A térdelő testhelyzetekben törekedj a minél nagyobb háromszög 

felvételére a stabil platform érdekében - térd, lábfej, ellentétes láb 

talpa! Mivel ezek a testhelyzetek kevésbé stabilak, mint az állás, 

ezért a visszarúgás könnyebben ki tud billenteni. Gyakorold a 

térdelést mindkét térden. 

 

Keresd meg azt a testhelyzetet, amelyikben a legalacsonyabbról 

képes vagy pontos lövés leadására, és képes vagy ezt a testhelyzetet 

gyorsan felvenni! (Például: bal, vagy jobb lábon térdelés, gátülés, 

törökülés, összekuporodás, stb.) Ezt legegyszerűbb otthon, 

szőnyegen gyakorolni. Az ilyen gyakorlat előtt végezz nyújtást, és 

alaposan melegíts be!  

 

 

 

Tanuld be ezt a testhelyzetet, és alkalmazd a kritikusan alacsony 

ablakoknál! A térdelő és fekvő pozícióknál érdemes térdvédőt 

használni, így dinamikusabban tudod felvenni a fekvő testhelyzetet 

anélkül, hogy megütnéd a térdedet. 
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A fekvő testhelyzet a legnehezebb testhelyzet. Ha teheted, akkor 

kerüld el ezeket! Ha mégsem lehetséges, akkor próbáld meg utolsó 

pozícióként hagyni, így nem kell a lövés után a felállással töltened 

az időt! A fekvő testhelyzet felvételéhez térdelj le a gyenge oldali 

térdedre, egészen nyúlj előre, és támaszkodj meg a gyenge oldali 

kezeden, majd a csípőd süllyesztése közben nyújtsd hátra az erős 

oldali lábadat! Tedd a fegyvert tartó könyököd és a csípődet a földre, 

majd engedd le a felsőtested a talajra! Nagyon fontos, hogy a 

fegyvercső végig lő irányba mutasson, ne pedig a föld felé. A fekvő 

helyzetben a leghatékonyabb visszarúgás kontrollt - és a 

leggyorsabb céláthelyezést - akkor tudod kivitelezni, ha széles 

terpeszbe helyezed a lábaidat, majd hasizomból és hátizomból 

megemeled a felsőtestedet - homorítasz -, hogy a könyökök ne érjen 

le a földre.  

 

 

 

Az egyenes kartartás miatt hatékony a visszarúgás kontrollálása, a 

célzás és a céláthelyezés pedig sokkal gyorsabb, mint ha a 

könyöködön támaszkodnál. Ha ezt még nem tudod megcsinálni, 
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akkor támaszkodj meg a könyöködön, hogy az irányzék 

szemmagasságban legyen! Ezzel viszont a visszarúgás kontrollálása 

drasztikusan romlik, illetve az irányzék teljesen más pozícióban lesz 

a szemedhez képest, mint ahol megszoktad. Emlékezz vissza a 

Biomechanika részben írt első alapelvre: „Straight lines are strong, 

angles are weak”. Ha a karok be vannak hajlítva, meggyengül a 

rendszer, és a visszarúgás kontrollálása kevésbé lesz hatékony.  

 

Ha a célelhelyezés megkívánja érdemes valamelyik oldalra kissé 

kifordulni. Ebben a pozícióban a célzás kényelmesebb, hiszen a 

karok egyenesebbek, tehát a megszokotthoz jobban hasonlító 

célképpel tudsz célozni. Az egyenes alsó kar miatt a visszarúgás 

kontroll hatékonyabb. Ennek a pozíciónak van viszont egy 

hátránya, hogy a fegyver irányzéka nem lesz teljesen függőleges az 

oldalra dőlés miatt, ezért a célzás és az irányzék összerendezés 

nehezebb lesz. 
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Tárcsere 

 

A tárcserét mindig mozgás közben - lépéssel együtt - gyakorold! Ha 

egy helyben állva gyakorolsz, akkor mozgás közben gondot fog 

okozni a tár pontos behelyezése a tárfészekbe, hiszen nem ehhez 

leszel hozzászokva. A tárcsere szintén holtidő, ezért törekedj arra, 

hogy a tárcserét az átmozgások közben hajtsd végre! 

 

Ha nem gyakorlod be, hogy a tárcserét a mozgás melyik fázisában 

hajtsd végre, akkor ösztönösen azonnal elkezdesz majd gyorsan 

futni a tárcsere megkezdésével egy időben, és eközben próbálod 

majd a tárat behelyezni a fegyverbe. Ez nem fog konzekvensen jól 

sikerülni. Ha eleve mozgás közben gyakorlod a tárcserét, akkor 

néhány próbálkozás után magadtól is rá fogsz jönni, hogy célszerű 

a mozgás elején, vagy a mozgás végén végrehajtani a tárcserét. Ha 

egy helyben állva gyakorolsz, akkor ez a ráeszmélés majd csak a 

sokadik verseny közben elrontott tárcseréd után jönne. De erről, 

majd egy kicsit később. 

 

Nézzük a folyamatot! Amint leadtad az utolsó lövést - de egy 

pillanattal sem hamarabb -, a gyenge kezeddel, egy villámgyors 

mozdulattal nyúlj le az övön lévő töltött tárért! A mozdulatnak 

tényleg villámgyorsnak kell lennie, mert a gyenge kéznek sokkal 

hosszabb utat kell megtennie a tárcsere közben, mint az erős 

kéznek, ami a fegyvert tartja. Természetesen a gyakorlás kezdetén 

ezt is lassan kezd el gyakorolni, és folyamatosan gyorsíts a 

„villámgyors szintre”. A mutatóujjad feküdjön végig a tár 

keskenyebbik oldalán, a tenyered közepe pedig illeszkedjen a tár 

aljára! Amennyire csak lehet, mélyen fogj rá a töltött tárra úgy, hogy 

a mutatóujjad elérjen a tárból kilógó első lőszerig! 

 

Ezzel párhuzamosan, vedd le az ujjad az elsütőbillentyűről és tedd 

ki a fegyver tokra! A fegyvert tartó kezed húzd közelebb magadhoz, 
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és eközben nyomd meg a tárkioldó gombot! Ha szükséges egy kicsit 

forgasd be a fegyvert, hogy a tárkioldó gombhoz könnyebben 

hozzáférj, de eközben is ügyelj a biztonsági szögre! A fegyvert a 

lehető legkevésbé emeld le a célzási magasságból, hiszen a tárcsere 

után ugyanabba a magasságba kell majd visszaemelned! Így ezzel is 

időt takarítasz meg. Sőt, a fegyver töltését is mindig ebben a 

magasságban hajtsd végre, így ez a magasság fog rögzülni benned - 

hogy ebben a magasságban kell kezelned a fegyvert -, és a tárcserét 

is itt, ebben a magasságban fogod végrehajtanod!  

 

A fegyvert forgasd el egy kicsit úgy, hogy a tárfészek az érkező tár 

irányába nézzen! Illeszd a mutatóujjad a tárfészek aljához!  

 

 

 

A tár behelyezésénél a tekinteted helyezd át a tárfészekre, és kövesd 

figyelemmel, amint a tárat betolod a fegyverbe! Az illesztési fázisnál 

nyugodtan lassíts le egy kicsit! Inkább lassabb legyen a tár 
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beillesztése, mintsem, hogy esetleg elhibázd a tár behelyezését, vagy 

leejtsd a tárat. Ezután egy határozott mozdulattal told be a tárat 

ütközésig! Fogj vissza a fegyver markolatára miközben már a 

következő cél felé tolod ki a fegyvert! Ügyelj arra a gyakorlás során, 

hogy a visszafogás mindig ugyanolyan legyen, mint a tárcsere előtti 

fogásod! Ha nem ugyanolyan, akkor lassíts le, és végezd lassabban 

a gyakorlatot! Fontos, hogy ez a mozdulat is tökéletesen rögzüljön a 

tudatalattidban. 

 

A szituációs lövészetben ajánlott nem üresre lőni a fegyvert a 

tárcsere előtt - amennyiben ezt a szabályok megengedik -, vagyis 

akkor cserélj tárat, amikor még legalább egy lőszer van a csőben! 

Így egy lépés - a hátul akadt szán előre engedése - elmarad, így egy 

mozdulattal gyorsabb a tárcsere folyamata. Ha mégis üresre lőnéd a 

fegyvert, és a szán a hátsó állapotában meg van akadva, akkor egy 

mozdulattal kiegészül a tárcsere folyamata: 

- a) bizonyos fegyvereknél, ha megfelelő erővel tolod be a tárat, az 

oldja a szán megakasztását, és a szán előre siklik,  

- b) a tár betolása után, a markolatra történő visszafogás közben 

nyomd le a szánakasztó karját, majd a szán előre siklik, 

- c) a szán pici hátra mozdításával oldod a szán megakasztását, és a 

szán előre siklik.  

 

A mozgás közbeni tárcserénél két sorrend közül választhatsz. A 

mozgás kezdetén, - a gyorsítási szakaszban hajtod végre a tárcserét 

-, vagy a mozgás végén - a lassítási fázisban. Az első esetben a 

mozgás megkezdésekor dobd ki a régi tárat, és az első egy - másfél 

lépés alatt fejezd be a tárcserét, és utána fuss teljes sebességgel! Ha 

a mozgás végén cserélsz tárat, a mozgás kezdetekor dobd ki a 

fegyverből a tárat, vedd kézbe az új tárat, de csak az új pozícióba 

való megérkezéskor, a lassítási szakaszban tedd bele a fegyverbe! 

Lehetőleg kerüld el a futás közbeni tárcserét, mert így nem tudsz 
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koncentrálni sem a pontos tárcserére, sem a gyors futásra! Rövid 

távoknál ennek nincs jelentősége, hiszen a gyorsítási szakasz, a 

teljes sebességgel történő futás és a lassítás nem különül el 

szignifikánsan egymástól. Sőt néha csak egy lépés az egész 

folyamat, és ennyi időd lesz a tárcsere végrehajtására. Én a mozgás 

elején végrehajtott tárcserét preferálom. Ennek egy előnye van. Ha 

mégsem sikerül a tárcsere, és véletlenül elejtenéd a tárat, a mozgás 

végén újra megpróbálhatod egy új tár behelyezését. Ha a mozgás 

végére ütemezed a tárcserét, egy ilyen hibázás esetén talán már álló 

helyzetben fogsz tárat cserélni. Természetesen ez sincs kőbe vésve, 

válaszd ki a neked legmegfelelőbbet! Ettől függetlenül természetesen 

gyakorold mindkét verziót, mert nem tudhatod, hogy mikor lesz egy 

olyan pálya, ahol taktikai szempontból vagy az egyik, vagy a másik 

lesz eredményesebb! 

 

A tárcseréket gyakorold az összes tártartóból, ne csak az elsőből! 

Mindegyik tártartóból tudnod kell komfortosan és hiba nélkül 

végrehajtanod a tárcserét! 

 

Ha véletlenül elejtenéd a tárat a tárcsere közben, ne hajolj le érte, 

ne vedd fel, ne kapkodj utána. Inkább vegyél elő egy új tárat a 

tártartóból! Sokkal gyorsabb, mint lehajolni az elhagyott tárért, 

mert így ismét egy begyakorolt mozdulatot fogsz végrehajtani. Az 

elhagyott tárért kapkodni nem begyakorolt mozdulat, ezért biztosan 

lassabb lenne. 

 

Ha mégis olyan a fegyvered, hogy nem éred el a normál fogásodból a 

tárkioldó gombot, akkor mielőtt a gyenge kezeddel lenyúlnál a 

tárért, a gyenge kéz hüvelykujjával nyomd meg a tárkioldó gombot! 

Így nem kell fogást váltanod a markolaton. Ha ezt a technikát 

választod, akkor mindenképp még akkor nyomd meg a tárkioldó 

gombot, amíg a gyenge kéz fogása még nem bomlott meg teljesen a 

markolatról! Így stabilabban találod meg a tárkioldó gombot. 
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Akadály elhárítás 

 

Bizony, fel kell készülnöd arra is, hogy valamilyen váratlan akadály 

lép fel a fegyver működésében - legyen ez lőszer, vagy fegyver hiba -, 

és azt minél gyorsabban el kell tudnod hárítani.  

 

Az öt leggyakoribb akadály:  

- az első: ha a tár nincs a helyén, 

- a második: ha a lőszer hibás, 

- a harmadik: ha a szán nem zár vissza teljesen, 

- a negyedik: a hüvely kivetési hiba, 

- az ötödik: a dupla töltés. 

 

Az első három akadály elhárítására létezik egy általános akadály 

elhárítási módszer. Ezt nevezik „Tap Rack Bang” módszernek, 

vagyis Tap = rácsapni a tárfenékre; Rack = a szán hátrahúzásával 

és előre engedésével csőre tölteni a fegyvert; Bang = leadni a lövést. 

A „Tap Rack Bang” módszer előnye, hogy három nehezen 

azonosítható akadályt is el tudsz vele hárítani. Kettőnél ugyan nem 

indokolt a tárfenékre rácsapnod, de ha ezt a mozdulatsort 

begyakorlod, akkor még a rácsapással együtt is kevesebb időt vesz 

igénybe, mint az akadály azonosítása, a megfelelő elhárítási 

módszer kiválasztása. 

 

Egy másik filozófia pedig az, hogy először ismerd fel - azonosítsd - 

az akadályt, és az arra leghatékonyabb akadály elhárítást végzed, 

nem pedig egy általánost! Ennek két hátránya van. Az egyik, hogy 

korlátozott látási viszonyok között - sötétben, éjszaka - sokkal 

nehezebb azonosítani a hibát, és ezzel még több idő megy el. A 

másik hátránya, hogy a szán hátrahúzása és elengedése nélkül nem 
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lehetsz biztos benne, hogy valóban van lőszer, „jó lőszer” a 

töltényűrben. 

 

Bármelyik akadály elhárítást is végzed, az első és legfontosabb 

dolog, hogy az ujjadat vedd le az elsütőbillentyűről, és emeld ki a 

tokra! 

 

Nézzük ezeket az akadályokat! 

 

 

Első akadály, ha a tár nincs a helyén 

Ha a tár nincs tökéletesen a helyén, az meggátolja a lőszer csőre 

töltését a tárból. Ez az akadály általában az első, vagy a második 

lövésnél következik be. A jelenség az, hogy az elsütőbillentyű 

elhúzására nem következik be a lövés.  

 

Az elhárítására a „Tap Rack Bang” módon: TAP - a tárfenékre 

csapással a tár bekerül a helyére, RACK - a szán hátrahúzásával és 

előre engedésével ismét lőszer kerül a töltényűrbe, és BANG - le 

tudod adni a lövést. 

 

A másik módszerrel azonosítanod kell a hibát. Végig kell nézned a 

fegyvert, és észre kell venned, hogy a tár egy picit kilóg a fegyverből. 

Ez után rá kell csapnod a tárra, hogy az a helyére kerüljön, a szán 

hátrahúzásával és elengedésével csőre kell töltened a fegyvert, majd 

ezután le tudod adni a lövést. Látható, hogy ez ugyanaz, mint a 

„Tap Rack Bang” módszer, csak a mozdulat sor előtt még át kell 

vizsgálnod a fegyvert. Nyilván emiatt lassabb is lesz, mint a „Tap 

Rack Bang” módszer, ami egy jól begyakorolt mozdulatsor tud lenni. 
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Második akadály, a lőszer hiba 

A jelenség ugyanaz lesz, mint az előző esetben, ugyanazt fogod 

észlelni, vagyis az elsütőbillentyű elhúzására nem következik be a 

lövés.  

 

Az elhárítására a „Tap Rack Bang” módszerrel: TAP - Rácsapni a 

tárfenékre (bár ez ebben az esetben egy felesleges mozdulat), RACK 

- a szán hátrahúzásával és elengedésével kiesik a hibás lőszer, és 

helyette egy új lőszer kerül a töltényűrbe, majd BANG - le tudod 

adni a lövést. 

 

A másik módszer szerint azonosítanod kell a hibát. Végig kell 

nézned a fegyvert, és észre kell venned, hogy minden rendben van 

kívülről. Ez azt jelenti, hogy a lőszer lesz a hibás. A szán 

hátrahúzásával és elengedésével a hibás lőszer helyére új lőszer 

kerül a töltényűrbe, majd le tudod adni a lövést. Azonban 

hasonlóan az előző akadályhoz, annak a megállapítása, hogy a 

fegyverrel minden rendben van, tehát egy hibás lőszer okozza az 

akadályt, majd kiválasztani a megfelelő akadály elhárítási módszert, 

az több időbe kerül, mint a „Tap Rack Bang” módszer alkalmazása. 

 

Nagyon fontos, hogy a lőszer hibánál mindig azonosítsd, hogy 

lőszer, és nem pedig hüvely esik ki a fegyverből! Az utóbbi ugyanis 

azt jelentheti, hogy hibás volt ugyan a lőszer, de a csappantyú 

elműködött, és a mag beleszorulhatott a csőbe. Tehát ha nem jött 

létre a lövés, és egy lőszernek kellene kiesnie a fegyverből, de mégis 

egy hüvely esett ki, akkor mindig állj meg, és ellenőrizd a csövet! 

Inkább ne folytasd a pályát, inkább vesszen el valamennyi pont, 

mint sem, hogy rálőj egy másik lövedéket a csőben maradt 

lövedékre! 
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Harmadik akadály, a szán nem zár vissza teljesen  

A jelenség az, hogy az elsütő szerkezet nem old, hanem az 

elsütőbillentyű szabadon mozdítható.  

 

Az elhárítására a „Tap Rack Bang” módszerrel: TAP - Rácsapni a 

tárfenékre (bár ez ebben az esetben is egy felesleges mozdulat), 

RACK - a szán hátrahúzásával és elengedésével megszűnik az 

akadály (például kiesik az a lőszer, vagy hüvely, ami az akadást 

okozta), illetve egy új lőszer kerül a töltényűrbe, és BANG - le tudod 

adni a lövést. 

 

A másik módszer szerint azonosítanod kell a hibát. Végig kell 

nézned a fegyvert, és észre kell venned, hogy a szán nem zárt vissza 

teljesen, majd vissza kell ütnöd a szánt a helyére. Ez kakas nélküli 

fegyverek esetében nagyon egyszerű mozdulat, viszont a kakassal 

rendelkező fegyvereknél könnyen sérülést okozhat a tenyéren, vagy 

a kézfejen a megfeszített helyzetben lévő kakas, ha ügyetlenül 

csapsz rá a szánra. 

 

 

Negyedik akadály, a hüvely kivetési hiba  

A jelenség az, hogy az elsütő szerkezet nem old, hanem az 

elsütőbillentyű szabadon mozdítható, illetve egy hüvely lóg ki a 

fegyverből.  

 

Ennek az akadálynak az elhárítására nem ajánlom a „Tap Rack 

Bang” módszert, mert nagyon gyakran az ötödik fajta akadályt, a 

„dupla töltés” nevű hibát eredményezi. Mivel a hiba könnyen 

azonosítható - hiszen egy hüvely lóg a célzási síkba -, egyszerűen 

húzd hátra a szánt, de csak annyira, hogy a beakadt hüvelyt már 

ne szorítsa, és engedd kiesni! Ha túlságosan hátra húzod a szánt, 

akkor még egy lőszert elkezd a csőbe tolni a szán, ahol viszont már 

van egy. Így gyakran kialakul a „dupla töltés” akadály. 
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Vagy megpróbálhatod egyszerűen kisöpörni a beszorult hüvelyt. Ez 

is használható módszer, ha csak a hüvely talpa van beszorulva. 

Viszont ha a hüvely nagyobbik része van elakadva, akkor a kisöprés 

nehézkes, sőt a hüvely szája akár fel is sértheti a kezedet.  

 

 

Az ötödik leggyakoribb akadály, a dupla töltés 

Dupla töltés, vagyis amikor egy lőszer, vagy hüvely már van a 

töltényűrben, de a szán egy újabb lőszert próbál a csőbe tölteni. 

Ilyenkor a szán csak minimálisan mozdul előre, és megakad a két 

lőszer összeakadása miatt. Az ilyen akadály elhárítására nem 

alkalmas a „Tap Rack Bang” módszer, mert sem a tárfenékre 

csapás, sem a szán hátrahúzása és elengedése nem oldja meg a 

problémát. 

 

Az akadály elhárításához ki kell venned a tárat. A tár viszont nem 

fog magától kiesni a tárkioldó gomb megnyomásakor, mert az 

összeakadt lőszerek megakasztják azt. A tár kivételéhez hátra kell 

akasztanod a szánt a szánakasztóval. Ha hátra akasztottad a szánt, 

ez után vedd ki a tárat! A tár kihúzásával a szán most már előre tud 

siklani. Engedd előre a szánt, helyezz be egy új tárat, majd a szán 

hátrahúzásával és előre engedésével töltsd csőre a fegyvert! Erre 

azért van szükség, mert nem tudhatod, hogy üres hüvely, vagy 

lőszer van épp a csőben, viszont a csőre töltéssel biztosan lőszer 

kerül a töltényűrbe. Ez után már le tudod adni a következő lövést. 

 

Gyakorold az ilyen jellegű akadályok elhárítását, mert súlyos 

másodpercekbe telhet a pályán, ha nem megfelelő módon kezded el 

az akadály elhárítást! Ezekhez a gyakorlásokhoz használj puffer 

lőszert és üres hüvelyt! Bármelyik módszert is alkalmazod, mindig 

ügyelj arra, hogy a cső véletlenül se kerüljön ki a biztonságos lő 

irányból, illetve egyik testrészed se kerüljön a cső elé! Ezek csak a 

leggyakrabban előforduló akadályok voltak, de ha ezeknek az 
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elhárítását ismered - bármelyik módszert is alkalmazva - képes 

leszel a többi felmerülő akadályt is elhárítani.  

 

Ehhez van még egy szükséges és elengedhetetlen lépés. Ismerd meg 

a fegyvered működését! Gondold végig, és figyeld meg a működését! 

Egy idő után a fegyver visszarúgásán is meg fogod érezni, hogy ha 

valamilyen akadály lépett fel. Ekkor más lesz a visszarúgás érzése, 

ha nem zárt vissza teljesen a szán, vagy ha például a szánakasztó 

megakasztotta a szánt, vagy ha alultöltött volt a lőszer. Ezek sok 

ezer leadott lövés után felismerhető érzések lesznek. 

 

Ahogy Albert Morris megénekelte: Feelings, nothing more than 

feelings…  
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Mozgó célok 

 

A szituációs versenyeken leggyakrabban alkalmazott mozgó cél a 

bobber, vagy más néven swinger. Ezek leküzdésére kétféle módszer 

létezik. Az egyik, amikor a swinger holtpontja előtt - a lassuló és a 

holtpont utáni gyorsuló szakaszban - adod le a két lövést. A másik 

módszer, amikor folyamatosan követed a swingert a teljes látható 

szakaszban, és nem csak a holtpontban adsz le rá lövést, hanem 

bármikor, amikor az összerendezett irányzékot a célon látod. A 

második módszerrel több időd - pontosabban több lehetőséged - van 

a cél megtámadására. A hosszabb mozgású úton több lövést vagy 

képes leadni, mint ha egy ponton várod a mozgócélt. 

 

Az első módszer gyakorlása viszonylag egyszerű. Jegyezd meg, hogy 

melyik pontra fog kiérkezni a swinger, és már a mozgócél kiérkezése 

előtt célozz arra a pontra!  

 

A másik módszer gyakorlása ettől kicsit eltér. Először takarás 

nélküli swinger meglövését gyakorold! Indítsd el a swingert, és 

kísérd folyamatosan a mozgását az első irányzékkal, de ne adj le 

lövéseket, csak imitáld az elsütést! A távolság ne legyen több 8-10 

méternél! Az első irányzék legyen mindig előrébb, mint a középső 

zóna! Hogy mennyivel az a távolságtól, és a swinger sebességétől 

függ. A lőlap mozgásának két holtpontja lesz, ahol a lőlap mozgása 

lelassul, sőt egy pillanatra meg is áll. Célszerű ezeken a pontokon, 

illetve ezek közelében megtámadni a legtöbb lövéssel a lőlapot úgy, 

mint az első módszernél. A különbség annyi, hogy ha az első 

irányzék rajta van a célon, akkor nem csak a holtpont környékén 

tudsz lövéseket leadni, hanem bárhol máshol is. 

 

Ha a követés már megy, és folyamatosan a középső zóna előtt tudod 

tartani az első irányzékot, akkor kezdj el folyamatosan lövéseket 

leadni a jobbra - balra mozgó swingerre! A cél az, hogy minden 
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találat legyen a lőlapban, illetve minél több legyen a középső 

zónában. Kezd el négy lövéssel, ciklusonként majd növeld 

folyamatosan az egy ciklusban leadott lövések számát! (Egy ciklus, 

egy balról jobbra és jobbról balra mozgás). Koncentrálj arra, hogy a 

lövések leadásakor folyamatosan kövesd az első irányzékot, és tudd, 

hogy talált-e a lövés, vagy nem! A mozgó cél megtámadásánál 

sokkal fontosabb tudni, hogy a lövést jó helyen adtad-e le, mint az 

álló célok esetében, mert itt időbe telik, amíg a lőlap ismét lőhető 

pozícióba kerül, és rá tudsz javítani, ha nem találtál. 

 

Ha ez már megy, egy takarás segítségével csökkentsd le a 

láthatóságát a mozgási útnak! Ez által kevesebb időd és kevesebb 

lehetőséged van megtámadni a célt. Tudnod kell, hogy hol fog 

felbukkanni a cél, és hol adhatod le rá az első lövést! A feladat itt 

sem változik. Minél több célzott lövést adj le a lőlapra, és minél több 

találatod legyen a középső zónában! Változtasd a takarás helyét, 

gyakorold a jobbról, és a balról előbukkanó cél megtámadását is! 

 

A távoli mozgócélok esetében előfordul, hogy egy ciklusban csak egy 

lövésre lesz időd. Ilyenkor a két lövés közé akár tervezz be egy másik 

célt, amit meglősz, hogy ne kelljen várnod, amíg a swinger ismét 

abba a pozícióba ér, ahol leadhatod a második lövést! Ilyen esetben 

nem engedheted meg magadnak a hibázást. Ha várnod kell még egy 

ciklust egy harmadik lövésre, az rengeteg időveszteséggel jár. 

 

A legnehezebb azon mozgócélok megtámadása, melynek nincs 

holtpontja, mert balról és jobbról is ki van takarva. Az ilyen célokat 

a felső pontján, mozgás közben kell megtámadnod. Figyeld meg az 

ütemét, és az előbukkanás pillanatában adj le mindig egy lövést a 

cél közepe elé! Itt lényegében nincs időd követni a célt. Az ilyen fajta 

swingernél az első módszert kell alkalmaznod, tehát célozz oda, ahol 

fel fog bukkanni a cél, és az adott pillanatban süss! 
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A dupla mozgócélok megtámadása egy ütemben 

Mivel a lőlapok nem egyszerre lesznek láthatóak, és nem egyszerre 

tűnnek el, ezért a feltűnésük és az eltűnésük sorrendjében kell 

megtámadnod azokat. Értelemszerűen az először feltűnő lőlap több 

ideig lesz látható, mint a második lőlap. Az először megjelenő célt 

támadd meg egy lövéssel, amint feltűnik! Majd a másodjára feltűnő 

célt támadd meg két lövéssel, és ismét az első lőlapot egy lövéssel. 

Ez az optimális sorrend!  

 

 

 

Ezt a sorrendet használva a fegyvert kevésbé kell mozgatnod, hiszen 

a második cél közel pont oda fog érkezni, ahová az első. Visszafelé 

mozgásnál - letűnéskor - ugyanez lesz a helyzet, a később eltűnő cél 

fog közel ugyanarra a pontra érkezni, mint ahol meglőtted az első 

eltűnő célt. Gyakorold ezt a technikát, mert egy mozgási ciklust 

spórolhatsz azzal, ha egy kimozgás alatt képes leszel a négy lövést 

leadni a két lőlapba! Lényegesen magabiztosabb leszel az egy 

lőlappal rendelkező swingerek meglövésében is, ha tudod, hogy a 

dupla mozgócélt is képes vagy egy ciklus alatt, négy pontos lövéssel 
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megtámadni. Szintén közelről kezd a gyakorlást azért, hogy az ütem 

rögzüljön benned! Hiába a versenyen 15(+) méterről kell majd a 

mozgócélt meglőni, de kezd 7-8 méterről a gyakorlást, és növeld 

folyamatosan a távolságot! 

 

Csak akkor fogod tudni távolról is eltalálni a legbelső zónát, ha nem 

a cél közepére célozva adod le a lövést, hanem a középső zóna elé 

célozva, amerre a swinger épp mozog. De mennyivel is kell a lőlap 

elé céloznod? Elhanyagolva a lövedék lassulását és a swinger 

váltakozó gyorsulását, végezzünk egy gyors számítást.  

 

Egy átlagos swinger sugara - a találati zóna közepe - kb. 68 cm a 

csapágytól mérve. Ez 180°-ba átfordítva egy 136 cm átmérőjű 

félkörívet fog adni, melynek az útja kb. 2,1 méter. Ezt az utat egy 

átlagos swinger 0,8 másodperc alatt teszi meg. Így az átlag 

sebessége kb. 2,6 m/s. A holtpontokban a sebessége természetesen 

0 m/s, míg a tetőponton kb. 5,2 m/s. 

 

Egy lassú lövedék sebessége kb. 270 m/s. Tizenöt méter távolságot 

kb. 0,05 másodperc alatt teszi meg a lövedék. Ennyi idő telik el a 

lövés és a célba érés között. Ennyi idő alatt - a maximális 

csúcsponti sebességen - kb. 26 centimétert mozdul a lőlap. Ugyanez 

az út a swinger átlagsebességével számolva kb. 13 centiméter. Tehát 

nagyságrendileg ennyivel kell a középpont elé céloznod egy átlagos 

swinger megtámadásakor, egy átlagos 15 méter távolságból. Nyilván 

ezt nem lehet pontosan kiszámolni, főleg nem egy versenyen. 

Viszont sok gyakorlással, idővel rá fogsz érezni, hogy mennyivel kell 

a középső zóna elé célozni a különböző távolságokról, a különböző 

sebességű mozgócéloknál. Léteznek másfajta mozgó célok is, de 

mindegyik lényege az ütem és a magabiztosság. 
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A légzés 

 

A fizikai felkészültségnél már volt szó érintőlegesen a légzésről, most 

nézzük egy kicsit részletesebben.  

 

Mint azt már írtam, el kell kerülnöd az oxigénhiányos-állapotot. A 

szemmozgató izmok fáradnak el leghamarabb oxigénhiányos- 

állapotban, ezért nem szabad, hogy a véred szén-dioxid szintje 

feldúsuljon. Emiatt van szükség a megfelelő légzésre. A különböző 

részfeladatoknál különböző légzés technikát kell alkalmaznod. Az 

egyik fontos dolog, hogy ne tartsd bent a levegőt, még célzás közben 

sem! Ha visszatartod a lélegzeted, a mellkasod megfeszített 

állapotban lesz, ami egy természetellenes állapot. Ezen felül 

kényelmetlen lesz a szervezetednek, ha a légzési ingernek ellenállsz, 

akár nagyon rövid időre is. 

 

Mivel szituációs lövészetről van szó, a légzés valamennyire eltér a 

pontlövészet légzés technikájától. A pulzusszám és a légzésszám itt 

magasabb, de maga a filozófiája nagyon hasonló. A lövés előtt végy 

mély lélegzetet - oxigén felvétel -, majd fújd ki a levegőt körülbelül 

háromnegyed részig, miközben a célra tolod a fegyvert! Mind a 

belégzést, mind a kifújást szájon át hajtsd végre! A lövések 

leadásakor lassan engedd ki a maradék levegőt! Ez a kiengedés ne 

kifújás legyen, hanem a légző izmok préselése nélkül, csupán az 

izmok egyszerű elernyesztésének hatására távozzon a levegő a 

tüdődből. A lövéseket - például a cél áthelyezés ideje alatt - kövesse 

egy gyors, rövid belégzés, majd egy gyors háromnegyed részig 

történő kifújás, amit ismét egy lassú elernyesztés követ a sütés 

alatt! 

 

A ki- és belégzés nyugodtan túlozd el a gyakorlás során! Gyors és 

mély legyen a ki- és belégzés! Nyugodtan adj ki olyan hangokat, 
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mint egy gőzmozdony! Így hallható lesz a légzés, ezért könnyebben 

tudsz csak a légzésre összpontosítani.  

 

Nézzünk egy példát a légzési ciklusokra: 

 

 

 

A pálya 12 lövéses, célonként két találattal, ami két helyről lőhető, 

bal és a jobb oldalról - baloldalon kezdve. 

 

A pálya végrehajtása. A start jelzés után a közeli két cél 

megtámadása két-két lövéssel, majd céláthelyezés, és a távoli célok 

megtámadása szintén két-két lövéssel. Ez után átmozgás a jobb 

oldalra, majd a két jobb oldali cél megtámadása két-két lövéssel. 
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Nézzük meg, hogy néz ki egy ilyen feladatnál a légzés: 

 

 

Az x a lövések leadásának a pillanata. 

Az a’ - b’ szintek közötti szakasz a tüdő teljes kapacitása. 

Az a” vonal jelzi a normál kilégzési szintet - amennyi a légző izmok 

egyszerű elernyesztésével távozik. 

A b” vonal jelzi a normál belégzési szintet. 

 

Az „A” szakasz: a startjelzéstől a célra emelés kezdetéig tartó 

szakasz. A légzés ebben a fázisban egy gyors mély belégzés. 

 

A „B” szakasz: a célra emeléstől a lövés kezdetéig tartó szakasz. A 

légzés ebben a fázisban egy gyors kifújás, körülbelül háromnegyed 

szintig. 

 

A „C” szakasz: a közeli célok megtámadása két-két lövéssel. A légzés 

ebben a fázisban egy lassú kilégzés (amennyi a légző izmok 

elernyedése közben távozik). 
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A „D” szakasz: céláthelyezés. A légzés ebben a fázisban egy gyors, 

belégzés. 

 

Az „E” szakasz: ismét a célra emeléstől a lövés kezdetéig tartó 

szakasz. A légzés ebben a fázisban egy gyors kifújás, körülbelül 

háromnegyed szintig. Azonos a „B” szakasszal. 

 

Az „F” szakasz: a távoli célok megtámadása két-két lövéssel. A 

légzés ebben a fázisban egy lassú kilégzés - amennyi a légző izmok 

elernyedése közben távozik. Azonos a „C” szakasszal. 

 

A „G” szakasz: gyors átmozgás a jobb oldali pozícióba. A légzés 

ebben a fázisban, gyors mély belégzések és gyors kifújások, más 

néven hiperventilláció - jelentős légcsere növelés, a légzés 

frekvenciájának és a légcsere térfogatának növelése. 

 

A „H” és „I” szakaszok megegyeznek a „B” és „C”, illetve az „E” és „F” 

szakaszokkal. 

 

„J” szakasz: a lövés utáni belégzés és lassú kifújás, hogy a 

szervezeted visszaálljon a normál ütembe. 

 

Mint látod, ez a légzési technika két fázisból áll. Maximális légcsere, 

illetve lassú kilégzés. Az előbbivel - a gyors, mély ki- és belégzés - 

elegendő oxigén jut a véredbe, így a magas pulzusszám mellett sem 

lép fel oxigénhiányos-állapot, más néven hypoxia - az az állapot, 

amikor a test, vagy annak egy része meg van fosztva az oxigén 

ellátástól. Az utóbbi - a lassú elernyesztett kifújás - lehetővé teszi a 

pontos célzást, mivel a lövés pillanatában nincs légzés, csak az 

elernyesztett izmok által képzett levegő kiengedés, ezért a fegyver 

nem fog vertikális irányba elmozdulni. Mivel a légzést végző izmok 

mozognak – elernyednek -, ez nem lesz kényelmetlen a 

szervezetednek úgy, mint ha visszatartanád a lélegzetedet. 
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A légzés szabályozásának van még egy jótékony hatása. Szabályozni 

tudod vele a stressz mértékét. A megfelelő légzéssel meg tudod 

nyugtatni a szervezeted, illetve ha szükséges, tudod növelni a 

stressz szintedet. Dinamikus lövészetről lévén szó, a túl nyugodt 

állapot nem hatékony. Belassult állapotban nem tudod kihozni 

magadból a maximális teljesítményt. Azt az állapotot - stressz 

érzetet - kell megtalálnod, amiben a leghatékonyabban tudsz 

teljesíteni. Vigyázz, a túlzott stressz pont olyan rossz, mint a túl 

nyugodt állapot! Van egy másik nagyon hasznos hozománya annak, 

ha figyeled a légzésedet. Ha a lövés közben csak egy dologra figyelsz, 

azáltal hatékonyabban lesz képes a tudatalattid dolgozni, mert 

nincs ezer és egy zavaró gondolat a tudatodban. Emlékezz vissza, 

korábban azt írtam, hogy lövés közben ne gondolj semmire, ürítsd 

ki az agyadat, és hagyd, hogy a tudatalattid tegye a dolgát! Nos, 

semmire nem gondolni, vagy csak egy dologra odafigyelni, az nem 

ugyanaz a szint. A kettő között pont annyi a különbség, mint egy 

székről leugrani, és sarokra érkezni, vagy lábujjhegyre. Ezerszer 

könnyebb csak egy dologra gondolni, mint semmire sem gondolni. 

Nem véletlen, hogy a jóga órákon a légzésükre figyelnek a 

résztvevők, és így próbálják elérni azt, hogy mentálisan a 

legkevesebb zavaró gondolat kerüljön elő a fejükben. Ha csak egy 

dologra figyelsz, sokkal hatékonyabban fognak előjönni a 

tudatalattidból a rögzített dolgok, mint ha ezer dolog jár a fejedben. 

Az az egy dolog lehet egyébként az, ha az első irányzékra 

koncentrálsz, hogy minden egyes élet tökéletesen láss. Vagy arra, 

hogy minden egyes index pont a megfelelő helyre essen a 

markolaton. Vagy a tökéletes trigger reset. Bármit választhatsz, de 

hatékonyabb, ha az a dolog kapcsolódik magához a lövéshez, és 

olyan, amit látsz - tehát a szemed előtt van -, vagy érzed - ilyen 

például a markolatfogás -, vagy hallod - mint például a légzésedet. 

Találd ki, hogy neked mi a legmegfelelőbb légzési technika, és kezd 

el ezt is tudatosan gyakorolni! Furán hangzik, de igen, a légzést is 

gyakorolni kell.   
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Pálya, vagy nem pálya 

 

Biztosan feltűnt már, hogy bár szituációs lövészet gyakorlásáról szól 

a könyv, mégsem írtam soha azt, hogy „Építs egy szituációs pályát, 

és kezdj el rajta gyakorolni!” Lényegében miből is áll egy szituációs 

pálya végrehajtása?  

 

Bontsuk ezeket részegységekre: 

- fegyver elővétel, 

- mozgás - elindulás, lassítás, 

- különböző testhelyzetek felvétele - térdelés, fekvés, stb. 

- pontos és gyors lövések, 

- céláthelyezések, 

- tárcsere, 

- mozgócél lövése, 

- lövés mozgás közben, stb.  

 

Mivel ezek a részegységek külön-külön is gyakorolhatóak, ezért úgy 

gondolom, hogy ezeknek a részegységeknek - mint például átmozgás 

és lövés -, külön történő gyakorlása hasznosabb, mint ha 

megépítesz egy szituációs pályát barikádokkal, papírcélokkal, 

fémcélokkal, és azon gyakorolsz. A pályán a figyelmedet rengeteg 

dologra kell fordítanod, így a tanulásra sokkal kevesebb figyelem 

marad, mint ha csak egyszerű mozdulatsorokat gyakorolsz. Tehát a 

véleményem, hogy a gyakorlatok tanulásához nem kell pálya. 

 

Akkor nem szükséges a szituációs pálya a gyakorláshoz? De igen! 

Csak nem a lövészet, hanem a taktika gyakorlásához, a mentális 

felkészüléshez, illetve a teljesítményed felméréséhez. A következő 
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fejezetben lesz szó részletesen a pálya taktikáról, úgyhogy most 

csak pár szóban arról, hogy a taktika szempontjából miért fontos a 

szituációs pálya. 

 

Egyrészt rutinod lesz a pálya adottságainak felmérésében, ha 

pályán is gyakorolsz. Másrészt itt tudod megfigyelni, hogy milyen 

taktikai sorrend fekszik jobban neked. Harmadrészt itt tudod 

lemérni, hogy egy-egy feladatnak mennyi a végrehajtási ideje, és ez 

által tudod majd kiválasztani a versenyen a legjobb végrehajtási 

sorrendet. (Részletesebben a következő fejezetben). 

 

Azt írtam, hogy a mentális felkészüléshez is szükséges a szituációs 

pálya. Nos, nem kimondottan a szituációs pályára van szükséged, 

hanem magára a versenyzésre. Ez megtanít kezelni az érzelmeidet, a 

stresszt, a gondolataidat. A versenyzés egy teszt arra, hogy hogyan 

viselkedsz nyomás alatt.  

 

Ahhoz, hogy ne legyél „edzés menő” versenyezz sokat! Ugyanis az 

edzésen nyújtott teljesítményed nem egyenlő a versenyen mutatott 

teljesítményeddel. Jeff Cooper ezért találta ki az IPSC-t, mert rájött, 

hogy a versenyzés, a stressz helyzet javítja azokat a képességeket, 

ami egy valódi tűzharcban szükségesek. Hatékonyabban 

teljesítettek azok az emberek egy valódi tűzharcban, akik szituációs 

pályákon edzettek és versenyeztek, mint azok, akik csak statikus 

lövészetet gyakoroltak. Ügyesebben oldották meg a helyzeteket 

köszönhetően ezeknek a szituációs sportoknak, illetve a 

tréningeken, versenyeken szerzett tapasztalatoknak. 

 

Szokj hozzá az adrenalinhoz! Szokj hozzá, hogy 5-10 ember áll 

mögötted, és téged figyelnek! Szokj hozzá a feszültséghez és a 

hibázáshoz - pontosabban annak feldolgozásához! Ehhez ideális egy 

4-5 pályás kis verseny, amit az edző társakkal vívtok. Rendezzetek 

időnként egy megmérettetést, egy kis verseny formájában. A verseny 
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után elemezd magad! Tudtál mindenre figyelni? Miben kell 

fejlődnöd? Hogy érezted magad, ha hibáztál? Végig vitted magaddal 

az érzést, vagy tovább tudtál lépni? 

 

A versenyen tudod lemérni a teljesítményed. Saul Kirsh egyik 

gondolata nagyon frappánsan fogalmazza meg a lényeget: „Ha nagy 

hal leszel egy kis tóban, ideje nagyobb vizet keresned”. Vagyis, ha 

elértél egy bizonyos szintet, lépj tovább! Feszegesd a határaid, 

különben meg fogsz ragadni egy szinten! A verseny az a hely, ahol le 

tudod mérni, hogy „mekkora hal vagy már”. 

 

Nagyon fontos, hogy agyban ott tudj lenni egy versenyen. Ehhez 

kellenek ezek a kis házi bajnokságok. A technika gyakorlásának a 

helye a lövészedzés és a száraz gyakorlás. A mentális felkészülés 

helye pedig az ilyen háziversenyek. Észre fogod venni, hogy egy idő 

után könnyebben kikapcsol az agyad, és hagyja, hogy a tudatalattid 

dolgozzon akár verseny körülmények között is. Idővel gyorsabb lesz 

a hibázás feldolgozása. Könnyebb lesz megtalálni a megfelelő stressz 

szintedet - amiről a légzés résznél volt szó. 

 

A verseny legyen verseny, de kezeld ezt is tudatosan, és ne csak a 

technikára, hanem a mentális részre is figyelj oda! 
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VI. Holtidők 
 

 

Mitől lesz valaki Top lövő? 

 

Mitől lesz a Top lövő mondjuk öt másodperccel gyorsabb, egy húsz 

másodperc körüli pályán? Az elsütő billentyűt elhúzni ugyan annyi 

idő egy Top lövőnek és egy átlagos lövőnek is. A fegyver újratöltési 

ciklusában sincs akkora eltérés, ami ezt eredményezné. A válasz: a 

holt idők miatt. 

 

Minden egyes tizedmásodperc, amit a sípszó elhangzása után nem 

lövéssel töltesz el a pályán, az holtidő. A holtidők minél 

hatékonyabb csökkentése különbözteti meg a Top lövőt az átlagos 

lövőtől. Nézzük meg, mik ezek a holtidők, és mekkora különbség 

van a két lövő között! Tételezzük fel, hogy mindkét lövő fizikuma 

azonos! 

 

 Top lövő ideje Átlagos lövő ideje 

Reakcióidő a sípjel után 0,1 sec 0,2 sec 

Fegyver elővétel, első 

lövés (8 méter) 
1,0 sec 1,7 sec 

Cél áthelyezés (pl. plate 

rack-en, 8 méterről) 
0,4 sec / lövés 0,6 sec / lövés 

Split (papír célon, 10 

méter) 
0,4 sec / lövés 0,5 sec / lövés 

Tárcsere (mozgás közben) Nincs különbség 

Átmozgás Nincs különbség 

Lövés - átmozgás 
Lövés, indulás, 

érkezés 

Lövés, vizuális 

kontroll, indulás, 

érkezés 
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Ezek nem tűnnek túl nagy különbségeknek. A táblázat láttán sokan 

azt mondanák, hogy a fegyver elővételből adódik majd a legnagyobb 

különbség. Természetesen az is szerepet játszik, de honnan jön 

akkor a többi 4,5 másodperc? Lehet sokat gyúrni egy fegyver 

elővételre, hogy elérd az 1,0 másodperces Top lövő időt vagy, hogy 

ugyanolyan gyorsan cseréj tárat, mint a világ legjobbjai. De ne 

felejtsd el, hogy míg fegyver elővételből egy van egy pályán, és 

tárcseréből egy-három, addig céláthelyezésből, splitek-ből, 

átmozgásból akár öt, tíz, vagy akár húsz is! (A két lövés közt eltelt 

időt nevezzük split-nek). Ezek azok a holtidők, amivel a Top lövő 

megnyeri azt az öt másodpercet a pályán. A villámgyors fegyver 

elővétel az egy pozíciós rövid pályákon jelentenek szignifikáns 

előnyt, ahol 10 fölötti a pálya Hit faktora. Tehát nem lényegtelen, 

hogy milyen gyorsan veszed elő a fegyvert, de a pályák többségénél 

nem ez a jellemző. 

 

Nézzük meg egy konkrét példán keresztül. 22 lövéses pálya - 9 

papír cél, 2 popper, 2 kisfém, 1 tárcsere - 4 pozícióból lőhető. A 

példában az átmozgások és a tárcsere idejét azonosra vettem, hogy 

jól látszódjon, a szignifikáns különbség nem innen ered.  
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 Top lövő Átlagos lövő 

Fegyver elővétel, első 

lövés 
1,0 1,7 

1-6. lövés 
2,5 (0,3 split x 3 és cél 

áthelyezés x 2) 

3,7 (0,4 split x 3 és 

cél áthelyezés x 2) 

Vizuális kontroll 2,5 (0,0) nincs 3,9 (0,2) van 

Átmozgás 5,5 (3,0) 6,9 (3,0) 

7. lövés, gumi 

mögötti kisfémre 

5,9 (0,4 lassítás közbeni 

célzással) 

7,5 (0,6 megállás 

utáni célzással) 

8. lövés, popper 6,7 (0,8 cél áthelyezés) 
8,5 (1,0 cél 

áthelyezés) 

9-10. papír 
7,7 (1,0 cél áthelyezés 

és split) 

9,9 (1,4 cél 

áthelyezés és split) 

11-12. papír 
8,6 (0,8 cél áthelyezés 

és split) 

10,9 (1,0 cél 

áthelyezés és split) 

Vizuális kontroll 8,6 (0,0) nincs 11,1 (0,2) van 

Átmozgás, tárcsere 10,6 (2,0) 13,1 (2,0) 

13-14. mozgó cél 2 

ütemben 

12,6 (2,0 vizuális 

kontroll nélkül) 

15,6 (2,5 vizuális 

kontrollal) 

15-16. papír 
13,4 (0,8 cél áthelyezés 

és split) 

16,6 (1,0 cél 

áthelyezés és split) 

Vizuális kontroll 13,4 (0,0) nincs 16,8 (0,2) van 

Átmozgás 15,4 (2,0) 18,8 (2,0) 

17-18. papír 
16,2 (0,8 lassítás 

közben célzással) 

19,8 (1,0 megállás 

utáni célzással) 

19-20. papír 
17,2 (1,0 cél áthelyezés 

és split) 

21,2 (1,4 cél 

áthelyezés és split) 

21. popper 18,0 (0,8 cél áthelyezés) 
22,2 (1,0 cél 

áthelyezés) 

22. kisfém 18,8 (0,8 cél áthelyezés) 
23,2 (1,0 cél 

áthelyezés) 

Teljes idő: 18,8 23,2 
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A fenti példában a következő különbségekkel számoltam a Top lövő 

javára:  

- fegyver elővétel -0,7 másodperc, 

- egy split -0,1 másodperc, 

- egy céláthelyezés -0,1 másodperc, 

- egy vizuális kontroll hiánya -0,2 másodperc, 

- egy lassítás közbeni célzás -0,2 másodperc. 

 

Jól látszik, hogy a jelentős különbség a 0,1-0,2 másodperccel 

gyorsabb céláthelyezésekből, splitek-ből és a vizuális kontroll 

mellőzéséből adódik, nem pedig egyetlen gyors fegyver elővételből. 

Ezekkel több, mint 4 másodperc különbséget nyer meg a Toplövő a 

pálya végére. Ezeket a tizedmásodperceket viszont csak tökéletesen 

kidolgozott és jól begyakorolt mozdulatokkal tudod megnyerni, 

kapkodással nem. Itt is visszautalnék arra, hogy mennyire fontosak 

a pontosan kitréningezett alapok.  

 

 

Figyelj a szekvenciára a holtidők csökkentése érdekében 

A hibázás egyik leggyakoribb oka, ha már a következő 

végrehajtandó részfeladat gondolsz, amikor még az előző 

részfeladatod hajtod végre. Ha például az utolsó lövésnél már a 

tárcserére, vagy az elindulásra összpontosítasz - hogy minél 

hamarabb elkezd a tárcserét, vagy minél hamarabb elindulj -, akkor 

a lövésed biztos nem lesz pontos. A fogásod már nem lesz tökéletes, 

vagy már nem is a cél felé leszel fordulva, hanem abba az irányba, 

amerre tovább akarsz haladni. 

 

Válaszd szét a feladatokat részegységekre, és csak arra a feladatra / 

részegységre koncentrálj, amit épp végrehajtasz! Gondolj például a 

nyomtatott áramkör készítésére, ahol a robotkar beülteti a 
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különböző alkatrészeket az alaplapra! A robotkar megfog egy 

alkatrészt, odaviszi a megfelelő pozícióba, beülteti az alaplapra, 

majd visszatér a nulla pozíciójába. A robotkar nem fogja elkezdeni a 

beültetést, amíg nincs a megfelelő pozícióban, és nem veszi fel a 

következő alkatrészt, amíg a robotkar nincs teljesen az alkatrész 

fölött. Ugyanezt a filozófiát követve válaszd szét a lövészetet 

részegységekre! Amíg célzol, addig a lövésre leadására koncentrálj! 

Ha befejezted a lövést, kezdődhet a tárcsere. Ha a tárcserének vége, 

akkor kezdhetsz teljes erőből futni. Ha megálltál a stabil 

állásodban, csak ez után add le a távoli lövést! Ha ezt nem tartod 

be, és már a következő végrehajtandó feladatra koncentrálsz, 

nagyon könnyen hibázni fogsz. 

 

Ez a filozófia ugyanúgy igaz arra, amikor épp versenyzel. Csak arra 

az egy pályára koncentrálj, amit éppen végrehajtasz. Minden más 

pálya, amit már meglőttél az a múlt, és minden pálya, amit ezután 

fogsz meglőni az a jövő. A versenyen csak a jelennel foglalkozz! Ha 

azon agyalsz, hogy elrontottad az előző pályát, és motiválatlanul 

állsz neki a következő pályának, nem fogod tudni végrehajtani a 

pályát maximális teljesítménnyel. Próbáld mentálisan minél 

hamarabb lezárni azt a pályát, amit esetleg elrontottál, és csak arra 

a pályára koncentrálj, ami előtted van! „Ne hagyd, hogy a múlt 

ellopja a jelened!” 

 

A szekvenciát - mint filozófiát - máshol is érdemes alkalmaznod. 

Képzelj el egy olyan pályát, ahol kis fémek, vannak egy keretre 

rögzítve (például: plate rack)! Egyik irányból a másikra haladva 

egymás után lődd meg a kisfémeket! Ha valamelyiket nem találtad 

el, és az állva maradt, akkor is menj tovább a következő célra, és a 

sorozat végén menj vissza a fennmaradt célra! Ezzel minimálisan 

nagyobb utat kell megtenned, hiszen lehet, hogy a plate rack 

végéről kell, mondjuk az elejére visszacéloznod, de ez még mindig 

gyorsabb, mint ha megtöröd a lendületedet azzal, hogy a lövés után 
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a tovább emelést megállítod, és vissza-visszacélzol az állva maradt 

kis fémre. Biztosan tapasztaltad már azt az érzést, amikor 

megtorpan a mozgásod egy állva maradt cél miatt, tehát nagyon 

nem kell magyaráznom, hogy miről van szó. Nagyon sok időt tudsz 

elvesztegetni azzal, ha nem tartod be ezt a szekvenciát. Ezt úgy 

tudod a legjobban begyakorolni, ha minél hamarabb elhagyod a 

vizuális kontrollt a lövések után. Így a „nem találatokról” sokkal 

hamarabb információt kapsz, hiszen a lövés pillanatában tudni 

fogod - egy érzés által -, hogy fog-e találni a lövésed, vagy nem. 

 

Tudom, ez elég furcsán hangzik, de ezekkel a tudatos lövésekkel 

tudsz majd sok-sok tizedmásodpercet megspórolni, amik majd a 

győzelemhez vezetnek téged. 
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Hit faktor 

 

Az IPSC versenyek értékelésének alapja a találati pontok összege és 

az idő. 

 

A Hit faktor = pont / másodperc, tehát a szerzett pontok értéke 

osztva az idővel, ami alatt végre hajtottad a pályát. Ez az általános 

meghatározása. A Hit faktor a pálya találati hatékonyságának 

mutatószáma. (A könnyebbség kedvéért ebben a részben az 

érvényben lévő IPSC szabályok szerint fogok számolni, Minor 

pontozással, Alpha zóna - 5 pont; Charlie zóna - 3 pont; Delta zóna 

- 1 pont). 

 

A közeli / „gyorsabb” célok (pályák) adják a magasabb Hit faktort, 

míg a távoli / „lassú” célok (pályák) az alacsonyabbat. Általánosan 

elmondható, hogy az alacsonyabb Hit faktorú pályákon a 

pontosság, míg a magasabb Hit faktorú pályákon a gyorsaság a 

fontosabb. Ezt a mondatot ne úgy értsd, hogy csak az idő számít, és 

elég, ha csak Delta-kat lősz! Ez csak annyit jelent, hogy a gyorsaság 

miatt belefér kb. 20% Charlie találat, az összes többinek Alpha-nak 

kell lennie. Ne pazarold el a közeli célokon az Alpha-kat plusz 0,1 - 

0,2 másodpercért cserébe! A gyors pályákon is szánd rá azt a pár 

tizedmásodpercet, de cserébe lőj Alpha-t. 

 

Nézzük meg egy gyakorlati szemszögből a Hit faktor számítását! 

Mondjuk azt, hogy a pálya Hit faktora 2,0! Mi történik, ha lősz egy 

Delta-t (1 pont), és rájavítasz egy Alpha-val (5 pont), és mi történik, 

ha nem javítasz rá? A Delta mínusz 4 pontot jelent neked az Alpha-

hoz képest. A rájavítás ideje (Alpha-ra) 0,5 másodperc. Szorozd meg 

a Hit faktort a rájavítás idejével 2,0 x 0,5 = 1 pont! Vagyis, a plusz 

rálövéssel és a plusz idővel a mínusz 4 pont helyett csak 1 pontot 

veszítesz. Sőt, ha 2,0 másodpercen belül javítasz egy Alpha-ra 

(mivel 2-es Hit faktor x 2,0 másodperc = 4), mindenképp jobban 
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jársz, mint ha otthagyod a Delta-t. Nézzük meg ugyanezt a helyzetet 

egy kilences Hit faktorú pályán! A Delta szintén mínusz 4 pontot 

jelent, és 0,5 másodperc alatt tudsz javítani Alpha-ra. 9,0 x 0,5 = 

4,5 pont. Vagyis 0,5 ponttal többet veszítesz, ha rájavítasz, mint, ha 

otthagyod a Delta-t. Pontosan ezért van nagy jelentősége annak, 

hogy a magas Hit faktorú gyors pályákon is Alpha-kat lőj, mert a 

rájavítással együtt már nem éri meg! 

 

Ez a táblázat azt mutatja meg, hogy a különböző Hit faktorú 

pályákon mennyi időd van rájavítani, illetve mennyi időn belül 

érdemes rájavítani a Miss-re, a Delta-ra, vagy akár a Charlie-ra. 

 

Faktor Miss D C 

12 1,25 - - 

11 1,36 - - 

10 1,5 0,4 - 

9 1,66 0,44 - 

8 1,87 0,5 - 

7 2,14 0,57 - 

6 2,5 0,66 - 

5 3 0,8 0,4 

4 3,75 1 0,5 

3 5 1,33 0,66 

2 7,5 2 1 

 

A táblázatból az látszik, hogy a Delta-kat csak nagyon magas Hit 

faktorú pályákon szabad csak otthagyni, más esetben rá kell 

javítani. Ha azt látod az első irányzékot követve, hogy nem jó helyen 

történt a sütés, vagy épp bele rántottál a sütésbe, akkor azonnal 

jönni fog benned az érzés - amiről az előző fejezetben írtam -, hogy 

javíts rá egy újabb lövéssel! A Miss-ről már nem is beszélve. Egy 

Miss nagyon sokba kerül, nem engedheted meg magadnak, hogy 

otthagyd.  
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Pálya taktika 

 

Akkor tudsz a leghatékonyabban felkészülni a pályákra, ha a 

verseny előtt megnézed a bírók versenyét. Egy igazán nagy 

versenyen, ahol 16 versenyző van egy csapatban, előfordul, hogy 

csak kétszer tudod bejárni a pályát. Ennyi idő áll rendelkezésedre 

feltérképezni az összes célt, megtervezni a sorrendet, a tárcserét, 

felmérni az összes opciót, analizálni a mozgócélokat, Hit faktort 

számolni, memorizálni a pályát, stb. Ez a két bejárási lehetőség 

nagyon kevés minderre. Ezért kell a lehető legfelkészültebben 

érkezned a pályához, amit meg akarsz lőni, és a lehető legtöbb 

információt begyűjteni még a pálya bejárás előtt. 

 

Általában azokat a pályákat érdemes a bírók versenyén megnézni, 

ahol van mozgócél, eltűnő cél, illetve magas lövésszámú és több 

pozíciós pályákat. Nem feltétlenül azt kell megfigyelni, hogy a 

többiek hogyan lövik meg a pályát. Természetesen jól jöhet majd 

egy-egy ötlet. Inkább azt figyeld meg, hogy hol helyezkednek el a 

célok! Mennyi idő telik el a mozgócél / eltűnő cél aktiválásától a 

láthatóságáig, és milyen az üteme. Mennyi lehet a Hit faktor. Távoli, 

nehéz lövéssel érdemes megtámadni egy célt, vagy közelről, könnyű 

lövéssel.  

 

Ha már annyit elérsz, hogy a fő versenyen úgy állsz oda egy hosszú 

pályához, hogy már a pálya bemutatás előtt tisztában vagy vele, 

hogy hol helyezkednek el a célok, és melyik célcsoport után kell 

tárat cserélned, akkor már egy pályabejárásnyi időt megspóroltál. 

Több időd marad feltérképezni azt, hogy milyen más lehetőség van 

még a végrehajtásra. Természetesen valamennyire azonosulni fogsz 

ahhoz a taktikához, amit a bírók versenyén látsz, de legyél képes 

attól elvonatkoztatni, és más stratégiát is figyelembe venni! Nem 

biztos, hogy az lesz a jó sorrend, ahogy más lőtte. Lehet, hogy a te 

fizikumodhoz, tudásodhoz egy másik stratégia megfelelőbb lesz.  
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Hasznos az ilyen fajta felkészülés, mert előfordulhat, hogy ott a 

versenyen nem tudod megnézni az előző csoportot, hogy ők hogyan 

lövi a pályát. Illetve minél több információd van a pályáról, annál 

hatékonyabb stratégiát tudsz választani.  

 

 

Pályabejárás, taktika kiválasztása 

A pályabejárás végére a következő információkkal kell rendelkezned: 

- pontosan hol helyezkednek el a célok, 

- hol fogsz tárat cserélni, 

- az összes stratégia és lehetőség feltérképezése után, melyik a 

számodra legmegfelelőbb sorrend, 

- a Hit faktor és ami abból következik - mennyi idő például egy 

Miss, 

- pontosan hol fogsz megállni, és mit fogsz látni - milyen magasan, 

milyen messze, mennyire fog látszani a cél. 

 

Minél többször járd be a pályát, de figyelj arra, hogy ne zavard a 

többi versenyzőt! Amíg a többi csapattársad lő, fejben játszd el, vagy 

akár topogd el a pályán kívül a lő feladatot! Vizualizáld magad előtt, 

mit fogsz látni egy-egy pozícióban, és milyen sorrendben fogod az 

ott látható célokat leküzdeni! Hagyj magadnak elég időt a 

felkészülésre! Tudd, hogy mikor következel, és mikor kell 

elkezdened a „felkészülési rituálédat” anélkül, hogy kapkodnod 

kellene, mielőtt a vonalhoz lépsz! Ellenőrizd a felszerelésedet, és 

legyen nálad mindig elegendő tár!  

 

De mit jelent az elegendő tár? Véleményem szerint a minimális 

mennyiség, a pálya végrehajtásához szükséges tárak plusz két tár. 

Előfordulhat, hogy több lövést kell leadni egy célra, mint számoltad, 

és még egyszer tárat kell cserélned, illetve előfordulhat, hogy az 
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egyik tárad hibás. Ha két plusz tárral indulsz neki a pálya 

végrehajtásának, akkor nagy biztonsággal elegendő lőszer áll majd a 

rendelkezésedre. 

 

A megfelelő stratégia kiválasztásához tisztában kell lenned a 

képességeiddel. Például, hogy gyorsan futsz, vagy inkább messziről, 

pontos lövésekkel vagy hatékonyabb? Milyen gyorsan szaladsz 

hátrafelé? Milyen gyorsan és pontosan tudsz menet közben lőni? És 

így tovább. 

 

Ha taktikát váltasz, figyelj arra, hogy ne túl későn válts. Ha már 

négyszer-ötször begyakoroltál egy taktikát, akkor már elraktároztad 

a tudatalattidban a sorrendet, és bezavarhat egy új taktikai 

sorrend!  

 

Engedj meg egy rövid anekdotát a pályataktikáról. Nemrég az egyik 

versenyen elmentem, és megnéztem a bírók versenyét. Megnéztem mi 

lehet a legjobb taktika a másnapi versenyre. Este otthon többször 

eljátszottam fejben az egyik pályát: „Fegyver és a tár felvesz, csőre 

töltés, közben két lépés jobbra, két lövés, két kicsi lépés balra előre, 

onnan tíz lövés, stb.” Másnap a fő versenyen láttam, hogy az 

előttünk lévő squad egy másabb, szerintem még jobb taktikát 

alkalmaz. A pályabejárás során kipróbáltam, és tényleg jobbnak 

tűnt. Nem sokkal, épp csak annyival, hogy egy célt nem hátrafelé 

menetben, hanem előre felé menetben lőnék meg. El is kezdtem azzal 

a taktikával bejárni a pályát. A harmadik bejárásnál vettem észre, 

hogy egy célt viszont kifelejtettem eddig, ezért nagyon elkezdtem 

koncentrálni arra, hogy a további bejárások során azt a célt ki ne 

hagyjam. Sajnos, azonban a bírók versenyén kitalált taktika elég 

mélyen belém ágyazódott, és mivel arra figyeltem, hogy azt a 

bizonyos célt ki ne hagyjam, figyelmetlenségből egy másik - egy 

hátrább lévő - célt kihagytam ki azon a pályán. Ez a hiba az első 

helyezésembe került.  
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Az anekdota lényege, hogy minél jobban berögzült már egy taktika, 

annál több idő és jóval több figyelem kell az új taktika rögzítésére. 

 

Ahhoz, hogy ne kelljen stratégiát változtatnod, érkezz felkészülten a 

pályára, gyűjts be minél több információt még a lő feladat 

ismertetése előtt! Érezned kell, hogy a választott taktika megfelelő 

neked, megfelelő a képességeidhez. Ha úgy érkezel oda a 

startvonalhoz, hogy biztos vagy benne, hogy például a mozgócél 

aktiválása után még belefér egy cél megtámadása, akkor tedd is 

meg! De ha bizonytalan vagy benne, akkor inkább ne támadd meg a 

közbenső célt a mozgócél előtt, mert nem biztos, hogy sikerül! 

 

Korábban már volt szó a holtidőkről. Minden másodperc, amit nem 

lövéssel töltesz el a pályán, az holtidő. A gyorsítás, a mozgás, a 

lassítás, tipikusan ilyen idők. Ezért érdemes a lő pozíciók számát 

minimálisra csökkenteni. Viszont vedd figyelembe azt is, hogy ha 

két pozíció helyett egy pozícióból lősz, de azok távoli célok, az 

mennyivel lassabb, mint ha két helyről lőnél, de sokkal gyorsabb 

splitekkel, és kevesebb célzási idővel! 

 

Szinte kivétel nélkül igaz az, hogy amennyiben lehetséges, hagyd a 

gyakorlat befejezésére a legnehezebb pozíciójú célt - gondolok itt a 

fekvő, vagy térdelő testhelyzetekre! Az is igaz általánosságban, hogy 

a célokat alulról fölfelé sorrendben támadd meg! Így tisztán látod a 

felső célt, ahová az irányzékot kell emelned. Ellenkező esetben a 

fegyver és a karod kitakarja az alsó célt így később látod meg, hogy 

pontosan hová is kell céloznod. Természetesen ettől is van kivétel. 

Ha például a pályán egy közeli célcsoport úgy van elhelyezve, hogy a 

felső cél, amit másodjára támadnál meg, ki van takarva egy nem 

lőhető céllal, és menet közben - már távolodva, mozgásból - 

szeretnéd meglőni, hogy időt takaríts meg. Ilyenkor érdemes 

sorrendet cserélni. A sorrend csere lényege, hogy a teljes célt, - ami 

nincs kitakarva nem lőhető lőlappal -, azt lődd meg mozgás közben 
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távolodva, ne a kitakart célt, hiába az lenne a kényelmes! Menet 

közben ugyanis nagyobb a hibázás lehetősége, és inkább a 

nagyobbik célon hibázz, ha hibázol, ne pedig a kitakart csökkentett 

célon. 

 

Szintén tized másodperceket takaríthatsz meg azzal, ha jó taktikát 

választasz. Nézzük meg, mi a különbség, ha az alábbi pályán az „A” 

vagy a „B” pontból indulsz, és lőlaponként két lövést kell leadnod! 

 

Az átfordulások száma mindkét pontból indulva ugyanannyi. Az „A” 

pontból indulva a bal oldali célok 4 méterre vannak tőled, a jobb 

oldali célok 13 méterre. Fordítva az ellenkezője lesz igaz, a „B” 

pontból indulva a bal oldali célok lesznek 13 méterre, és csak 4 

méterre a jobb oldali célok. 

 

Ezzel a második taktikával azt nyered meg, hogy 4 lövéssel többet 

lősz a közelebbi célra, ahol a split kevesebb időbe telnek, mint a 13 

méter esetében. 13 méterre lévő céloknál a split kb. 0,55 

másodperc, míg a 4 méterre lévő lőlapnál ez csak kb. 0,3 

másodperc. 
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A két taktika között egy másodperc különbség mutatkozik csak 

amiatt, hogy más volt a kiindulási pont, és emiatt a célok más - 

más távolságra voltak. Egy ilyen magas Hit faktorú pályán az egy 

másodperc rengeteget jelent. Ezt a pályát kb. 11-12 másodperc alatt 

meg lehet lőni. A Hit faktor az első esetben 12,72, míg a második 

esetben csak 11,66. Ennyit jelenthet a jobb taktika kiválasztása, 

egy olyan pályán, ahol első ránézésre mindegy, hogy melyik oldalt 

választod. Valószínű a Hit faktor helyett az döntene a legtöbb 

embernél, hogy balra fordulva szeret lőni, vagy inkább jobbra 

fordulva.  
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VII. Haladó drillek - sorozatok 
 

 

Attól, hogy haladó drilleknek nevezzük ezeket a gyakorlatokat, nem 

azt jelenti, hogy lehet „locsolni ezerrel” a lőszert. Ugyanúgy a 

pontosságra kell törekedned, csak már nem kell az alapokra 

koncentrálnod, mert azok már rögzültek benned. Ezek a feladatok 

már inkább hasonlítanak egy pálya részfeladataira. 

 

Továbbra is a te lőlapod a középső zóna. Képzeld azt, hogy az összes 

többi csak háttér! Pont levonás, vagy időbüntetés jár érte, ha nem a 

legbelső zónát találod el. Ahogy írtam, a szituációs lövészet nem 

más, mint kompromisszum a pontosság és a gyorsaság között. A 

pontosság az, ha 25 méterről egy tenyérnyi szórást tudsz lőni, 

időkorlát nélkül. Ha ez nincs meg, ha nincs pontosságod, akkor 

mivel akarsz kompromisszumot kötni? Minden lövészedzést kezdj 

pontlövészettel! 20-25 méterről adj le lövéseket időkorlát nélkül! 

Koncentrálj arra, hogy minél kisebb szórásképed legyen! A pontos, 

precíz lövés magabiztossá tesz. Ne csak két kézzel, hanem erős és 

gyenge kézzel is adj le lövéseket, ilyenkor könnyebb a pontos 

fegyverfogásra és elsütésre koncentrálnod! Tehát legyen ez az első 

számú drill. 

 

 

Második drill - Négy másodperces drill 

Helyezz ki egy lőlapot 8 méter távolságra! Állíts be az órán 4 

másodperc part time-ot (részidőt) !  

 

Az óra sípjelére vedd elő a fegyvert, és az idő lejárta előtt - lehetőleg 

a negyedik másodperc közelében - adj le egy lövést a lőlapba! 

Használd ki a teljes négy másodperces időintervallumot a 

fegyverelővételre, a fegyver kitolására, a célzásra és az elsütésre! 

Érezd azt, mint ha egy lassított felvételt néznél! Ez segít ellenőrizni, 
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hogy helyes volt-e a fegyverfogásod, illetve a mozgás felfrissíti a 

tudatalattid.  

 

A következő sípjelre szintén vedd elő a fegyvert, és az idő lejárta 

előtt adj le két lövést a lőlapba! A harmadik sorozatnál fegyver 

elővétel, és három lövés, majd négy, és így tovább egészen tíz 

lövésig. A lövések számának a növekedésével csökken az egyes 

lövésekre fordítható idő, ezáltal folyamatosan egyre gyorsabban kell 

a lövéseket leadnod. Figyeld meg, hogy hol van az a pont, amikor 

még tökéletesen tudod uralni a pontos lövéseket! Mindig feszegesd a 

határaidat, ne maradj meg a kényelmi zónádban, így szépen lassan 

a gyorsaságod is fejlődni fog a pontosság romlása nélkül! Fontos 

viszont, hogy ne erőltesd görcsösen a sebességet! Ez a gyakorlat 

segít fejleszteni mind azt, amit az alapoknál megtanultál - állás, 

fegyverfogás, célzás, elsütés és visszarúgás kontroll. 

 

 

Harmadik drill - Bill drill 

Helyezz ki egy lőlapot 8 méterre. Az óra sípjelére vedd elő a tokból a 

fegyvert, majd adj le 6 lövést a lőlapba! Minden találatnak a középső 

zónában kell lennie. Fokozatosan növeld a sebességet addig, amíg 

uralni tudod a fegyvert, és folyamatosan követni tudod az első 

irányzékot a sorozat alatt! Észre fogod venni, hogy ennél a 

gyakorlatnál sokkal könnyebb nyitva tartanod a szemed, mint az 

egyes lövéseknél. Nem fogsz pislogni, hanem folyamatosan követni 

tudod az első irányzékot. Ennek az az oka, hogy a folyamatos 

zajhatásra a szemed nem képes olyan gyorsan reagálni - 

becsukódni -, ezért folyamatosan nyitva marad. A feladat eredeti 

távolsága 8 méter, de szokták nagyobb távolságokról, akár 15-20 

méterről is gyakorolni. Ezt ajánlom neked is. Az eredeti 8 méterről 

egyébként bőven 2.0 másodpercen belül lövik a Top lövők a Bill 

drill-t. 
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Ez a feladat szintén arról ad visszajelzést, hogy mennyire tudod 

uralni a fegyvert, és hogy képes vagy-e gyorsan is precízen kezelni 

az elsütőbillentyűt.  

 

 

Negyedik drill - Blake drill 

Az, hogy az előző Bill drill kitalálása kinek a nevéhez fűződik - Bill 

Rogers, Bill Wilson, vagy Bill Jordan -, arról megoszlanak a 

vélemények. Az viszont biztos, hogy a Blake drill-t, Blake Miguez 

találta ki. A feladat lényegében nagyon hasonló a Bill drill-hez. 

Annyi a különbség, hogy a lövéseket nem egy, hanem három - 

egymástól 1 méterre lévő - lőlapra kell leadni. (2-2-2 lövést 

mindegyikre). 

 

A feladat végrehajtása két céláthelyezéssel egészül ki a Bill drillhez 

képest. A Top lövők képesek ugyanolyan ütemben, és ugyanannyi 

idő alatt meglőni a Blake drillt, mint amennyi idő alatt a Bill drill-t. 

 

 

Ötödik drill - Húsz Alpha 

Helyezz ki egy lőlapot 10 méterre! Az óra sípjelére vedd elő a 

fegyvert, és adj le öt lövést a lőlapra! Minden találatnak a középső 

zónában kell lennie. A következő sorozatot 15 méterről hajtsd végre, 

majd 20 és 25 méterről! A feladat lényege, hogy mindig a középső 

zónában legyen a találat. A távolság növekedésével nőni fog a 

lövések közti idő, hiszen egyre több idő szükséges a pontos 

célzáshoz. Ez a gyakorlat segít megtanulni, hogy a növekvő 

távolságoknál mekkora split-re van szükség ahhoz, hogy találj. Így 

versenyeken sem fogsz gyorsabban lőni, mint az adott távolsághoz 

beidegződött gyorsaság. Ennél a feladatnál is feszegesd a 

határaidat! Próbáld meg egyre gyorsabban leadni az öt lövést! Addig 

fokozd a sebességet, amíg nem hibázol, és nem lősz ki a 

célterületből! Ekkor lassíts vissza egy picit! 
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Hatodik drill - Céláthelyezés 

Helyezz ki négy lőlapot egy félkörívben (körülbelül 120-150°-ban 

egyenletesen elrendezve) 8-15 méter távolságr! Az első lőlap legyen a 

legközelebb hozzád (körülbelül 8 méterre). 

 

Az óra sípjelére vedd elő a fegyvert, és adj le: 

- egy lövést az első lőlapra,  

- két lövést a második lőlapra,  

- ismét egy lövés az első lőlapra,  

- két lövést a harmadik lőlapra, 

- ismét egy lövést az első lőlapra, 

- két lövést a negyedik lőlapra, 

- majd végül egy lövést az első lőlapra. 

 

A feladat lényege, hogy a lövések után minél gyorsabban fordulj át a 

következő célra. Ne várd meg, amíg a fegyver ismét visszaáll a célra 

a második lövés után, hanem még a fegyver mozgása közben fordulj 

át! Alkalmazd azt, amit a céláthelyezésnél tanultál! A gyors 

átforduláshoz használd a térded és a csípőd, valamint figyelj arra is, 

hogy a fej és a tekintet előzze meg a fegyver átmozgását a következő 

célra! 

 

 

Hetedik drill - El Presidente  

Ez egy legendás gyakorló feladat, biztosan ismerős lesz a 

végrehajtása. Helyezz ki három lőlapot 10 méterre tőled, és 

egymástól 1 méter távolságra! Kiindulás helyzet háttal a céloknak, 

kezek a váll fölött. Sípjelre megfordulás, fegyver elővétel, 2-2-2 lövés 

a célokra, majd tárcsere, és ismét 2-2-2 lövés a célokra. Mindegyik 

találatnak a belső zónákban kell lennie. 
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Próbáld ki a feladatot úgy, hogy a célokat balról jobbra, majd a 

tárcsere után jobbról balra támadod meg - és fordítva! Vagy mindig 

balról jobbra, vagy mindig jobbról balra. Próbáld ki azt is, hogy 

jobbra, vagy balra fordulva vagy stabilabb, illetve gyorsabb a feladat 

végrehajtása közben! Ez a feladat egy komplexebb drill, a pontosság 

és a fegyver kontrollálás mellett a tárcsere gyors és pontos 

végrehajtását is megköveteli. A megfordulás és a fegyver elővétel 

időzítése sarkalatos pont. Ügyelj arra, hogy a fegyvert csak a 

biztonsági szögön belül vedd elő! 

 

 

Nyolcadik drill - Accelerator  

Helyezz ki három lőlapot 5-10-15 méter távolságra! Az óra sípjelére 

vedd elő a fegyvert, és adj le három lövést az első lőlapra, majd 

hármat a másodikba, hatot a harmadikba, ismét hármat a 

másodikba, és végül hármat az elsőbe! (Ha a tárkapacitás miatt 

nem vagy képes 18 lövés leadására, három helyett lőj kettőt a 

lőlapokba)! A három lövés lényege, hogy több időt töltesz egy célon, 

így könnyebb összpontosítanod az első irányzék mozgására. 

 

Ez a feladat a közelről távolra történő célmegtámadást, majd a 

távolról közelre történő célmegtámadást szimulálja, illetve hasonlítja 

össze. Figyeld meg, hogy van-e különbség a két sorrend között! 

 

 

Kilencedik drill - Hogyan változik a távolság miatt a split 

Helyezz ki egy lőlapot 4 méter távolságra! Az óra sípjelére lépj - vagy 

szökellj - hátra egyet a fegyver elővétel alatt, majd adj le három 

lövést a lőlapra! A lövés után a fegyvert tedd tokba, majd lépj egyet 

hátra! Ismételd a feladatsort addig, amíg el nem jutsz 20 méterig, 

majd hajtsd végre ugyanezt a feladatot, csak fordítva, közelítve a 

célhoz! (A lövéseket követő plusz egy lépés azért szükséges, hogy 
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nagyságrendileg két méterrel nőjön mindig a távolság egy-egy 

sorozat után.  

 

A feladat lényege, hogy megérezd, hogy a távolság növelésével és 

csökkentésével hogyan nő, illetve csökken a split, amíg az irányzék 

visszaáll a célra. A három lövés leadása pedig itt is segít jobban 

összpontosítani az első irányzékra. 

 

 

Tízedik drill - Mozgás dinamika 

Helyezz ki két bóját egymástól 1,5 méterre, amik körülbelül 8-12 

méterre vannak a céloktól! Az első bója mögül adj le egy lövést az 

első célra, majd mozogj át a második bója mögé, és onnan is adj le 

egy lövést a másik célra! Gyakorold mindkét irányból az átmozgást! 

Figyeld meg, hogy melyik mozgási technikával vagy képes a 

leghamarabb átmozogni a másik bója mögé, és leadni a pontos 

lövést (például szökkenéssel, keresztlépéssel, egy nagy lépéssel, 

vagy két kisebb lépéssel, stb)! A két lövés közötti split lesz most 

fontos neked. Természetesen nem kell hangsúlyoznom, hogy 

minden lövésnek a lőlap belső zónájában kell lennie. Ha 

megoldható, akkor helyezz el egy-egy paravánt a bóják széléhez - 

nem muszáj a teljes távolságon -, hogy valóban csak akkor tudd 

megtámadni a célokat, ha a paraván már nem takarja el azokat! 

 

A bóják közötti távolságot növeld 2 méterre, majd 3-4-5-6 és 8 

méterekre! A különböző távolságokon több különböző módon kell 

majd mozognod, különböző lépéskombinációkat kell majd 

alkalmaznod. A távolság változásával különbség lesz a lendületvétel, 

és a kifékezés között is. Rövid távokon kisebb lendület és kifékezés 

fog kelleni, mint a nagyobb távolságoknál. A tekinteted is máshová 

kell majd helyezned a rövid távoknál, valamint a hosszabbaknál. Ha 

ez a része a feladatnak már megy, kombináld tárcserével a 

feladatot. 
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Tapasztald ki, hogy az egyes távolságokon melyik mozgási technika 

az, ami neked a leggyorsabb! A feladatod variáld úgy is, hogy nem 

oldalra, hanem előre és hátra mozogsz, és ugyanúgy növeld a 

távolságot, mint ahogy azt oldalra tetted! Alkalmazd azt az elméleti 

tudást - lendületvétel, kifékezés, stabilitás, stb. -, amiket a mozgás 

résznél olvastál! Jegyezd fel az időket az egyes távolságok esetében! 

Erre azért van szükség, hogy a versenyen ki tudd választani az 

optimális taktikát. Ha tudod, hogy mennyi idő átmozogni egy 

bizonyos távolságot, akkor egy Hit faktor számítással könnyebben el 

tudod dönteni, hogy melyik taktika éri meg jobban. Az átmozgás, 

vagy esetleg egy nehezebben leadott - pontosabban kicélzott - lövés. 

Később nem is kell majd Hit faktort számolnod, hanem ösztönösen 

tudni fogod, hogy neked melyik taktika lesz a testhezálló egy adott 

pályán. 

 

Tizenegyedik drill - John Wick drill 

És egy kis fun drill a végére, amivel szintén fel tudod mérni a 

teljesítményedet. 

 

Helyezz ki 3 IDPA lőlapot, egymástól 1 méter távolságra! A baloldalit 

3 méterre, a középsőt 7 méterre, a jobb oldalit 5 méterre a 

lővonaltól. Kiindulási helyzet, a fegyver 45°-ban lefelé mutat. 

 

Az első sorozatban adj le 2-2-2 lövést mindhárom célnak az „A” 

zónájára! A második sorozatban adj le 3 lövést a bal oldali célra, 2 

lövést a jobb oldali célra, és 1 lövést a középső célra - mindegyiket a 

lőlapok „A” zónájára! A harmadik sorozatban adj le 1 lövést a bal 

oldali lőlap „B” zónára, 2 lövést a jobb oldali lőlap „A” zónájára, és 1 

lövést a középső lőlap „A” zónájára! 

 

A John Wick szint, ha a három sorozat mindegyik lövése a megadott 

zónán belül talált, és az idő 8.0 másodperc, vagy kevesebb.  
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Ideomotoros gyakorlás  

 

Az ideomotoros gyakorlás egy fajta autogén tréning. Ez egy 

technikai végrehajtás nélküli, fejben lejátszott mozdulatsor. Ez a 

gyakorlás ingerli az idegpályákat, és az izmokban impulzusokat vált 

ki. A maga nemében az egyik leghatékonyabb és legolcsóbb 

gyakorlási technika. Nem szükséges hozzá se lőtér, se fegyver.  

 

Egy példa az ideomotoros gyakorlásra: hunyd be a szemed, és 

képzeld el azt, ahogy a célra elemed a fegyvert, és ráfókuszálsz az 

első irányzékra! A gyenge kézzel összepréseled a markolatot, míg a 

fegyvert tartó kezed laza, és egy folyamatos mozdulattal elhúzod az 

elsütőbillentyűt úgy, hogy a fegyver nem mozdul meg. Ott tartod a 

markolat falon a billentyűt, majd lassan visszaengeded, a trigger 

reset-ig, és újra elkezded elhúzni a billentyűt.  

 

Az ideomotoros gyakorláshoz szükséges egy meditatív állapot, illetve 

az, hogy a feladat, amit felidézel már ismert legyen számodra. 

Ugyanis csak azt a gyakorlatot tudod így felidézni, amit már 

korábban fizikálisan is gyakoroltál. Tehát egy minimális előzetes 

ismétlés szám - megtapasztalás - szükséges ehhez a gyakorláshoz. 

Minél többet gyakoroltad már magát a fizikai gyakorlatot, az 

ideomotoros gyakorlással annál könnyebben tudod felidézni a 

mozdulatsort. 

 

Először egyszerű gyakorlatokkal kezdj, mint a célzás vagy az 

elsütés! Később hosszabb, bonyolultabb gyakorlatokat is végezhetsz 

ideomotoros gyakorlással, mint például a tárcsere. A hosszabb 

gyakorlatoknál is ugyanúgy lépésről-lépésre gondold végig a 

mozdulatsort, és vizualizáld magad előtt a feladatot! Lásd kívülről 
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magadat, amint a tárcserét végzed! Képzeld el minden egyes apró 

részletét! Vagy képzeld el azt, hogy mit látsz, amikor a tárcserét 

hajtasz végre! Ezeket a mozdulatsorokat idézd fel az ideomotoros 

gyakorlás során! 

 

Az ideomotoros gyakorlás hatását a finom motorikus mozdulatok 

kifinomultságában, differenciálódásában és a mozdulatok időbeni 

meggyorsulásában fogod megtapasztalni. 

 

Az ideomotoros gyakorlás másik nagyon hasznos helyszíne a 

versenypálya. A pálya bejárás után - amíg arra vársz, hogy a bíró 

téged szólítson -, a pályán kívül csukott szemmel gyakorold el a lő 

feladatot: fegyver elővétel; mozgások; hányat fogsz lépni, és melyik 

irányokba; milyen sorrendben fogod a célokat megtámadni; hol 

cserélsz majd tárat, stb. Ennek hatására képek jelennek meg a 

fejünkben, amelyek segítenek majd a pálya végrehajtásában. Az 

agyunk aktivizálja azokat az idegpályákat, amelyek részt vesznek a 

feladatok végrehajtásában. De ne csak gondold végig, hanem topogd 

is el a feladatot a háttérben! Járd végig a pályát csukott szemmel, 

hajtsd végre a tárcserét a levegőben, és ami a legfontosabb, 

vizualizáld magad előtt, hogy mit fogsz látni! Ez is ugyanolyan 

ingereket kelt, ami segít memorizálni a feladatot, és a pályán majd 

előhívni ezeket a mozdulatsorokat. 
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A koncentráció fenntartása a versenyen 

 

Nagyon nehéz összpontosítani egész nap reggeltől-estig, és 10+ 

pályát meglőni egy nap alatt. A koncentráció hiány leggyakoribb 

okai a dehidratáltság, a vércukor szint csökkenés, - vagy épp a 

túlzott megnövekedése. Fontos, hogy a folyadék bevitelt ne 

hanyagold el, és folyamatosan pótold az energiád! 

 

Mit kell tenned ahhoz, hogy képes legyél összpontosítani egész nap? 

Egy-másfél óránként egyél egy energia szeletet, vagy gyümölcsöt, 

például banánt! Ebédre válassz valami könnyű ételt lehetőleg olyat, 

amivel nagy mennyiségű fehérjét tudsz bevinni a szervezetedbe! 

Igyál folyamatosan, minden pálya előtte néhány deci folyadékot! Ha 

szomjasnak érzed magad, akkor már jelez a szervezeted, hogy gond 

van. Viszont, ha nem így étkezel minden nap, akkor ez „furcsa” lesz 

a szervezetednek. A szervezeted csak akkor tud jól teljesíteni, ha a 

komfort zónájában van. Ezért nincs más hátra, ha sportoló vagy, 

akkor ne csak akkor légy sportoló, ha a versenyen vagy! 

Változtatnod kell például az étrendeden. Próbálj meg minden nap 

úgy étkezni, mint ahogy a versenyen fogsz, vagy legalább egy két 

héttel előtte kezd el! Így a szervezetednek nem lesz idegen ez a fajta 

táplálék és folyadékbevitel.  

 

Spórolj az energiáddal! Inkább ülj, mint állj, mert egy egész napot 

végig állni nagyon fárasztó! Mielőtt te következel, mozgasd át 

magad, hogy a vérkeringés intenzívebb legyen! Pörgesd fel magad a 

pályára, majd a pálya végeztével nyugodj vissza, és kerülj ismét 

pihenő állapotba! Kísérletezd ki az edzéseken, hogy mennyi időre 

van szükséged, amíg felpörgeted magad egy pálya előtt, ugyanis 

teljesen nyugalmi helyzetben nem leszel olyan hatékony! A légző 

gyakorlatok segítenek felpörgetni vagy megnyugtatni az 

idegrendszeredet, ha erre van szükséged.  
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Mentális felkészülés 

 

Mindenki szeretne egyre jobb lenni, és ennek érdekében mindenki 

gyűjtögeti azt a tudást, amitől jobb és jobb lesz. Mindenki kitartóan 

gyakorol, lő, száraz edz, erőnléti edzést végez, stb. Azonban tudni 

valamit, illetve magas színvonalon végrehajtani azt, az két 

különböző dolog. Az információ begyűjtése egyszerű. Egy passzív 

folyamat - például elolvasni ezt a könyvet. Viszont az információt 

feldolgozni, és alkalmazni a teljesítmény növelése érdekében, az már 

sokkal nehezebb dolog. Ez erőfeszítést igényel minden szinten 

annak érdekében, hogy sikeres legyél. A kiemelkedő teljesítmény 

nem egy véletlen dolog, hanem az erőfeszítésnek, a figyelemnek, a 

gyakorlásnak és az elkötelezettségnek az eredménye.  

Ahhoz, hogy ezt elérd: 

 

- Legyen meg benned a fejlődés utáni vágy! Akarj sikert elérni! A 

siker elérését nem feltétlenül abban értsd, hogy nyersz egy 

versenyen. Az is siker, ha a magad elé kitűzött célt eléred. Ezért 

nagyon fontosak a célok. 

 

- Gyakorolj egy képzett edzővel! Olyan emberrel, akitől tudsz tudást 

átvenni. Olyannal, aki ki tudja javítani a hibáidat, mielőtt az 

hibásan rögzülne. Olyan emberrel, aki a mentális felkészülésedben 

is tud segíteni. Nem kell, hogy ez ugyanaz az ember legyen, mint 

akitől a technikát tanulod, de ha magas színvonalon akarod 

csinálni a lövészsportot, erre is szükséged lesz. 

 

- Teszteld időnként a tudásod, és higgy a tesztben! Bízz a 

tudásodban! Ez fejleszti az önértékelésedet. Kezeld a helyén az 

önképedet! Ha túl alacsonyra, vagy túl magasra teszed, mindkettő 

rossz. Viszont, ha az önképedet a megfelelő szinten kezeled, 

teljesítménynövekedést fogsz elérni. Ehhez szükséges a verseny, 

mint felmérés. 
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- Gyakorolj olyan gyakran, amilyen gyakran csak tudsz! Váljon 

természetessé, hogy ma délután edzened kell! Váljon természetessé, 

hogy a fegyver - mint sporteszköz - ott van a kezedben! Válj eggyé 

vele! Ne legyen idegen egy pillanatra sem se a fogás, se a 

visszarúgás, se a zajhatás! 

 

- A gyakorlás legyen magas színvonalú! Minden lövésnek, 

elsütésnek, mozdulatnak legyen célja! Zökkenj ki a 

mindennapokból! A tréning idejére zárd ki a külvilágot, és a 

„tökéletesség” legyen az a szó, amivel a mozdulataidat jellemezi! 

 

- Hagyd el az „elég jó” zónát, és kötelezd el magad a „legjobb tudok 

lenni” gondolat mellett! Merj szintet lépni! Ehhez megfelelő önkép 

szükséges. Lásd magad kívülről, és vedd észre, hogy már egy másik 

szinten is képes vagy végrehajtani a gyakorlatokat! Egy magasabb 

szinten, amihez már más önkép tartozik. 

 

- Állíts célokat magad elé! Olyan célokat, amik valóban reálisak. A 

nem reális célokat az agyad is nem reálisként fogja kezelni, és 

emiatt nem fogod tudni 100%-ig elkötelezni magad az ilyen célok 

mellett. 

 

Milyen célt állíts magad elé? Valószínűleg mindenkinek az jut 

eszébe először, hogy meg akarja nyerni ezt a versenyt, vagy le akarja 

győzni XY versenyzőt. Nos, ne ilyen célokat állíts fel! Ne a győzelem 

legyen a cél, amit magad elé tűzöl, hanem például a tökéletes 

végrehajtás! A győzelem, a tökéletes végrehajtásnak lesz majd az 

eredménye. Ha tökéletesen hajtod végre a feladatokat, akkor győzni 

fogsz. Viszont ha a győzelemre fókuszálsz, az figyelmet vesz el tőled 

a tökéletes végrehajtástól. Minél kevesebbet koncentrálsz a 

győzelemre, annál hatékonyabban tud dolgozni a tudatalattid, mert 

nincsenek zavaró tényezők. A győzni akarás az egy nagyon erős 
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érzelmi vágy, és ez az érzelmi vágy nagyon könnyen a hibázás felé 

visz téged. 

 

A könyv elején azt írtam, hogy a mentális felkészültség 80%-ban 

játszik szerepet a szituációs lövészetben. Az eddigi fejezetekben csak 

részlegesen érintettem a mentális felkészülést. Az, hogy hagyod 

működni a tudatalattidat, az csak egy apró része a mentális 

felkészültségnek. Ide tartozik még a stressz szint tudatos 

szabályzása, az önkép ismeret, a saját magad vizualizálása, túllépni 

a kudarcokon, stb. Ezekről a témákról egy újabb könyvet lehetne 

írni. Szerencsére ezt már megtették előttem mások profi módon, így 

ezeket a témákat csak nagyon távolról érintettem. 

 

Több szakmai irodalmat is találsz ezekről a témákról, amiket lövész 

versenyzők, illetve edzők írtak. Ha elsajátítottad a technikai rész 

alapjait, minél hamarabb kezdj el foglalkozni a mentális 

felkészüléssel! Rá fogsz jönni, hogy sokkal nagyobb potenciál van a 

mentális felkészülésben, mint azt gondolnád. Ha elfogadtad azt a 

tényt, hogy 80% múlik a mentális felkészülésen, akkor 80%-ban 

kell edzened ezt a részét a lövészetnek. Ha ezt megteszed, teljesen új 

dimenziók fognak megnyílni előtted. 

 

Sokáig nem értettem, hogy miért akar minden harcművész először 

saját maga felett győzni, mielőtt másokat győzne le. Aztán egyszer 

megértettem. Az elme egy borzalmasan nagy korlát. Egy magas fal. 

Ez a fal jelen van a mindennapi életünkben, így természetesen a 

lövészetben is. Az elme képezi ezt a falat a félelemből, az 

aggódásból, a bizonytalanságból, a hitetlenségből. (Ismerősek ezek a 

gondolatok a Star Wars-ból, ifjú padavan? Nem véletlen, hiszen 

George Lucas nem kitalációkat fogalmazott meg a film megírásakor, 

hanem egyszerűen csak merített a mindennapjainkból). Ha ezt a 

falat lebontod - és ezáltal győzöl magad felett -, képes leszel úgy 

irányítani a testedet, ahogy az a tudatalattidban rögzült. Nem lesz 
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benned kétely, és nem lesz benned félelem: - Mi van, ha mellé lövök, 

és ezt látják mások? Mi van, ha elcseszem a versenyt, és kidobott 

pénz lesz az egész? Mi van, ha nem leszek rá képes? Mi van, ha nem 

nyerek? Mi van, ha… ? Mi van, ha… ? Mi van, ha… ? Ezek mind 

gátolják a tudatod és a tudatalattid megfelelő működését. Ha 

megmászod ezt a falat, minden ott lesz a helyén. Nem lesz többé 

teljesítmény kényszer, vagy aggódás és félelem. Ha legyőzöd 

magadat, és megszűnteted ezt a korlátot, onnantól lesz értelme 

annak, hogy le akarod győzni a másikat. Addig nincs értelme a 

másikkal foglalkoznod, mert ez a korlát úgy is vissza fog tartani 

téged. Lehet, hogy lesz néhány szerencsés pillanatod és versenyed, 

de konzekvensen jó teljesítményt nem fogsz elérni. 
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Zárszó 

 

Nem mondom azt, hogy így kell edzened vagy azt, hogy ez lenne a 

legjobb tréning módszer mindenkinek. Ez csak egy verzió. Ezért 

inkább azt javaslom, mindenkinek: ha komolyan gondolod a 

szituációs lövészetet - legyen az sport, vagy a hivatásodból adódóan 

-, menj el egy képzett oktatóhoz, és tanulj meg tőle helyesen lőni! 

Rengeteg időt és pénzt takarítasz meg ezzel. Egy-egy tréning ára 

soknak tűnhet, de ha kiszámolod, hogy mennyi pénzt tűntetsz el 

gyakorlás néven a golyófogókba, akkor rá fogsz jönni, hogy elsőre 

helyesen és tudatosan megtanulni lőni sokkal kifizetődőbb. Arról 

nem beszélve, ha a lövés élménye mellé az eredményesség érzése is 

párosul. Ha az autodidakta gyakorlási módot választod, sokkal 

hamarabb eléred a korlátaidat, mint ha tudatosan edzenél. Én több 

év, folyamatos tanulás után is látom, hogy miben kell fejlődnöm, és 

mennyi kihasználatlan potenciál van még bennem. És ez az érzés 

folyamatos gyakorlásra késztet, mert látom, hogy van még előttem 

út, és tudok még hova fejlődni. A hagyományos tanulással ez az 

érzés nem volt meg. Megragadtam egy szinten. Hiába cseréltem 

fegyvert, hiába tuningoltam, érdemi változás nem történt.  

 

Remélem hasznos dolgokat olvastál a könyvben. Egy Jim Starr-tól 

származó idézettel zárom a mondandómat, ami szerintem nagyon 

jól megfogalmazza a fontosságát az alapok gyakorlásának: „Good 

shooting is good execution of the fundamentals. Great shooting is 

great execution of the fundamentals”. (Szabad fordításban: A jó 

lövés, az egy jó végrehajtása az alapoknak. A kiváló lövés pedig 

kiváló végrehajtása az alapoknak). 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki közreműködött 

abban, hogy ez a könyv elkészülhessen. Nem csak azoknak, akik 

alább név szerint is vannak tüntetve, hanem köszönöm 

mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult. 

 

Külön szeretnék köszönetet mondani: 

 

Ljubisa Momcilovic-nak, aki elindított engem abba az irányba, hogy 

hogyan tanuljak meg tudatosan lőni. Nélküle nem kezdek el újból 

lőni tanulni, és az itt leírt tudásra sem tettem volna szert. 

 

Jorge Ballesteros-nak, aki rendelkezésemre bocsátotta a fényképét, 

ami borítóképként szolgál, és ezzel színesebbé tette a könyvet. 

 

Erik Kaufmanis-nak és Badalik Zsolt barátomnak a könyvborító 

elkészítésében nyújtott segítségükért. 

 

Barta Évának és Molnár Dénes barátaimnak, akik segítettek a fotó 

illusztrációk elkészítésében. 

  

Peter Starley és Dr. Molnár Ábel barátaimnak, akik segítettek a 

szakmai lektorálásban és a közreműködésben. 

 

Kiss Tamás István barátomnak, aki arra bíztatott, hogy készítsem el 

ezt a könyvet, és osszam meg másokkal is. 

 

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség elnökségének, akik 

felkarolták a könyvemet, és támogatták a könyv kiadását. 

 

Köszönöm mindenkinek! 
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Olvasott irodalmak 

 

Ben Stoeger – Training To Win with Ben Stoeger (DVD) 

Kiadó: Ben Stoeger Production, 2014; EAN: 0616241793399 

 

Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina – Fejben dől el (Sportpszichológia 

mindenkinek) 

Kiadó: Kossuth Kiadó, 2013; ISBN: 9786155274077 

 

Lanny Bassham – With Winning in Mind 

Kiadó: Mental Management Systems, 2012; ISBN: 1934324264 

 

Popper Péter – Belső utak könyve 

Kiadó: Saxum kiadó, 2012; ISBN: 9789632480879 

 

Ray Mancini – Zen, Meditation & The Art of The Shooting 

Kiadó: Vivid Publishing, 2013; ISBN: 9781925086270 

 

Saul Kirsh – Mastering the Mental Game with Saul Kirsh (DVD) 

Készítette: Double-Alpha Academy, 2007; 

 

Saul Kirsh – Thinking Practical Shooting 

Kiadó: Double-Alpha Acedemy, 2005; ISBN: 9080880531 




