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Szakág Vezetői Határozat 

 

2019.05.01- től a Szakág Vezetője  és a Bírói Bizottság Vezető Bírója megegyezése alapján 

bevezetésre kerül egy éves, és évente kötelezően megismételendő : 

„Verseny Részvételi Alkalmassági Engedély” 

- Minden MDLSZ tag,  vagy Vendég ,  Sport vagy Hivatásos Lövő, csak akkor vehet részt 

Gyorskombinált versenyen , ha évente egyszer kategóriánként , meglövi a részvételi 

„alkalmassági minősítést” . 

- Ez önmagában nem minősítés, egyszerűen csak ez kell ahhoz, hogy a bírók és a verseny 

rendezők felengedjék a Lövészt a pályára. 

- Évente csak egyszer kell meglőni ! De minden évben! 

- Az alkalmassági engedély nem kerül pénzbe.  

- A lövő egy licenc kártyák kap ( az 1000 Ft) , sorszámmal, ami majd kell a regisztrációhoz is. 

- Az alkalmassági felmérőnek nem kell, külön eseményt  rendezni, minden verseny előtt 

kezdés előtt egy órában 1 vezető és egy kiemelt bíró jelenlétében lehet meglőni. 

- Az alkalmassági nem a pontos lövésről szól, hanem a biztonságos fegyver kezelésről, 

átmozgásról, fegyverváltásról szól, de pontosságot is nézzük. 

- Az Országos Bajnokságon nem lehet alkalmassági lövészeti felmérőt rendezni ! 

 

Indoklás :  

- Az MDLSZ többi szakága közül ez a legkomplikáltabb , így szinte csak a haladó szintű 

lövészeknek javaslott.  

- Minden olyan lehetőséget ami esetlegesen kellemetlenül érintheti a szakágat és a 

szövetséget , minimalizálni kívánunk. 

- Aki ezt nem tudja megtenni, meglőni annak a verseny is nehéz lesz.  

- Más komoly szakágak esetében is van alkalmasságot minősítő vizsga, ahhoz, hogy 

versenyezhess.  

Feladat : 

- Karabély + pisztoly : 

-  

A  karabélyba 9 lőszert , pisztolyba 5 lőszert kell tárazni. Cél - 6 szög papír. Pálya : 4 bója 

egymástól 5 méterre, kocka alakba rendezve. A cél az első két bója közti egyenes vonalra,  

középen merőleges és  attól van, 10 m- re. A lövő tetszőleges hátsó bójánál áll. Végrehajtás a 

szabálykönyv szerinti induló pozícióból és felszereltséggel.  
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Az óra sípjelére tölti a karabélyt, 2- lövéssel támadja a célt majd tetszőleges irányba a 

biztonsági szögek és a szabálykönyv elvei alapján elfut a következő bójához, ahonnan ismét lő 

kettőt, a főfegyver leürülése után fegyvert vált és folyatja a feladatot.  

Értékelés :  16 – 12 találat, és biztonságos  átmozgás, fegyver váltás is megfelelő : A Lövő : 

Alkalmas.  

 

 

Sörétes puska+ pisztoly :   

 

Sörétes puskához összesen 5 lőszer, pisztolyhoz  5 lőszer , fegyver szíj nincs. Cél 5 db kis 

pepper + 5 db  20 cm-es  kis vas. Pálya : 4 bója egymástól 5-méterre négyszög  alakba 

rendezve. A cél popperek 10 méterre sorban elrendezve a két első bója vonalára 

párhuzamosan, a kis vasak ugyan így de 7 méterre.  Végrehajtás : a lövő 2 db  söréttel cső 

vagy szekrénytárba töltött   puskával  beáll valamelyik általa választott hátsó bójához, 

pisztolyában 5 lőszerrel töltött tár, cső üres.  Az óra sípjelére lead egy lövést egy pepperre, 

majd tetszőleges irányba , egy következő bójához megy , ott tölt és lő- vagy lő és tölt, az ő 

dolga, de üres fegyverrel nem indulhat el. Majd tovább megy és lő , minden bójától egy kis 

pepperre, ha leürült a fegyver ürességének szabálykönyv szerinti ellenőrzése után a fegyvert 

birtokolva pisztolyra vált, egykezes fegyver fogással egy bójától egy kis fémet lőhet, majd 

folytatja a mozgását, ahol a puska leürült- támadnia kell a kisfémet azonnal a fegyverváltás 

után, és csak utána indulhat tovább.  

Értékelés : 10 célból 7 fekszik , az átmozgás, töltés és a fegyver váltás is biztonságos volt  a 

lövő : Alkalmas 
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