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I.fejezet – MDLSZ általános fogalmak, versenyrendezési alapelvek 

 

1. Alapfogalmak 

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

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

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

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

(5) Versenyellenőr: Az a személy, aki az elnökség megbízásából jelen szabályok betartását 
ellenőrzi. Észrevételeit jegyzőkönyvbe foglalja, melyet a főtitkáron keresztül az elnökséghez 
eljuttatja. Joga van kezdeményezni a verseny versenynaptárból való törlését. 

 
2. Versenyrendszer 

(1) A Szövetség kizárólag amatőr versenyrendszert működtet, hivatásos vagy vegyes 

bajnoksága nincs. 

(2) A Szövetségnek minden szakágra vonatkozó, általános érvényű versenyrendezési szabályai 

vannak (versenyek kiírása, rendezése, eredmények, jegyzőkönyvek, mérési eredmények, 

stb). Minden szakágnak saját szabályai vannak, - de a Szövetségi szintű versenyrendezési 

szabályok betartásával - ezek szerint rendezi versenyeit, önálló versenyrendszere van.  

(3) Szakágak: Gyorspont/Hazai, IMSSU, Steel Challenge, IPSC, IDPA, Gyors-Kombinált 

(4) Az amatőr versenyrendszer versenyévadokra tagozódik. A minősítő versenyévad a naptári 

év január 1-től december 15-ig tart. 

3. A Szövetség a versenyek hat típusát ismer el és szerepelteti azokat a 
versenyrendszerében. 

(1) Klub verseny: célja, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson a kezdő Lövőknek olyan 
versenyeken, amely valamelyik szakágvezetés által felügyelt / támogatott 

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



3 
 

(kötelező a sportorvosi és versenyengedély). 

(3) Kiemelt verseny: célja a versenyzők magas szintű koncentrált megmérettetése, országos 
rekordok elérése, regisztrálása. Egyben minősítő verseny is. 

(4) Országos bajnokság: az adott szakág országos bajnoksága, mely több versenyszámban is 
lehetővé teszi a megmérettetést, országos bajnoki cím megszerzését, országos rekord 
elérését és regisztrálását. 

(5) Nemzetközi verseny: célja a versenyzők nemzetközi verseny körülmények között történő 
megmérettetése, és a minősítés megszerzésének lehetővé tétele. Hazai minősítés 
megszerzésére is alkalmas. 

(6) Világversenyek: Európa Bajnokság és a Világbajnokság. Hazai minősítés megszerzésére is 
alkalmas. 

 

4.  Amatőr sportlövész, amatőr sportlövész versenyen kizárólag a meghatározott licensz díj 
megfizetésével, hivatalos versenyengedély és érvényes sportorvosi vizsgálat birtokában 
vehet részt.  

5. Sportvállalkozások kizárólag a Szövetséggel létesített tagi jogviszony keretében vehetnek 
részt a versenyrendszerben. 

6. A minősítő verseny rendezője a Bírói Bizottság tagozatai által elismert főbírót köteles az 
általa rendezett szakági versenyre felkérni. A versenyellenőrnek a versenyellenőri megbízást 
a Főtitkár adja, a verseny után az ellenőri jelentést a Főtitkár részére kell átadnia. A 
versenyellenőr az MDLSZ delegáltja, tisztségviselő a versenyen.  

7. A szövetségi licensz (versenyrendezési jog) mértéke a mindenkori díjszabályzatban kerül 
közzétételre. A szövetségi licensz díjat a verseny megrendezése előtt átutalással kell 
teljesíteni a Szövetség felé.  

8. A klubrendezvények rendezésében az MDLSZ nagyobb szabadságot ad a rendezőknek, 
azonban a mindenkori biztonsági szabályok betartása kötelező. A Szövetség az ilyen 
versenyt a versenyrendszerében nem szerepelteti, a Szövetségi licensz díjat a Szövetség 
részére ezen versenyek után nem kell megfizetni, a versenyzők minősítést ezeken a 
versenyeken nem szerezhetnek. 

9. A minősítő versenyen elért eredmény elismeréséhez szükséges, hogy legalább 15, a tárgyi 
évben érvényes MDLSZ versenyengedéllyel rendelkező, legalább három különböző 
tagegyesület versenyzőinek részvétele az adott versenyen. 

10. A Szövetség által elismert, minősítő vagy magasabb szintű versenyen a Sporttörvény 
előírásai szerint, csak érvényes versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel 
rendelkezők vehetnek részt. Ennek meglétét a versenyrendezőnek kell ellenőrizni. 

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

Gyorspont versenyszámoknál: Kiemelt Versenyen és az Országos Bajnokságon elért 

eredmények alapján lehet Országos Rekordot elérni, regisztrálni. 

Hazai IMSSU és Precíziós Puska versenyszámoknál: Országos Bajnokságon és Rangos 
Minősítő Versenyen elért eredmények alapján lehet Országos Rekordot elérni, regisztrálni. 
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Rangos Minősítő Verseny fogalma: (kivonat a 2016.06.08.-i Elnökségi Emlékeztetőből) 
Rangos verseny az a Minősítő Verseny, ahol az adott versenyszámnak az előző évi országos 
bajnokságán elért első 10 helyezettjéből jelen van minimum 25 rangsor ponttal rendelkező 
versenyző. 

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

 
12. Versenyengedély 
(1) A Szövetség egységes, minden szakág versenyeire érvényes, adott versenyévre vonatkozó 

versenyengedélyt ad ki. A versenyengedély egy naptári évre érvényes. 
(2) Az MDLSZ minden sportolója részére az adott sportoló klubjával együttműködve létrehozza 

a www.mdlsz.com weboldalon a sportoló saját felhasználói fiókját. A belépéshez szükséges 
adatokat (felhasználói név és jelszó) a versenyző a saját klubvezetőjétől tudja írásban 
igényelni. 

(3) A sportoló azokat az adatait, amelyek a versenyengedélyének kiállításához szükségesek, 
kizárólag a főtitkár hozzájárulásával tudja módosítani, ideértve az igazolványképet is. 
Minden más adat, megadása vagy módosítása, ideértve a profilképet is, a felhasználó joga. 
2019 versenyévtől ezen a felületen nyilván tudja tartani versenyeit, eredményeit és 
minősítéseit, melyhez a rendszer a versenyek adatbázisát felhasználva segítséget nyújt. 

(4) A sportoló a versenynaptárban a kiválasztott versenyre kattintva, megnézheti annak 
részleteit. 
 

 
13. Versenyengedély igénylése 

 
A már regisztrált sportoló /aki már rendelkezik MDLSZ azonosítóval/ a felhasználói fiókjában 
elektronikusan le tudja adni versenyengedély igényét a szövetség felé, amit a 
klubvezetőjének jóvá kell hagyni. Ameddig a sportoló versenyengedély igényét a klub 
vezetője nem hagyja jóvá, addig a főtitkár nem intézkedik a versenyengedély kiállításáról. 
Minden jóváhagyott versenyengedély az igény beérkezésétől számított 48 órán belül 
nyomtatásra, - lásd kivételek - és annak ellenértéke az igénylő tagegyesület felé 
kiszámlázásra kerül.  

Kivételek: 

- az MDLSZ Elnökségének 2020.03.07/01 számú határozata alapján: Magyar Dinamikus 
Lövészsport Szövetség azon tagegyesületei részére, akiknek lejárt számlatartozása van a 
Szövetség felé, a Szövetség főtitkára és annak asszisztense, sem az adott egyesület 
részére, sem pedig annak tagjai/sportolói számára nem teljesíthet semmiféle 
szolgáltatást mindaddig, amíg az adott egyesület a teljes tartozását maradéktalanul meg 
nem fizette a szövetség részére, azaz a kérdéses összeg be nem érkezett a szövetség 
bankszámlájára, vagy pénztárába. Lejárt számlatartozásnak minősül minden, a 
kibocsátott számla fizetési határidejének napjáig be nem érkezett, a kérdéses számla 
szerint esedékes összeg. A tartozásból adódó jogkövetkezmények a tartozó egyesületet 
terhelik. 

http://www.mdlsz.com/
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- Rendkívüli helyzet, különleges jogrend időszaka alatt  

(1) A tagegyesületi vezető/megbízott elektronikus úton csoportos igénylést adhat le. A vezető 
saját felhasználói fiókjában kijelöli azokat az egyesületi sportolókat, akiknek 
versenyengedélyt igényel, majd a "versenyengedély igénylése" gombra kattintva leadja a 
listában szereplő sportolói versenyengedély igényét. Abban az esetben, ha az adott klubnak 
Lejárt számlatartozása van, akkor a főtitkár mindaddig nem tesz eleget a klub 
versenyengedély igényének, amig a tartozás kiegyenlítésre nem kerül. /MDLSZ Elnökség 
2020.03.07./01 számú határozat/ 
 

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

(3) Az ifjúsági és junior versenyzők éves versenyengedélye ingyenes az MDLSZ versenyeken való 

részvételért nem fizetnek. 

(4) A női versenyzők éves versenyengedélye és az MDLSZ Országos Bajnokságokon való 

részvételük ingyenes. 
 

14. Versenynaptár, versenyek kiírása, versenyeredmények 
 

1. Versenynaptár 

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

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

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

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

(5) Minden versenyhez külön versenykiírást kell kiírni. 

 
2. Új verseny kiírása elektronikus úton 

(1) a klubvezető/szervező saját, www.mdlsz.com weboldalon lévő felhasználói fiókjában az 
"új verseny hozzáadása" gomb kattintva a megjelenő menükből kiválasztja, hogy milyen 
versenyt kíván rendezni és szintén a menükből hozzáadja annak paramétereit, adatait. 

(2) A verseny digitális rögzítéskor a verseny rendezője köteles kitölteni minden szükség 
információt a versennyel kapcsolatban.  

(3) A versenyrendező felel azért, hogy a rögzítésre kerülő verseny versenydivíziói, időpontja, 
helyszíne, nevezési feltételei megfelelően legyen megjelölve.   

(4) A versenyrendezőnek lehetősége van szöveges leírásra és fényképfeltöltésre is, amely 
tartalmában és terjedelmében nincs korlátozva. A "hozzáadás" gombra kattintva a 
verseny teljes leírása megjelenik a szakágvezetőnél, aki a "jóváhagyás" gombra kattintva 
engedélyezi azt, majd a főtitkári jóváhagyás következik, a főtitkári jóváhagyással a 
verseny bekerül az aktuális versenynaptárba. (Mindaddig, amíg a szakágvezető, majd a 

http://www.mdlsz.com/
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főtitkár nem hagyja jóvá a versenyt, az nem kerül be a versenynaptárba!) 
(5) Abban az esetben, ha a verseny úgy kerül megrendezésre, hogy a verseny digitális 

kiírása, rögzítése közben a versenyrendező nem jelölte be a divíziókat, akkor a verseny 
után a versenyeredményeket hiába töltik fel szabályosan a rendszerbe, az adatokat a 
digitális rendszer nem tudja értelmezni, így sem versenyeredmény közlésére, sem 
pedig a versenyzők minősítésére nem lesz alkalmas, a weblapra eredmény nem kerül 
fel. 

 

3. Jóváhagyott, versenynaptárban szereplő és törölt versenyek módosítása  

(1) Az MDLSZ versenyrendszerében már jóváhagyott, berögzített, onnan bármilyen okból 
törölt, de naptári nap szerint már elmúlt verseny időpontját az eredeti, versenyrendező 
által létrehozott digitális versenyaktában nem lehet megmódosítani, annak időpontját 
megváltoztatni nem lehet. 

(2) Amennyiben a MDLSZ versenyrendszerében már jóváhagyott, berögzített, onnan 
bármilyen okból már törölt, de naptári nap szerint még el nem múlt időben, tehát a 
tervezett módosítás napjától nézve az elkövetkező időben lévő verseny időpontját 
szeretné máshova áthelyezni, akkor erre egyszerű megoldás van. Minden 
versenyrendező rendelkezik az eredeti, törölt verseny digitális aktájával, ezért ebben az 
esetben ezt célszerű használni, de a verseny egyéb paramétereit – SZAKÁG KIVÉTELÉVEL 
- is meg lehet változtatni. Egyszerűen átírja a verseny időpontját, menti, akkor megmarad 
a verseny régi száma, de az időpont módosítás miatt ismételten végig kell, hogy menjen 
a kiírás a jóváhagyási eljáráson – versenyrendező-szakágvezető-főtitkár, a jóváhagyások 
után a verseny eredeti számon, új időponttal kerül be a szövetség versenynaptárába. 

(3) Amennyiben a törölt verseny módosítása helyett egy teljesen új verseny kiírása mellett 
dönt, akkor a már megszokott módon tud eljárni azzal a kiegészítéssel, hogy a 
versenyrendezési díj elszámolása-beszámítása érdekében,  – a főtitkári iroda részére 
történő írásbeli bejelentésekor – miután a szövetségi digitális rendszerbe rögzítette az új 
versenyt, annak MDLSZ versenyazonosító számát, (nevét, időpontját, helyszínét, 
szakágat) – pontosan nevezze meg, tehát, hogy melyik törölt verseny helyett melyik új 
verseny, versenyrendezési díját szeretné elszámolni. 

 
15. Versenyeredmények kezelése 

 
A versenyeredmények kezelését a digitálisan elérhető, Eredményjegyzék le- és feltöltési 
segédlet, Elektronikus versenyjegyzőkönyv kitöltési útmutató nevű irat szabályozza. 

(1) Amennyiben a versenyrendező a verseny befejezésének napjától (vannak több napot 
érintő versenyek is) számított 5 naptári napon belül nem tesz eleget a már jelzett 
irányokba fennálló versenyeredmény és jegyzőkönyv megküldési kötelezettségének, 
akkor annak következménye, hogy a Szövetség az adott verseny eredményeit az 5 naptári 
nap eltelte után, külön értesítés vagy felszólítás, hiánypótlásra vagy hibás adatközlésre 
való felhívás nélkül automatikus törli.  A versenyeredmények törléséről a Főtitkár az 
adott versenyrendezőt, illetve az adott szakág szakágvezetőjét a verseny törlését 
követően, írásban 2 naptári napon belül köteles tájékoztatni.  
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(2) Amennyiben a versenyrendező a versenyeredményeket, 

- hibásan, hiányosan, nem a kiadott feltöltési útmutató szerint tölti ki és küldi meg a 
szövetség digitális rendszerébe - IT által e-mailben a konkrét hiba megjelölésével, 
visszaigazolva, - akkor az IT megállapított hiba javításából eredő többletköltségeket a 
szövetség tovább számlázza az adott versenyt rendező tagegyesületnek. 

- Amennyiben a versenyrendező a digitális rendszerbe történő eredményfeltöltése után 
a feltöltött eredményekben változtatást kíván kezdeményezni, - a változtatás konkrét 
okának indoklása mellett - azt kérelmezheti, de amennyiben a módosításra engedélyt 
kap, akkor ennek valamennyi költsége a versenyrendezőt terheli, a keletkezett és 
szolgáltató által visszaigazolt költséget a szövetség tovább számlázza az adott versenyt 
rendező tagegyesületnek. 

 

(3) Törölt versenyek utáni nevezési díj visszafizetési kötelezettség 

A törölt versenyeken részt vett versenyzők nevezési díjainak visszafizetése az adott 
verseny rendezőjének kötelezettsége, azt a Szövetség sem a versenyző, sem pedig a 
versenyrendező felé nem téríti meg, nem vállalja át. A versenyeredmény közlési 
kötelezettségét megszegő versenyszervező a késlekedéséből adódó, nevezési díj 
visszafizetési kötelezettségét a Szövetség felé nem terhelheti tovább, annak 
kiegyenlítése az adott versenyszervezőt terheli. Amennyiben a versenyrendező egy 
verseny évben kétszer nem tesz eleget eredményjegyzék és jegyzőkönyv adattovábbítási 
kötelezettségének vagy azt csak részlegesen, hiányosan, hibásan vagy a határidő után 
teljesíti, akkor azt a versenyrendezőt a Szövetség eltilthatja az adott versenyévadban a 
további versenyrendezéstől. 

(4) Versenyek törlése, versenyrendezési díjak a rendkívüli helyzetekben 

Minden olyan esetben, amikor az országban előre nem várt módon rendkívüli helyzet 
alakul ki és a Kormány, Magyarország egész területére rendkívüli helyzetet hirdet ki, 
akkor, 

- az MDLSZ az éves versenynaptárában már szereplő, jóváhagyott, a rendkívüli helyzet 
ismert időszaka alatt megrendezésre tervezett, a versenyrendezők által a 
versenyekre befizetett versenyrendezési díjakat  

- vagy, visszautalja a rendező egyesület részére  

- vagy, a később megrendezésre kerülő versenyek versenyrendezési díjaként 
számolja el 

- vagy, amennyiben az érintett verseny (ek) versenyrendezési díjai a szövetség részéről 
már kiszámlázásra kerültek, de annak összege(i) még nem lett(ek) utalva vagy 
befizetve a szövetségi bankszámlájára, akkor a szövetség – abban az esetben, ha az 
adott összeg külön, más kiszámlázott tételtől elkülöníthetően sztornózható – akkor a 
sztornó számla kiállításával törli a már kiállított számlát.   

 
 

16. Versenyrendezési jog 

(1) Szövetség által elismert versenyt kizárólag maga a Szövetség, illetve tagjai rendezhetnek. 
Amennyiben egy tagszervezet a szövetség másik tagszervezetével, más lövészsport 
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szövetség tagszervezetével vagy külföldi szövetséggel, illetve egyesülettel közösen kíván 
versenyt rendezni, úgy köteles a szakágvezetőn keresztül, írásban kikérni az MDLSZ 
elnökségének előzetes állásfoglalását, mely kiterjed a rendezvénnyel kapcsolatos részletek 
meghatározására, módosítására, illetve a közös rendezés megtiltására is.  

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

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

(4) A verseny rendezője a rendezés részfeladatait, vagy akár egészét is átadhatja más 

szervezetnek, azonban a versenyért mindennemű felelősséget továbbra is maga visel. A 

verseny rendezője köteles a lő verseny megrendezéséhez és biztonságos lebonyolításához 

szükséges valamennyi törvényi feltétel meglétéről gondoskodni. 

(5) MDLSZ versenyeken a versenyen résztvevő minden bírónak az egyértelmű 

azonosíthatósága, megkülönböztethetősége érdekében elsősorban a bírói formaruha 

szolgál (póló, sapka). Ennek hiányában a bírói kártya szolgálja az azonosítást, 

megkülönböztetést, melyet mindenkinek jól látható módon, nyakban nyakpánton, vagy 

külső ruházatra rögzítve kell viselni. 

(6) A Szövetség fenntartja magának az Országos Bajnokság rendezési jogát. Ezen versenyek 

rendezését pályázat útján tagjainak átengedheti. Az ezzel kapcsolatos döntés meghozatala 

az Elnökség hatásköre, amely egy alkalomra, az adott versenyre szól. Országos Bajnokság 

kizárólag elő regisztrációval rendezhető, de a kiemelt versenyek esetében is javasolt. 

(Javasolt az ingyenesen használható: www.mdlsz.com ) 

 

17. Országos Bajnokságok rendezéséhez szükséges pályázatok kötelező tartalmi elemei 

(1) Rendezői adatok (egyesület neve, telefonszáma, email címe, rendezésért felelős vezető, 
vezetőbíró)  

(2) Lőtér adatai (lőtér megnevezése, lőtér címe, lőállások (pályák) száma, hossza, leírása)  

(3) Bírói adatok (tervezett bírói létszám, bírói és stat eszközök)  

(4) Verseny (Pre match) ideje  

(5) Versenyszámok, divíziók  

(6) Nevezés (nevezések feltételei, módja, nevezési díj mértéke, MDLSZ támogatás)  

(7) Szabályrendszer (hazai, nemzetközi, egyéb-pontos megnevezéssel)  

(8) Díjazás  

(9) Egyéb (minden olyan szolgáltatás, egyéb tevékenység, ami versenyzői, bírói 
szempontból emeli a verseny színvonalát) 

(10) higiénés helyiség, 

(11) étkezési lehetőség, 

 

18.  MDLSZ versenyek cél anyagai, méretei, alkalmazásuk általános szabályai 
  

(1) 2020.01.01.-től az MDLSZ Egységes szerkezetbe foglalt versenyrendezési szabályzatának 

http://www.mdlsz.com/
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I/18/1/2/3/ pontjai hatályosak. 

(2) 2020.01.01.-től az MDLSZ versenyeken csak a szakági, eredeti méretű, formájú és anyagú 
célanyagokat lehet alkalmazni, a célanyagok, céltáblák kicsinyítése vagy nagyítása, az éppen 
rendelkezésre álló lőtávolságnak megfelelő arányú átméretezése, az átméretezett 
célanyagokon történő versenyzés, versenyeztetés semmilyen indokkal sem engedélyezett. 
Amennyiben egy versenyszervező nem szabályszerű célanyagok felhasználásával rendez 
meg egy versenyt, annak eredményeit és magát a versenyt a Szövetség törli. 

(3) Törölt versenyek utáni nevezési díj visszafizetési kötelezettség: MDLSZ egységes 
szerkezetbe foglalt versenyrendezési szabályzat I/15/3 pontja szerint. 

19. Versenybíró  

(1) Az a tisztviselő, aki közvetlenül felelős a lőtéren folyó tevékenységért. A versenyzők 
közelében tartózkodik, figyeli és biztosítja a megfelelő, korrekt eljárást. Kiadja a fegyverek 
töltésére, ürítésére vonatkozó lőtéri vezényszavakat, valamint ellenőrzi a biztonságos 
versenyzői magatartást. (A kiemelt versenybíró alárendeltségébe tartozik.) A versenybíró 
egyben lövészetvezető is. 

(2) Minden tisztviselő, aki bármelyik MDLSZ szakág versenyén bírói, azaz lövészetvezetői 
feladatot lát el, a 2004. évi XXIV. tv. alapján a lövészetvezetői tevékenység gyakorlásához 
a rendőrség által kiadott engedéllyel rendelkeznie kell. A bírók-lövészetvezetők külön 
figyelmeztetés vagy felhívás nélkül kötelesek a rendőrhatósági engedélyük, illetve és a 
bírói státuszt igazoló kártyát a verseny ideje alatt, eredeti formában az adott verseny 
helyszínén maguknál tartani, ezek ellenőrzése a mindenkori versenyszervező, illetve 
versenyellenőr kötelezettsége. A rendőrhatósági engedély, illetve az érvényes bírói 
kártya együttes megléte, verseny előtti bemutatása nélkül sem bírói, sem pedig 
lövészetvezetői tevékenység nem végezhető.  

20. Kiemelt Versenybíró 

(1) Az a tisztviselő, aki egy adott lőfeladatért, illetve a verseny egy részéért felel. Felelős a 
versenyzők megfelelő tájékoztatásáért, illetve a feladatkörébe tartozó lőfeladatokkal 
kapcsolatos különböző kérdések megválaszolásáért. Teljes felelősséggel és jogkörrel 
rendelkezik a biztonsági rendszabályokkal kapcsolatban és e jogkörét kiterjesztheti a 
nézőkre, illetve bármelyik olyan személyre, aki a hatásköre alátartozó lőtérterület 
körzetében tartózkodik. Felelős az összes büntető és értékelő szabály egyformán történő 
alkalmazásáért minden versenyző esetében. (A versenyigazgató vagy a vezetőbíró 
alárendeltségébe tartozik.)  

21. Vezetőbíró 

(1) A versenybírók vezetője, felelős a lőtér biztonságáért, a lőfeladatok biztonságos 
megépítéséért. Biztosítja a sportág alapelveinek betartása és betartatása, valamint 
feladatához tartozik a lőtér tisztségviselőinek felkészítése, valamint tevékenységük 
irányítása és ellenőrzése. Minden döntést kívánó ügyet a vezetőbírón keresztül lehet 
hivatalosan felvetni, valamint az ő tudomására kell hozni minden biztonsági 
szabálysértést.  
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22. Versenyigazgató 

(1) A teljes versenyért felelős, beleértve az adminisztrációt, a csoport- és időbeosztást, a 
teljes állomány és szolgáltatás koordinálását. A versenyigazgató lehet a Vezetőbíró is, ha 
ő a versenyrendező és a megfelelő minősítéssel rendelkezik a szakágban. 

II.fejezet – Gyorspont szakág versenyrendezési szabályzata 
 
Versenyrendezési, jóváhagyási eljárás, versenyeredmények: Alapvetően az MDLSZ 
versenyrendezési szabályzat, I/14 számú Versenynaptár, versenyek kiírása, 
versenyeredmények menüpont 1.2.3, illetve az I/15 számú menüpont eljárási szabályai 
szerint. 

 
1. Követelmények a Gyorspont Országos Bajnokság és Kiemelt Versenyek 

megrendezéséhez 
 

(1) 2019.01.01-től kiemelt versenyt egy egyesület, versenyévenként egy alkalommal 
rendezhet. A kiemelt versenyt, vagy országos bajnokságot rendező egyesület köteles az 
adott évben további egy nem kiemelt gyorspont versenyt is lebonyolítani.  

(2) Gyorspont kiemelt verseny március 1. és október 31. között rendezhető. 
(3) A kiemelt versenyen kizárólag I. osztályú, mester és nagymester minősítésű versenyzők 

vehetnek részt. 
(4) A kiemelt verseny díjazásának igazodnia kell a verseny kiemelt jellegéhez, így az első 

helyezett díjazása serleg vagy plakett + oklevél, második és harmadik helyezést elért 
versenyzőké érem + oklevél. 

(5) Az egyesületeknek a kiemelt verseny rendezésére vonatkozó kiírásukat a versenyévet 
megelőző esztendő december 15-ig írásban kell benyújtaniuk a szakág vezetőjének, amely 
jóváhagyást követően rögzítésre kerül a következő évi versenynaptárban.    

2. Lőtérre vonatkozó kritériumok a Gyorspont Országos Bajnokság és Kiemelt Versenyek 
megrendezéséhez 

(1) a versenyzéshez jóváhagyott összes kategóriájú fegyver használatára alkalmas, minden 
időjárási körülmény között használható lőtér 

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

(3) paravánnal, fallal elkülönített lőállások, minimum 2 méter távolság a lőállások között, 

(4) IPSC óra vagy használata 

(5) minimum 25 méter távolság lövésére alkalmas lőtér. 

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

(7) A verseny rendezője köteles a versenyhez kapcsolódó szabályzatokat, dokumentumokat 
nyomtatott formában a verseny helyszínén tartani. (VRSz, Minősítési szabályzat, 
Gyorspont Szabálykönyv, aktuális rekordok) 
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3. Gyorspont versenyeken használható célok, lőállások, lőtéri berendezések  

(1) A mindenkor érvényben lévő szakági szabályrendszerben, illetve az MDLSZ 
versenyrendezési szabálya I/18/1/2/3/ pontjai szerint. 
 

4. Lőállások, lőtéri berendezések 

(1) A lőállások mérete minimálisan a következő legyen: szélessége 1 m, mélysége 1,5 m.  

(2) A lőállást úgy kell kialakítani, hogy az ne rezegjen vagy mozogjon, ha valaki szorosan 
elmegy mellette. A lővonaltól hozzávetőleg 1,2 m-ig hátrafelé a lőállás minden irányban 
vízszintes legyen.  

5. Valamennyi lőállást a következő felszerelésekkel kell ellátni 

(1) Egy elmozdítható vagy állítható asztal vagy pad, melynek mérete kb. 50cm x 60 cm, 
magassága pedig 70-100 cm legyen.  

(2) Lehetőség (és igény) szerint egy széket vagy ülőkét kívánatos biztosítani a versenyző 
részére.  

(3) Szék és egy írásra alkalmas asztal a bíró(k) részére.  

(4) A nézőteret a legalább 2,5 méterre a lővonal mögött kell kijelölni, és el kell választani 
 

6. 15-24 méter hosszú lőcsatornával rendelkező pince lőtereken alkalmazott egyéb 
szabályok  

(1) A nem szabványos lőtávolsággal rendelkező pince lőtéren elért eredményeket országos 
rekordoknál nem lehet figyelembe venni. 

7. A Gyorspont országos bajnokságon elnyeri az országos bajnoki címet az a sportoló, aki 

versenyszámonként 10, kategóriánkként 5 induló esetében az 1. helyen végez 
vagy 

5-nél kevesebb induló esetében minimum - mester - minősítési szintű eredménnyel 1. helyen 
végez 

 
 

II. fejezet - IMSSU szakág versenyrendezési szabályzata 

 

1. IMSSU versenyek rendezése 
 
Versenyrendezési, jóváhagyási eljárás, versenyeredmények: Alapvetően az MDLSZ 
versenyrendezési szabályzat, I/14 számú Versenynaptár, versenyek kiírása, 
versenyeredmények menüpont 1.2.3, illetve az I/15 számú menüpont eljárási szabályai 
szerint. 

 

(1) A Szövetség által elismert IMSSU versenyeket a rendező köteles jóváhagyásra 
beterjeszteni a Szövetség felé. 

A Szövetség az IMSSU versenyek három típusát ismeri el 
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(1) Minősítő verseny: célja a versenyzők számára a minősítés megszerzésének lehetővé tétele. 
Nemzetközi verseny: célja a versenyzők nemzetközi porondon való megmérettetése, és a 
minősítés megszerzésének lehetővé tétele. 

(2) Világversenyek: az IMSSU Európa és a világbajnokság. 

 

2. Minősítő versenyek 

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

(2) Az MDLSZ által jóváhagyott versenyre a verseny rendezője köteles a szakág vezetőjével 
egyeztetve, versenyellenőri tisztségre, főtitkári megbízással rendelkező versenyellenőrt 
kérni. 
 

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

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

(2) A véglegesítési bejelentéshez csatolni kell a versenykiírást. 
 

4. Lőtérre vonatkozó követelmények a IMSSU, Sziluett Országos Bajnokság 
megrendezéséhez: 

(1) minimum 6 lőállás, 

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

(3) minimum 100 méter távolság lövésére alkalmas lőtér. 

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

 
5. Lőtérre vonatkozó követelmények a Rövidpályás fém sziluett Országos Bajnokság 

megrendezéséhez: 

(1) minimum 6 lőállás, 

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

(3) minimum 50 méter távolság lövésére alkalmas lőtér. 

(4) a verseny rendezője köteles a versenyhez kapcsolódó szabályzatokat, 

(5) dokumentumokat nyomtatott formában a verseny helyszínén tartani. (VRSZ, Minősítési 
szabályzat, Rövidpályás fémsziluett szabálykönyv, aktuális rekordok). 
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6. Célok elhelyezése, lőirányok 

(1) A sziluett lőtér egy adott madár vagy állat négy különböző célvonalából áll. A célok ötös 
csoportokban kerülnek felállításra. A csoportban valamennyi cél ugyanabba az irányba kell, 
hogy nézzen. A célok közötti ajánlott minimális távolság az adott cél szélessége. A lőtér 
nagyon egyszerű felállítású is lehet, de meglévő megfelelő kaliberre engedélyezett lőtér is 
felhasználható. Ha kívánják, a lőtér olyan természeti környezetben is kialakítható, mint 
például vízmosás vagy kanyon. A fákat és a bokrokat nem szükséges eltávolítani, a 
célmagasság változtatása megengedett a tüzelési pont felettire vagy alattira, feltéve, hogy 
valamennyi lövész tisztán látja a célokat. A célok mögötti földpadkák ajánlatosak biztonsági 
okokból, a célokat elvétő lövések becsapódási helyének megállapításához, illetve, hogy 
egyenletes háttérként szolgáljanak valamennyi cél számára.   

7. Lőállások 

(1) Az IMSSU világ- és kontinentális Bajnokságok esetében a lőállásokat védeni kell az esővel 
szemben. A lőállás talajának, simának és egyenletesnek kell lennie. Az egyes országok 
hatáskörébe tartoznak a lőállásokkal kapcsolatos szabványok meghatározása az összes 
többi olyan versenyre nézve, mint például a nemzeti bajnokságok. Megfelelő teret kell 
hagyni a lőállások mögött a versenybírók és a zsűritagok számára feladatuk ellátása 
érdekében. Egy lőállások mérete legalább 1,5 m (4' 11'') (szélesség) x 2,5 m (8' 3'') 
(mélység). Minden célcsoportot a hozzá tartozó lőállásnak megfelelő számmal vagy 
színnel kell jelölni. Ezek a számok vagy színek tisztán láthatók kell, hogy legyenek az egész 
verseny alatt.  

 

8. Szélzászlók 

(1) Szélzászlók ajánlatosak minden egyes céltávolságnál, de ne zavarják a lövedékek 
röppályáját vagy a lövészeket a célzás közben. A Világ- és Kontinentális Bajnokságok 
esetében a szélzászlók kötelezőek. Tilos a privát széljelzők használata. 

9. Színek  

(1) A sziluetteket olyan matt színűre kell festeni, amely világosan elüt a háttértől, hogy a 
célok szabad szemmel is láthatóak legyenek. A pisztoly versenyszámokra nézve az 
irányzéktól elütő matt fekete szín az ajánlatos, és a céltávcsöves versenyszámokra nézve 
pedig olyan szín, amely lehetővé teszi, hogy a céltávcsőben a szálkereszt látható legyen 
a célon. A Világ- és Kontinentális Bajnokságok esetében azonos hátteret kell biztosítani 
valamennyi versenyző számára. Valamennyi cél újra festésre kerül az egyes lövészek 
után.  

10. Felállítás  

(1) Valamennyi sziluett a talajból kiálló állványon kerül elhelyezésre. Az állványok felszíne 
azon a helyen, ahol a cél áll sima, vízszintes és acélborítású kell legyen. Az állványok 
szilárd felépítésűek, hogy ne mozduljanak el, ha a célt vagy az állványt találat éri. 
Valamennyi sziluettet, a nagy kaliberű pisztoly kosainak kivételével, teljes lábazattal kell 
felállítani úgy, hogy a láb hátsó pereme egy vonalban legyen az állvány hátsó peremével.  

11. Belövő  

(1) A célok kötelezőek a hivatalos méretű és alakú, továbbá a versenycéloknak körülbelül 
megfelelő háttérrel rendelkező és korrekt távolságban felállított fémből készült belövő 
célok. Minimum egy belövő célt kell elhelyezni az egyes távolságokban, és a céloknak 
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rögzítetteknek kell lenniük (befogott vagy forgócél).  

12. Célok rögzítése  

(1) Ha egy adott csoportban az egyik cél biztosítása (leszorítása) széljárás miatt szükséges, 
akkor annál a távolságnál az összes célt le kell szorítani. Ha a széljárás szükségessé teszi 
a célok rögzítését, akkor a célokat kötelező újra festeni minden egyes sorozat után. 

Versenytisztviselők  

13. Zsűri 

(1) A zsűrik három vagy öt személyből állnak. Két zsűri kötelező: egy technikai zsűri és egy 
fellebbezési zsűri. Ennek a két zsűrinek különböző személyekből kell állnia. A rendező 
bizottság hatáskörébe tartozik a zsűritagok kijelölése. A Világ- és Kontinentális 
Bajnokságokon minimum két országnak kell képviseltetnie magát. A zsűrik 
tanácsadásban, támogatásban részesítik és felügyelik a rendező bizottság által kijelölt 
verseny tisztviselőket. A versenybírók és a zsűrik egymással szoros együttműködésben 
vezetik le a versenyt. A versenybírók felelősek a verseny tényleges levezetéséért, míg a 
zsűrik tanácsadói és felügyeleti minőségben járnak el. A versenybírók és a zsűrik a 
rendező bizottság, illetve az IMSSU irányában felelősek azért, hogy a versenyek az IMSSU 
előírásoknak és szabályoknak megfelelően kerüljenek lefolytatásra.  

(2) Valamennyi versenybírónak és zsűritagnak ismernie kell az IMSSU szabályokat és 
biztosítaniuk kell, hogy ezeket a szabályokat a versenyek során tisztességes és méltányos 
módon érvényesítik. 

  

14. Viták  

(1) Valamennyi vitás kérdést a technikai zsűri többségi szavazata alapján kell eldönteni. A 
csapat tisztviselője vagy az érintett lövész a technikai zsűri döntésével szemben 
fellebbezéssel élhet a fellebbezési zsűrinél. A fellebbezési zsűri döntése végleges 
valamennyi IMSSU bajnokságon.  

 

15. Zsűrik rendelkezésre állása  

(1) Egy verseny során az egyes zsűrik többségének jelen kell lennie a lőtéren, így szükséges 
esetben azon nyomban össze lehet hívni egy zsűri értekezletet és döntést lehet hozni. Az 
egyes zsűrik elnökének kell biztosítania, hogy az említett zsűrik részéről elégséges számú 
tag legyen jelen. 

16. Zsűrik döntései  

(1) A zsűrik döntenek minden olyan esetben, amelyre nézve nem rendelkeztek az IMSSU 
szabályozásokban és szabályokban. Ezeket a döntéseket az IMSSU szabályozások és 
szabályok szándékával megegyezően és szellemében hozzák meg, és továbbítják az IMSSU 
számára, hogy a szükséges szabályokat tisztázhassák vagy megváltoztathassák. A zsűri 
döntéshozatala során információkat kérhet egyéb hozzáértő személyektől is. 

17. Óvás  

(1) Az összes szabályértelmezést és óvást a technikai zsűri bonyolítja. Az óvásokat írásban kell 
benyújtani a versenyigazgató számára a nevezési díjnak megfelelő összeggel együtt, az 
állított szabálysértéstől számított három órán belül. Az óvást benyújtó személy és az 
óvásban résztvevő felek számára egy óra áll rendelkezésre a technikai zsűri döntése után, 
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hogy ezzel a döntéssel szemben fellebbezéssel éljenek a fellebbezési zsűrinél. Amennyiben 
a zsűri az óvást benyújtó fél javára dönt, az óvási díjat visszaadják az illető személynek. Ha 
a zsűri a megóvott fél javára dönt, a díjat annak a személynek fizetik ki. Bármely 
lőfegyverrel szemben óvással lehet élni. A versenyző azonban nem szakítható félbe a 
lőfeladat alatt. A tüzelés befejezése után a versenyzőt felkérik, hogy lőfegyverét vizsgálatra 
bocsássa. 

 

 

III. fejezet – Steel Challenge szakág versenyrendezési szabályzata 

 
Versenyek szervezése  
 
Versenyrendezési, jóváhagyási eljárás, versenyeredmények: Alapvetően az MDLSZ 
versenyrendezési szabályzat, I/14 számú Versenynaptár, versenyek kiírása, 
versenyeredmények menüpont 1.2.3, illetve az I/15 számú menüpont eljárási szabályai 
szerint. 
 

1. A versenyrendező kötelessége 

(1) Felelős a tervezés során a biztonsági szabályok figyelembevételéért, illetve a lőtér és 
lőfeladat kialakítása során a meghatározott biztonsági követelmények betartásáért, 
valamint, hogy minden lehetséges eszközzel törekedjék a versenyző részéről a lőfeladat 
végrehajtása során előforduló szabálytalanságok, a biztonságot veszélyeztető 
tevékenységek megelőzésére. Ez természetesen egyben a főbíró (range master) feladata 
is. A biztonsági rendszabályok betartatásán túlmenően a legfontosabb szempont szem 
előtt tartása: A versenyzők érezzék jól magukat.  
 

2. Helyi biztonsági szabályok 

(1) A versenyt szervező felelős a versenyfeladatok megoldása során kialakuló helyzeteket 
teljes mértékben lefedő biztonsági szabályok kialakításáért és betartásáért. Ezeket a 
szabályokat, valamint a szabályok megszegéséért járó büntetéseket teljes egészében, 
közérthetően meg kell határozni és el kell magyarázni még a verseny megkezdése előtt, 
illetve mielőtt még az adott probléma esetleg előállhatna.  

3. Verseny felépítése  

(1) A fémlövészet (steel challenge) versenyek különböző lövészfeladatokat tartalmazhatnak. 
A feladatok meghatározására az alábbi elnevezéseket használjuk.  

(2) String (sorozat): Egy pálya külön értékelt, önálló része, egy pálya öt sorozatból áll.  

(3) Stage (pálya): A string-ek (sorozatok) összessége. Minden sorozatot külön kell mérni és 
MDLSZ Szabálykönyvek Fémlövészet (Steel Challenge) értékelni. A legrosszabb 
eredményt elhagyva, a többi összege adja a pálya (stage) pontokat.  

(4) Match (Verseny): Olyan lövészverseny, amelyik egy vagy több pályát (stage) tartalmaz. A 
pályák (stage) pontszámainak összege határozza meg a verseny (match) győztesét. 
Javasolt legalább négy, de legfeljebb nyolc pályát tartalmazó versenyeket rendezni. 

 

4. A Steel Challenge versenyeken használható célok fajtái  
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Kör alakú célok 
       Két méretben léteznek:  

(1) 10 inch (254 mm), valamint  

(2) 12 inch (305 mm) átmérőjű, legalább 10 mm vastagságú fém körlapok.  

Négyszögletes célok:  

(1) 18 inch  24 inch (457 mm  610 mm) oldalméretű, legalább 10 mm vastagságú fém 
téglalapok.  

Törékeny célok:  

(1) Sörétes puska versenyszámoknál alkalmazott célok, melynek átmérője: 110 mm.  

(2) Eldőlő célok: Sörétespuska versenyeken alkalmazott steel vagy popper, méretük nincs 
meghatározva, a versenyrendező felelőssége, hogy minden versenyző számára 
eredményesen leküzdhetőek legyenek. Eldőlő célok nem engedélyezettek pisztoly és 
puska versenyeken.  
 

5. A célok elhelyezése  

(1) A célokat (a gurulatok, és a szilánkok elkerülése érdekében) lőirányra merőlegesen kell a 
sportoló felé fordítani. A cél lapos felszíne nézzen a sportoló felé. Azon fémcélok, 
amelyeken lyukak vagy "kráterek" vannak, potenciális veszélyforrások, és így használatuk 
tilos.  

(2) A kör alakú célokat úgy kell elhelyezni, hogy a legmagasabb pontja 5 láb (152.5 cm) 
magasan helyezkedjen el a talajtól mérve. A négyszögletes célok felső éle 5 láb 6 hüvelyk 
(167,5 cm) magasan legyen, a talajtól mérve.  

6. A célok festése  

(1) A célok színe fehér, citromsárga vagy ezüstszínű, fontos, hogy a találatok jól láthatóak 
legyenek rajta. A célokat minden esetben újra kell festeni, mielőtt egy új versenyző 
megkezdené a pályát. 

7. Lőállások  

(1) A versenyzők a lőfeladatokat a lőállásokból hajtják végre. A lőállás minden pálya esetén 

egy 3 láb  3 láb (91,5 cm  91,5 cm) méretű keret, kivéve a "külső határok" nevű pályát, 

amelyen a keret mérete 4 láb  4 láb (122 cm  122 cm).  

(2) A lőfeladat végrehajtása közben sem a láb, sem a test bármely más része nem érintheti 
a talajt a kereten kívül. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kereten kívüli támaszkodás 
tilos, ugyanakkor a keretre való rálépés engedélyezett. 

8. Pályák 

(1) Országos bajnokságokon és rangos versenyeken csak a nemzetközi pályák elfogadottak, 
ezek a következők: Smoke&Hope, 5 To Go, Roundabout, Outer Limits, Speed Option, 
Accelerator, Showdown, Pendulum. 

(2) A pályák méretei, a célok elhelyezésének szabályait a szakági versenyszabályzat rajz 
melléklete tartalmazza, annak betartása a mindenkori versenyrendező kötelezettsége és 
felelőssége. 
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(3)  Ezeken a versenyeken a nyolc pálya közül legalább öt felépítése kötelező. Egyéb 
versenyeken, ha a feltételek nem adottak a helyi szervező felépíthet más elrendezésű 
pályákat is. 

(4)  Minden egyes pálya négy célt és egy megállító célt tartalmaz.  

 

9. A lőtér hivatalos személyei (tisztségviselők)  
 
A verseny nagyságától függően a feladatok és felelősségek a következőképpen 
oszthatók fel:  

(1) Range Officer (versenybíró) - Az a tisztviselő, aki közvetlenül felelős a lőtéren folyó 
tevékenységért. A versenyzők közelében tartózkodik, figyeli és biztosítja a megfelelő, 
korrekt eljárást. Kiadja a fegyverek töltésére, ürítésére vonatkozó lőtéri vezényszavakat, 
valamint ellenőrzi a biztonságos versenyzői magatartást. (A főbíró /chief range officer/ 
alárendeltségébe tartozik.)  
 

(2) Range Master (főbíró) a versenybírók (range officer) vezetője. Felelős a lőtér 
biztonságáért, a lőfeladatok biztonságos megtervezéséért. Biztosítja a sportág 
alapelveinek betartása és betartatása, valamint feladatához tartozik a lőtér 
tisztségviselőinek felkészítése, valamint tevékenységük irányítása és ellenőrzése. Minden 
döntést kívánó ügyet a bíróigazgatón keresztül lehet hivatalosan felvetni, valamint az ő 
tudomására kell hozni minden biztonsági szabálysértést. (A főbíró a versenyigazgatóval 
együtt dolgozik, illetve neki tartozik beszámolni).  
 

(3) Match Director (versenyigazgató) - A teljes versenyért felelős, beleértve az 
adminisztrációt, a csoport- és időbeosztást, a lőtér építését, a teljes állomány és 
szolgáltatás koordinálását. A versenyigazgatót a versenyt rendező házigazda szerv jelöli. 
 

10. Rekordok  
Rekordokat csak nemzetközi versenyeken, országos bajnokságokon és az MDLSZ által 
jóváhagyott eseményeken lehet elérni. 
 

11. Biztonsági zónák (safety areas, SA)  

(1) A verseny szervezőjének feladata, hogy olyan biztonsági területeket határozzanak meg, 
amelyek minden versenyző számára kényelmesen elérhetőek.  

(2) Olyan elsődleges Biztonsági Területeket kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik a 
fegyverrántás, az ún. szárazgyakorlás, stb., valamint olyan másodlagos Biztonsági 
Területek kijelölése, amelyeken lehetséges az egyes lőfeladatok végrehajtása után a 
fegyverek tokba tétele, illetve elcsomagolása.  

(3) Ezeket a biztonsági területeket megfelelően jelölni kell, egyértelműen jelezve a 
biztonsági irányt, valamint el kell látni padokkal vagy asztalokkal.  

(4) A biztonsági zónába tilos lőszert kezelni (kezelésnek számít a töltött tár, vagy lőszeres 
doboz kezelése). Semmilyen esetben sem lehet a Biztonsági Zónában fegyvert tölteni, 
még gyakorlólőszerrel (puffer) vagy hüvellyel sem 
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12. Lőtérre vonatkozó követelmények a Steel-Challenge Országos Bajnokság 

megrendezéséhez: 
 

(1) kötelező minimum 5 pálya, 

(2) az öt pályából minimum 3 párhozamosan lőhetőnek kell, hogy legyen, 

(3) az országos bajnokságon és a rangos versenyeken csak a nemzetközi pályák 
elfogadottak, ezek a következők 

- Smoke &Hope, 5 To Go,Roundabout, Outer Limits, Speed Option, Acceleration, 
Showdown, Pendulum,  

(4) Ezeken a versenyeken legalább 5 pálya felépítése kötelező. 

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

(6) a sörétes Steel Challenge versenyeken a minimum és az egyszerre lőhető pályák 
száma nem meghatározott, de elvárt az 5 pálya felépítése. 
 

V. fejezet – IPSC szakág versenyrendezési szabályzata 

 
1. Verseny időszak  

Az amatőr versenyrendszer verseny évadokra tagozódik. Egy versenyévad, a naptári év, 
január 1-től ugyanazon év december 15-ig tart. Minősítő versenyt csak ezen idő 
intervallumban lehet rendezni.  

 
2. Versenyek szintjei 
Level I. Klub verseny 
Level II. Országos verseny 
Level III. Nemzetközi verseny 
Level IV-V. Világversenyek 
 
3. Indulási feltételek 
(1) A versenyzőnek Level II-es és magasabb szintű versenyeken való induláshoz a szövetségnél 

kiváltott versenyengedéllyel, érvényes sportorvosival és BLUE LINE engedéllyel kell 
rendelkezni. (BLUE LINE engedély lásd blue line szabályzat).  

(2) Hivatalos indulónak kell tekinteni azon külföldi versenyzőket, akik valamelyik IPSC 
régiónak a tagjai.  

(3) Az indulási feltételek ellenőrzése a rendező feladata. 
 

4. IPSC versenyek jóváhagyása 

Versenyrendezési, jóváhagyási eljárás, versenyeredmények: Alapvetően az MDLSZ 
versenyrendezési szabályzat, I/14 számú Versenynaptár, versenyek kiírása, 
versenyeredmények menüpont 1.2.3, illetve az I/15 számú menüpont eljárási szabályai 
szerint. 

 

5. Versenyrendezési kötelezettségek 
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MINDEN MAGYARORSZÁGON RENDEZETT IPSC VERSENYNEK MEG KELL FELELNIE A 
LEGFRISSEBB NEMZETKÖZI IPSC SZABÁLYZATNAK! 

 

6. Minden Level II-es vagy magasabb szintű verseny esetén kötelező a szövetségi 
versenynaptárban a regisztrációs oldal használata! 

(1) A versenynaptárba a rendező maga készíti el a verseny regisztrációs felületét, melyet a 
szakágvezető jóváhagyása után, a főtitkár véglegesít és jeleníti meg a versenyzők 
számára. A nem megfelelő versenykiírásokat a szakágvezető a rendezőnek javítás céljából 
visszaküldheti, vagy véglegesen törli a szövetség versenyrendezési rendszeréből.  

(2) Versenynek az a rendezvény tekinthető, amely a minősítési szintjének megfelelően a 
kötelező elemeket maradéktalanul betartja és a végén eredményt hirdet.  

 

7. Level I szintű versenyek 
        Kötelező:  
- Versenyrendezői jogosultság  

- Dedikált (kijelölt) Főbíró, aki legalább NRO IPSC 

- Maximum 6, de legalább 3 pálya 

        Ajánlott: 
- legalább 1 NRO minden szektorban 

- minimum lövésszám 40 

- egy segítő minden 6 lövésre 

- szakág által jóváhagyott versenykiírás  

- verseny regisztrálása a szövetségi versenyregisztrációs rendszerben 

- digitális értékelő rendszer használata 

Verseny regisztrálása a szövetségi rendszerben legkésőbb 14 nappal a verseny időpontja 
előtt. A szövetségi versenynaptárban történt regisztráció esetén a versenyzői 
regisztrációs oldalon keresztül a Level I-es meccset bárki számára elérhetővé kell tenni.  

 
 

8. Level II szintű versenyek 
        Kötelező:  
- Részvétel csak a 3. pontnak megfelelő versenyzők számára 

- Versenyrendezői jogosultság 

- Főbíró (szakág által jóváhagyott) 

- Szakág által jóváhagyott lőfeladatok 

- legalább 6 pálya 

- Verseny regisztrálása a szövetségi versenynaptár rendszerében 

Verseny regisztrálása a szövetségi rendszerben kötelezően legkésőbb 30 nappal a verseny 
időpontja előtt. Feltétele a versenyrendezői regisztrációs oldal használatának. 

 
A Lőfeladatok terveinek (pályarajzok) és a pályák leírásának (briefing) megküldése 

kötelező, legkésőbb 15 nappal a verseny időpontja előtt a szakágvezetőnek. 
        Ajánlott: 
- legalább 1 NRO minden pályán 
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- minimum lövésszám 100 

- egy segítő minden 6 lövésre 

- chronograph használata 

- értékelő rendszer használata 

 

9. Level III szintű versenyek 
        Kötelező:  
- Részvétel csak a 3. pontnak megfelelő versenyzők számára 

- Versenyrendezői jogosultság  

- Főbíró (RD által jóváhagyott) 

- Régió Igazgató, Szakágvezető és szakági Főbíró által jóváhagyott versenykiírás és 

lőfeladatok 

- Nemzetközi IPSC jóváhagyás 

- 3 hónappal korábbi bejegyzés az IPSC-nél 

- IPSC versenynaptárban való bejegyzés 

- Verseny regisztrálása a szövetségi rendszerben 

- legalább 1 NRO minden pályán 

- legalább 12 pálya 

 
Verseny regisztrálása a szövetségi versenyrendszerben kötelező legkésőbb 90 nappal a 

verseny időpontja előtt. Feltétele a versenyrendezői regisztrációs oldal használatának. 
Lőfeladatok terveinek és leírásának megküldése kötelező legkésőbb 45 nappal a verseny 

időpontja előtt a szakágvezetőnek. 
 
        Ajánlott: 
- legalább 1 IROA minden pályán 

- IROA értékelő bíró 

- minimum lövésszám 150 

- egy segítő minden 6 lövésre 

- chronograph használata 

- digitális értékelő rendszer használata 

 

10. Verseny eredmény 

(1) A verseny rendezőjének kötelező a verseny végeztével az eredményjegyzéket és a 
jegyzőkönyvet megküldenie az alábbi címekre az eredményhirdetés után legkésőbb 24 
órával. 

              ipsc@mdlsz.com, eredmenyek@mdlsz.com,  
 

11. Versenyek ellenőrzése, szankcionálása 
 
Versenyek ellenőrzését a versenyellenőr végzi.  Feladata a nemzetközi, illetve szakági 

szabályzásban megkövetelt versenyrendezési feltételek megvalósulásának ellenőrzése. 
- Versenyellenőrt a szakág jelöli ki/jelölheti ki 

 

12. Versenyellenőr jogai szabály szegés esetén 
- Versenyrendező felszólítása (és segítése) a szabályok betartására 

mailto:ipsc@mdlsz.com
mailto:eredmenyek@mdlsz.com
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- Versenyrendezésben való változás megkövetelése  

- Verseny felfüggesztése adott időintervallumra 

- Verseny teljes felfüggesztése 

 

13. A versenyrendező szankcionálása: 
- A verseny szintjének visszasorolása 

- A rendező minősítő versenyrendezési jogosultságának megvonása 

- A rendező tag végleges eltiltása 

 

14. Általános szabályozás 

(1) Minden versenyt rendező tagnak kötelessége a tőle telhető legszínvonalasabb verseny 
rendezése. 

(2) Amennyiben a rendező tag igényli, támogatásért, segítségért, vagy tanácsért fordulhat 
az IPSC szakág vezetőhöz, vagy a Régió Igazgatóhoz.  

 
 

VI. fejezet – IDPA szakág versenyrendezési szabályzata 
 

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

2. Nemzetközi szövetség: International Defensive Pistol Association 

3. Elnökség: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
elnöksége.  

4. Főtitkár: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
főtitkára. Szakágvezető: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus 
Lövészsport Szövetség IDPA szakágvezetője és helyettese.  

5. Versenyellenőr: Az elnökség által kijelölt személy, aki a verseny helyszínén képviseli, és 
ha szükséges, akkor érvényesíti a Szövetség érdekeit.  

6. MD: Match Director, verseny fő szervező.  

7. IPOC: International Point Of Contact: a nemzetközi szövetség által kijelölt kapcsolattartó.  

(1) Elsősegélynyújtó: Elsősegély-tanfolyamon sikeres vizsgát tett személy felszerelése 
azonnal elérhető és legalább nagy volumenű végtagvérzés csillapítására alkalmas 

(2) ismeri a lőtér elsősegély felszerelésének helyét 

(3) minden tisztviselő ismeri az elérhetőségét 

(4) jellemzően más tisztséget is visel a versenyen 

 

8. Kiemelt elsősegélynyújtó:  

(1) Speciális elsősegély-tanfolyamot (ideértve a Shooting Masters: shooter medic2, RSZKK: 
police medic,MH: CLS, Defex/PTE-ÁOK: combat/team medic, Nevada security: 
combat/close protection medic,IROA: first aid, Globusz: range medic2, NKE: rendészeti 
elsősegélynyújtó, CenterOfTacMedHun: TTLS/CombatMedic/Range Medic, Rumcájsz: 
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Lőtéri elsosegély2) és minden legalább ilyen színvonalú egyéb képzést) elvégzett 
személy; 

(2) a felszerelése azonnal elérhető és legalább kétféle módon alkalmas nagy volumenű 
végtagvérzés tartós csillapítására; 

(3) ismeri a lőtér elsősegély-felszerelésének helyét; 

(4) minden tisztviselő ismeri az elérhetőségét; 

(5) más tisztséget is viselhet a versenyen. 
 
A Szövetség kizárólag amatőr versenyrendszert működtet, hivatásos vagy vegyes bajnoksága 
nincs. 
 

9. Verseny időszak: Az amatőr versenyrendszer versenyévadokra tagozódik. Egy 
versenyévad a naptári év január 1-től ugyanazon év december 15-ig tart, versenyt csak 
ezen idő intervallumban lehet rendezni.  

 

10. Verseny típusok 

(1) Tier 1 (hazai) verseny: a szakág által felügyelt IDPA verseny.  

(2) Classifier (Osztályozó) verseny: a nemzetközi szövetség által pontosan megszabott 
verseny, ami lehetővé teszi a hazai és a nemzetközi minősítés elérését.  

(3) Tier 2 (nemzetközi) verseny: a nemzetközi szövetség által felügyelt verseny. Ide tartoznak 
a Tier 3-4-5 szintű versenyek is.  

 

11. Versenyengedélyek, licencdíjak  

(1) A szövetség által kiadott versenyengedéllyel kell rendelkeznie minden magyar 
sportolónak, aki részt vesz versenyen. A verseny rendezőjének 5000,-Ft versenyrendezési 
hozzájárulást kell fizetnie versenyenként a szövetségnek. 

 

12. Versenyrendezési jogok és kötelességek  

Versenyrendezési, jóváhagyási eljárás, versenyeredmények: Alapvetően az MDLSZ 
versenyrendezési szabályzat, I/14 számú Versenynaptár, versenyek kiírása, 
versenyeredmények menüpont 1.2.3, illetve az I/15 számú menüpont eljárási szabályai 
szerint. 

(1) Elsődlegesen az IDPA szabálykönyv előírásait kell alkalmazni (amik itt nem kerülnek 
megismétlésre), az alábbi kiegészítésekkel. A Szövetség a verseny rendezési jogát 
előzetes jóváhagyáshoz köti. A verseny rendezője a rendezés részfeladatait, vagy akár 
egészét is átadhatja más szervezetnek, azonban a versenyért mindennemű felelősséget 
továbbra is maga visel. A verseny rendezője köteles a lő verseny megrendezéséhez és 
biztonságos lebonyolításához szükséges valamennyi törvényi feltétel meglétéről 
gondoskodni.  

(2) Tier 1 (hazai) verseny Legalább 30 nappal a versenyt megelőzően el kell küldeni a 
versenykiírást a szakágvezetőnek, aki gondoskodik a szövetség honlapján való 
megjelenésről, és ami tartalmazza az alábbiakat legalább:  
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- időpont 

- helyszín 

- becsült pályaszám  

- MD neve Legalább 15 nappal a versenyt megelőzően el kell küldeni a 
pályaterveket a szakágvezetőnek.  

(3) A versenyen legyen elsősegélynyújtó; csak versenyengedéllyel rendelkező indulhat; az 
elnökség delegálhat versenyellenőrt. Az IDPA szabálykönyvben, illetve a fentiekben 
leírtak nem teljesítése esetén a verseny visszaminősíthető lőgyakorlattá, a rendező klub 
elnöke eltiltható versenyrendezéstől, és a MD eltiltható a jövőben ettől a tisztségtől. Ezen 
lépéseket a versenyellenőr kezdeményezésére a szakágvezető hozhatja meg, ami ellen 
az elnökségnél lehet fellebbezni 30 napon belül.  

(4) A versenyen való részvétel beleszámít a 3 db MDLSZ versenyen való részvételbe. A 
nemzetközi IDPA versenyengedéllyel (International IDPA licence) rendelkező versenyző 
minden hazai Tier 1-es versenyen az aktuális nevezési díjból 1000 Ft kedvezményre 
jogosult.  

 

13. Versenyek típusai 

(1) Classifier (osztályozó) verseny  

(2) A Tier 1-nél leírtak az irányadók (természetesen a szabálykönyv Classifier-re vonatkozó 
részeinek betartásával).  

(3) Tier 2 (nemzetközi) verseny  
 

14. Versenykiírás 

(1) A Tier 1-nél leírtak a következő szigorításokkal irányadóak: Legalább 160 nappal a 
versenyt megelőzően el kell küldeni a versenykiírást a szakágvezetőnek, aki gondoskodik 
a szövetség és a nemzetközi szövetség honlapján való megjelenésről. Legalább 150 
nappal a versenyt megelőzően el kell küldeni a pályaterveket a szakágvezetőnek, aki 
ellenőrzést követően továbbítja az IPOC-nak. A versenyen legyen kiemelt 
elsősegélynyújtó; az IPOC is delegálhat versenyellenőrt.  

 

15. Eredményjegyzék, jegyzőkönyv  
Szövetségi utasítás szerint 
 
 
A digitális eredményjegyzék (xls formátumban) kötelező tartalmi elemei  

- Versenyző neve  

- Szövetségi versenyengedély szám (külföldi és napi esetében 0)  

- Nemzetközi szövetségi versenyengedély szám IDPA ID. (ennek hiányában 0)  

- Classifier esetén az elért minősítés (NM, M, 1, 2 egyike)  

- Divízió (nagy betűkkel, rövidítve)  

- Kategória  
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- Eredmény (másodpercben)  

- pályaeredmények, majd részfeladat mért idők és pályánkénti büntetések. 
Javasolt az eredmény online publikálása az eredményhirdetést követő 2 
órában. 

 
 
 

VII.fejezet – Precíziós lövészet versenyrendezési szabályzatai 

50 méteres Kis kaliberű precíziós puska 
 
 
Versenyrendezési, jóváhagyási eljárás, versenyeredmények: Alapvetően az MDLSZ 
versenyrendezési szabályzat, I/14 számú Versenynaptár, versenyek kiírása, 
versenyeredmények menüpont 1.2.3, illetve az I/15 számú menüpont eljárási szabályai 
szerint. 
 

1. Lőtérre vonatkozó kritériumok az 50 méteres kis kaliberű precíziós puska 
lövészversenyek megrendezéséhez 

(1) a versenyzéshez jóváhagyott összes 0.22 kaliberű fegyver használatára alkalmas, minden 
időjárási körülmény között használható lőtér 

(2) minimum 8 lőállás, amit a verseny folyamán a verseny rendezője a pillanatnyi igényekhez 
igazíthat 

(3) paravánnal, fallal elkülönített lőállások, minimum 2 méter távolság a lőállások között, 

(4) Az adott versenyszámokhoz alkalmazkodva kötelező a minimum 50 méter távolságon 
elhelyezett célok meglövésére alkalmas lőtér. A célok 10-20-30-40-50 méteres 
távolságokon vannak elhelyezve. 

(5) A lőtér kiválasztásánál – a kiírt versenyszámok igényei szerint – figyelembe kell venni, 
hogy 50, illetve 100 méterre történő versenyszámok is lebonyolíthatóak legyenek. A 
speciális versenyszámok esetében a lövéseket 300 méterre lévő célokra adják le a 
versenyzők, ezért ilyen versenyek esetében a versenyrendező csak olyan lőtéren 
rendezheti a versenyt, ahol ez a távolság szabályszerűen meglőhető a lőtér működési 
engedélye szerint is. 

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

 

2. Használható célok 

(1) A mindenkor érvényben lévő szakági szabályrendszerben meghatározottak szerint. Csak 
a rendszeresített, mindenkor érvényben lévő szabálynak megfelelő típusú, eredeti 
méretű lőlapok használhatóak, rövidebb lőtávolságnak megfelelő, arányosított méretű, 
tehát kicsinyített-nagyított lőlap vagy célanyag egyik versenyszámban sem engedélyezett 
az MDLSZ versenyrendezési szabályzat I/18/1/2/3/4 pontjai szerint. 

(2) Alap célanyag: MDLSZ kiskaliberű precíziós M3 számú lőlap. 
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3. Lőállások, lőtéri berendezések 

(1) A lőállások mérete minimálisan a következő legyen: szélessége 1 m, mélysége 1,5 m.  

(2) A lőállást úgy kell kialakítani, hogy az egyes lőállásokat elválasztó elemek stabilan 
legyenek rögzítve. A lővonaltól a lövő irányába a lőállás felülete minden irányban 
vízszintes legyen.  

 

4. Valamennyi lőállást a következő felszerelésekkel kell ellátni 

(1) Egy elmozdítható vagy állítható asztal vagy pad, melynek mérete kb. 50cm x 60 cm, 
magassága pedig 70-100 cm legyen.  

(2) Lehetőség (és igény) szerint egy széket vagy ülőkét kívánatos biztosítani a versenyző 
részére. 

(3) Szék és egy írásra alkalmas asztal a bíró(k) részére.  

(4) A nézőteret a legalább 2,5 méterre a lővonal mögött kell kijelölni, és el kell választani 
 

5. Hivatalos tisztségviselők 

(1) A versenyeken csak az MDLSZ által vizsgáztatott, és nyilvántart ott bírók működhetnek 
közre.  

(2) A versenyeken Max.10 lőállásonként 1 lövészetvezetőnek kell közreműködni. 

(3) Minden versenyen előre ki kell jelölni a 3 tagú értékelő bizottságot. 

(4) A Szövetség által delegált Szövetségi Verseny Ellenőr feladata felügyelni a verseny.  

 
 
 

6. Követelmények az Országos Bajnokság és Kiemelt Versenyek megrendezéséhez 
 

(1) 2019.01.01-től kiemelt versenyt egy egyesület, verseny évenként egy alkalommal 
rendezhet. A kiemelt versenyt, vagy országos bajnokságot rendező egyesület köteles az 
adott évben további egy nem kiemelt gyorspont versenyt is lebonyolítani.  

(2) 50 méteres kiskaliberű precíziós puska kiemelt verseny március 1. és október 31. között 
rendezhető. 

(3) A kiemelt verseny díjazásának igazodnia kell a verseny kiemelt jellegéhez, így az első 
helyezett díjazása serleg vagy plakett + oklevél, második és harmadik helyezést elért 
versenyzőké érem + oklevél. 

(4) Az egyesületeknek a kiemelt verseny rendezésére vonatkozó kiírásukat a versenyévet 
megelőző esztendő december 15-ig írásban kell benyújtaniuk a szakág vezetőjének, 
amely jóváhagyást követően rögzítésre kerül a következő évi versenynaptárban.   

 
 

Nagytávolságú precíziós puska versenyrendezési szabályzata 
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Versenyrendezési, jóváhagyási eljárás, versenyeredmények: Alapvetően az MDLSZ 
versenyrendezési szabályzat, I/14 számú Versenynaptár, versenyek kiírása, 
versenyeredmények menüpont 1.2.3, illetve az I/15 számú menüpont eljárási szabályai 
szerint. 
 

1. Verseny divíziók 

(1) Nagykaliberű puska (Bolt action) 

(2) Nagy kaliberű puska öntöltő (Semi-auto) 

(3) Kiskaliberű puska (0,22 LR) 
 

2. Lőtérre vonatkozó kritériumok a nagytávolságú precíziós puska lövészversenyek 
megrendezéséhez 

(1) Lővonal: A lővonal közvetlenül a lőállások előtt húzódik. Innen kell a távolságokat mérni 
a felállított célok vonaláig. 

(2) Lőállás: A versenyzők részére a kijelölt hely, közvetlenül a lővonal mögött, ahonnan a 
versenyzők a lövéseket leadják. Szélessége: minimum 1méter, mélysége minimum 1.5 
méter. Tereplőtéren a lőállásokat egységesen lehet tetővel védeni, de ez a tető nem 
lehet sem részben sem egészben zárt. 
Egyéni napernyő vagy más hasonló ideiglenes sátor a lőállásban nem használható. A 
lőállásba csak a lövészet végrehajtásához szükséges felszerelési tárgyak vihetőek be. 

(3) A nézőteret a lővonaltól legalább 5 m-re kell kijelölni a versenyzők és a közreműködők 
mögött. 

(4) Célok számozása: Balról jobbra, a célokat a lőállások számozásával egyezően, jól 
láthatóan kell megszámozni. 

(5) A versenyzéshez jóváhagyott összes kaliberű fegyver használatára alkalmas, minden 
időjárási körülmény között használható lőtér 

(6) A lőtér kiválasztásánál – a kiírt versenyszámok igényei szerint – figyelembe kell venni, 
hogy 100, illetve 1000 méter közötti távolságon történő versenyszámok is 
lebonyolíthatóak legyenek. A speciális versenyszámok esetében a lövéseket 1000 
méterre lévő célokra adják le a versenyzők, ezért ilyen versenyek esetében a 
versenyrendező csak olyan lőtéren rendezheti a versenyt, ahol ez a távolság 
szabályszerűen meglőhető a lőtér működési engedélye szerint is. 

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

 

3. Használható célok 

(1) A mindenkor érvényben lévő szakági szabályrendszerben meghatározottak szerint. Csak 
a rendszeresített, mindenkor érvényben lévő szabálynak megfelelő típusú, eredeti 
méretű lőlapok használhatóak, rövidebb lőtávolságnak megfelelő, arányosított méretű, 
tehát kicsinyített-nagyított lőlap vagy célanyag egyik versenyszámban sem engedélyezett 
az MDLSZ versenyrendezési szabályzat I/18/1/2/3/4 pontjai szerint. 

(2) Alap célanyagok: MDLSZ gyorspont golyós és sörétes lőlap. 
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(3) Lőállások, lőtéri berendezések 

(1) A lőállások mérete minimálisan a következő legyen: szélessége 1 m, mélysége 1,5 m.  

(2) A lőállást úgy kell kialakítani, hogy az egyes lőállásokat elválasztó elemek stabilan 
legyenek rögzítve. A lővonaltól a lövő irányába a lőállás felülete minden irányban 
vízszintes legyen.  

 

(3) Valamennyi lőállást a következő felszerelésekkel kell ellátni 

(5) Egy elmozdítható vagy állítható asztal vagy pad, melynek mérete kb. 50cm x 60 cm, 
magassága pedig 70-100 cm legyen.  

(6) Lehetőség (és igény) szerint egy széket vagy ülőkét kell biztosítani a versenyző részére. 

(7) Szék és egy írásra alkalmas asztal a bíró(k) részére. 
 

(4) Hivatalos tisztségviselők 

(5) A versenyeken csak az MDLSZ által vizsgáztatott, és nyilvántart ott bírók működhetnek 
közre.  

(6) A versenyeken Max.10 lőállásonként 1 lövészetvezetőnek kell közreműködni. 

(7) Minden versenyen előre ki kell jelölni a 3 tagú értékelő bizottságot. 

(8) A Szövetség által delegált Szövetségi Verseny Ellenőr feladata felügyelni a verseny.  
 

 
(5) Követelmények az Országos Bajnokság és Kiemelt Versenyek megrendezéséhez 

 
(5) 2019.01.01-től kiemelt versenyt egy egyesület, verseny évenként egy alkalommal 

rendezhet. A kiemelt versenyt, vagy országos bajnokságot rendező egyesület köteles az 
adott évben további egy nem kiemelt gyorspont versenyt is lebonyolítani.  

(6) 50 méteres kiskaliberű precíziós puska kiemelt verseny március 1. és október 31. között 
rendezhető. 

(7) A kiemelt verseny díjazásának igazodnia kell a verseny kiemelt jellegéhez, így az első 
helyezett díjazása serleg vagy plakett + oklevél, második és harmadik helyezést elért 
versenyzőké érem + oklevél. 

(8) Az egyesületeknek a kiemelt verseny rendezésére vonatkozó kiírásukat a versenyévet 
megelőző esztendő december 15-ig írásban kell benyújtaniuk a szakág vezetőjének, 
amely jóváhagyást követően rögzítésre kerül a következő évi versenynaptárban.   

 
 

VIII. Történelmi Lövész és vadászfegyver lövészversenyek versenyrendezési szabályzata 
 

Verseny jóváhagyási eljárás, versenyeredmények: Alapvetően az MDLSZ 
versenyrendezési szabályzat, I/14 számú Versenynaptár, versenyek kiírása, 
versenyeredmények menüpont 1.2.3, illetve az I/15 számú menüpont eljárási szabályai 
szerint. 
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1. Lőtérre vonatkozó kritériumok a Történelmi lövész és vadászfegyver lövészversenyek 
megrendezéséhez 

(1) a versenyzéshez jóváhagyott összes kategóriájú fegyver használatára alkalmas, minden 
időjárási körülmény között használható lőtér 

(2) minimum 8 lőállás, amit a verseny folyamán a verseny rendezője az igényekhez igazíthat 

(3) paravánnal, fallal elkülönített lőállások, minimum 2 méter távolság a lőállások között 

(4) IPSC óra használata 

(5) Pisztoly, illetve revolver versenyszámok esetében kötelező a minimum 25 méter 
távolságon elhelyezett célok meglövésére alkalmas lőtér.  

(6) A lőtér kiválasztásánál – a kiírt versenyszámok igényei szerint – figyelembe kell venni, 
hogy 50, illetve 100 méterre történő versenyszámok is lebonyolíthatóak legyenek. A 
speciális versenyszámok esetében a lövéseket 300 méterre lévő célokra adják le a 
versenyzők, ezért ilyen versenyek esetében a versenyrendező csak olyan lőtéren 
rendezheti a versenyt, ahol ez a távolság szabályszerűen meglőhető a lőtér működési 
engedélye szerint is. 

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

 

2. Használható célok  

(1) A mindenkor érvényben lévő szakági szabályrendszerben meghatározottak szerint. Csak 
a rendszeresített, mindenkor érvényben lévő szabálynak megfelelő típusú, eredeti 
méretű lőlapok használhatóak, rövidebb lőtávolságnak megfelelő, arányosított méretű, 
tehát kicsinyített-nagyított lőlap vagy célanyag egyik versenyszámban sem 
engedélyezett az MDLSZ egységes szerkezetbe foglalt versenyszabályzata I/18/1/2/3/4 
pontjai szerint. 

 

3. Lőállások, lőtéri berendezések 

(1) A lőállások mérete minimálisan a következő legyen: szélessége 1 m, mélysége 1,5 m.  

(2) A lőállást úgy kell kialakítani, hogy az egyes lőállásokat elválasztó elemek stabilan 
legyenek rögzítve. A lővonaltól a lövő irányába a lőállás felülete minden irányban 
vízszintes legyen.  

 

4. Valamennyi lőállást a következő felszerelésekkel kell ellátni 

(1) Egy elmozdítható vagy állítható asztal vagy pad, melynek mérete kb. 50cm x 60 cm, 
magassága pedig 70-100 cm legyen. b., Lehetőség (és igény) szerint egy széket vagy 
ülőkét kívánatos biztosítani a versenyző részére. c., Szék és egy írásra alkalmas asztal a 
bíró(k) részére.  

(2) A nézőteret a legalább 2,5 méterre a lővonal mögött kell kijelölni, és el kell választani 
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IX. fejezet - Gyors-kombinált szakág versenyrendezési szabályzata 
 

Versenykiírási és versenyrendezési követelmények 

Verseny jóváhagyási eljárás, versenyeredmények: Alapvetően az MDLSZ 
versenyrendezési szabályzat, I/14 számú Versenynaptár, versenyek kiírása, 
versenyeredmények menüpont 1.2.3, illetve az I/15 számú menüpont eljárási szabályai 
szerint. 

 

1. A versenyrendező kötelessége 

(1) A versenyrendező felelős a tervezés során a biztonsági szabályok figyelembevételéért, 
illetve a lőtér és lőfeladat kialakítása során a meghatározott biztonsági követelmények 
betartásáért, valamint, hogy minden lehetséges eszközzel törekedjék, a versenyző 
részéről a lőfeladat végrehajtása során előforduló szabálytalanságok, a biztonságot 
veszélyeztető tevékenységek megelőzésére. Ez természetesen egyben a vezetőbíró 
feladata is. 

2. Követelmények a rendező egyesülettel szemben 

Versenyrendezési szándékát bármelyik MDLSZ egyesület bejelentheti, amennyiben eleget 
tud tenni az MDLSZ versenyrendezési szabályzatának, versenyrendezési eljárása azonban 
nem térhet el az 1. pontban meghatározottaktól. 

(1) A rendező egyesület a kiadott érvényes Szabálykönyvnek megfelelően, illetve a 
Szövetség versenyrendezési szabályzata szerint köteles a versenyt megrendezni.  

(2) Értékelő lapon fel kell tüntetni a versenyző teljes nevét, kategóriát, MDLSZ 
versenyengedély számát, annak hiányában (mivel az MDLSZ tagság nem követelménye a 
versenyen való részvételnek) a „napi versenyengedéllyel” jelzésnek, abban az esetben, 
ha a lövő nem MDLSZ tag (MSSZ tag vagy fegyveres szerv hivatásos állományú tagja) 

 

3. Versenyrendezéshez szükséges bírói létszám követelmény 

(1) Minősítő verseny esetén egy fő vezető bíró, aki egyben pályabíró is lehet, és pályánként 

minimum egy fő kiemelt versenybíró, vagy versenybíró szükséges. 

(2) Országos verseny esetén egy fő vezető bíró és pályánként minimum egy fő  kiemelt 

versenybíró szükséges. 

4. Versenybíró (MDLSZ Gyors Kombinált bírói minősítéssel)  

(1) Az a tisztviselő, aki közvetlenül felelős a lőtéren folyó tevékenységért. A versenyzők 

közelében tartózkodik, figyeli és biztosítja a megfelelő, korrekt eljárást. Kiadja a fegyverek 

töltésére, ürítésére vonatkozó lőtéri vezényszavakat, valamint ellenőrzi a biztonságos 

versenyzői magatartást. (A kiemelt versenybíró alárendeltségébe tartozik.) 
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5. Kiemelt Versenybíró (MDLSZ Gyors Kombinált bírói minősítéssel) 

(1) Az a tisztviselő, aki egy adott lőfeladatért, illetve a verseny egy részéért felel. Felelős a 

versenyzők megfelelő tájékoztatásáért, illetve a feladatkörébe tartozó lőfeladatokkal 

kapcsolatos különböző kérdések megválaszolásáért. Teljes felelősséggel és jogkörrel 

rendelkezik a biztonsági rendszabályokkal kapcsolatban és e jogkörét kiterjesztheti a 

nézőkre, illetve bármelyik olyan személyre, aki a hatásköre alátartozó lőtérterület 

körzetében tartózkodik. Felelős az összes büntető és értékelő szabály egyformán történő 

alkalmazásáért minden versenyző esetében. (A versenyigazgató vagy a vezetőbíró 

alárendeltségébe tartozik.) A versenybíró és a kiemelt versenybíró tisztség a verseny 

méretétől függően a vezetőbíró döntése alapján összevonható. 

6. Vezetőbíró (MDLSZ Gyors Kombinált bírói minősítéssel) 

(1) A versenybírók vezetője, felelős a lőtér biztonságáért, a lőfeladatok biztonságos 

megépítéséért. Biztosítja a sportág alapelveinek betartása és betartatása, valamint 

feladatához tartozik a lőtér tisztségviselőinek felkészítése, valamint tevékenységük 

irányítása és ellenőrzése. Minden döntést kívánó ügyet a vezetőbírón keresztül lehet 

hivatalosan felvetni, valamint az ő tudomására kell hozni minden biztonsági 

szabálysértést.  

7. Versenyigazgató 

(1) A teljes versenyért felelős, beleértve az adminisztrációt, a csoport- és időbeosztást, a 

teljes állomány és szolgáltatás koordinálását. A versenyigazgató lehet a Vezetőbíró is, ha 

ő a versenyrendező és a megfelelő minősítéssel rendelkezik a szakágban. 

8. Pályatípusok  

              Négy különböző típusú pályát különböztetünk meg 

- rutin, - gyors, - taktikai, és precíziós (csak golyós fegyverek esetében)  

Pályaleírásban szerepelni kell, hogy milyen pozícióból lövi a versenyző a célokat. Pl.: 

kötelezően állva, térdelve, szabad stílusban, vagy „A” pontban állva „B” pontból fekve. 

(1) Rutin: a lövő a pályán kijelölt kiindulási pontoktól kell, hogy lőjön a célokra. Lövést csak 

akkor adhat le, ha az adott kiindulási ponthoz valamilyen formában hozzáér. A 

pályaépítésnél fokozottan kell figyelni arra, hogy a kiindulási pont jól látható legyen, a 

lövő átmozgáskor el ne mozdíthassa, és kialakítása ne legyen balesetveszélyes. Ebből a 

pozícióból teljesen tetszőleges sorrendben lövi a célokat, ha a hosszú fegyvere leürül, 

tárat cserél, ha az is leürül, ürít, fegyvert vált és folytatja a célok leküzdését, majd ha a 

másodfegyvere is leürül, tárat cserél, és ha végzett jelzi a pályabírónak. A lövő előtt nem 

lehet ezen a pályán takarás, de a célokat például a rendező „legyező” alakban 

kihelyezheti, így biztosítva eltérő távokat, lövésszögeket. Továbbá a célok egymáshoz 
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képest lehetnek olyan módon takarásban elrendezve, hogy a lövő rákényszerüljön a 

helyzete minimális változtatására. A célok esetében a kombinált jellege miatt a felsorolt 

típusok közül bármelyik papír és fémcél használható.  

(2) Gyors: ezen a pályán a lövész egy kijelölt útvonalat jár be, amelyet színes jelzőbóják 

jeleznek számára, lövést csak a bójától adhat le. A feladat során a célokat észlelési 

sorrendben támadja meg a fentebb leírt lövésszámmal a célok típusának megfelelően.   

(3) Taktikai: a pályán a lövész egy általa választott útvonalat jár be, amelynek határai a 

pályaépítési elemek vagy a golyófogók lehetnek. Lövést a biztonsági szögek betartása 

mellet bárhonnan leadhat. A feladat során a célokat észlelési sorrendben támadja meg a 

célok típusának megfelelő lövésszámmal.  

Taktikai pályák és gyors pályák esetén a rendező használhat élénk színnel megjelölt 1-2 méter 

hosszú, lerögzített hibavonalat, amit a lövő nem léphet át és nem léphet rá, amíg a részfeladatot 

meg nem oldotta.  

- Ezen a típusú pályán a vétlen célok 1/3- 2/3 arányban vannak a lőhetőekhez 
képest (pl. 10 vétlen alakos lőlap- ra jut 3-4 lőhető). 

- Mindegyik megnevezett célanyag használható, de úgy kell őket kihelyezni, 
hogy az épület és szoba kialakításokhoz használt paravánok, OSB elemek 
semmiképpen se sérüljenek a leadott lövések és azok gurulataitól. 

(4) Precíziós: kizárólag körkörös lőlapra lövethető, nagy pontosságú lövések elérése a 

feladat. Adott pályánkként, külön meghatározott testhelyzetekkel. A találatok köregység 

értékelésűek, Értékelése a következő (kétszerese a körkörös lőlapnak):10- zóna + 0 sec, 

9 –zóna + 2 sec/ találat, 8 – zóna + 4 sec/ találat, 7-es zóna + 6 sec 6-os zóna 8 sec/ találat. 

Alakhiba esetén + 20 sec/ hiányzó találat. Vonalat ért lövés esetén a magasabb találatot 

adjuk meg. 

9. Gyors-kombinált verseny rendszere 

Minősítő verseny formájában, 

(1) ahol be kell tartani az MDLSZ „Gyors-Kombinált" Szakág által 
kiadott versenyszabályzatot, a szakágvezetőnek be kell jelenteni, továbbá a szakág bírói 
bizottsága által kijelölt bírókat lehet a versenyen bírózásra felkérni. 

(2) Abban az esetben, ha a verseny Minősítő Verseny, úgy minimum 4 pályát (de 
maximum 6 pályát lehet) kell építeni egy helyszínen ha  

- Karabély + Pisztoly verseny van (mindegyikből egyet: Precíziós, Gyors, Rutin, Taktikai), 
hogy 4 pálya központi gyújtású, nagy kaliberű golyós és nagy kaliberű maroklőfegyver 
versenyszámokból áll (B + A MDLSZ minősítésű),  

- ha 6 pályás versenyt rendez a versenyszervező a maradék két pálya tetszőleges lehet. 
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- sörétes puska és nagy kaliberű maroklőfegyver (C+A MDLSZ minősítésű) 
versenyszámokból esetében minimum 3 pályát kell építeni maximum 4-et lehet. (Itt a 
Gyors-Rutin és Taktikai pályákat kell használni) és valamelyikből 2 db-ot kell betervezni, 
ami a rendezőre és az aktuális lőtér adottságaira van bízva. Ezeket a versenyeket, 
hosszúfegyver függvényében, két külön versenyszámban kell értékelni. Aki mindkettőt 
lövi annak a pisztoly mindig beszámításra kerül.  

Egy napon nem lehet megrendezni mindkettő versenyszámot egyszerre, de egymás után 
sem. Vagy Karabély+pisztoly, vagy Sörétespuska+ pisztoly versenyt lehet egyszerre 
megrendezni, viszont növelt pálya számokkal lehet érdekesebbé tenni a versenyt a 
fentiek alapján. Egymást követő napon lehet rendezni mindkét fajtából versenyt (lásd az 
Országos Bajnokság).   

  
Országos Bajnokság esetén ugyan ezt a versenyt 
 

(1) Karabély versenyszám esetében kötelezően 6 pályával kell megrendezni 

(2) Sörétes versenyszám esetében kötelezően 5 pályával kell megrendezni, ahol 1 pálya 
szükséges, hogy szíj nélküli kerüljön végrehajtásra a lőfeladat és 2-2-2 típusú pályával kell 
megrendezni. 

(3) A 6 karabély pályát úgy kell beosztani, hogy minden pályatípus szerepeljen benne, viszont 
Precíziós csak egyszer. Taktikai kétszer- a többi a rendezőre van bízva.  

 
Természetesen a két lövészszámot nem lehet egyben értékelni, így a két verseny, amely 
egyszerre zajlott, külön kell, hogy értékelve legyen, a minősítésen túl érem, oklevél vagy a 
rendező szándéka szerinti formában. 

10. Követelmények a versenyzőkkel szemben 

(1) A Gyorskombinált szakág szakági versenyein résztvevő versenyzőknek a verseny 
időpontjában az aktuális tárgyi évre vonatkozó, érvényes sportorvosi engedéllyel 
rendelkeznie kell, ebben a szakágban a versenyen történő részvételnek az MDLSZ tagság 
nem feltétele. Mivel a Gyorskombinált versenyeken olyan versenyző is részt vehet, aki 
nem tagja szakszövetségnek, de valamilyen fegyveres szerv hivatásos állományú tagja, 
ezért az ilyen versenyzőnek rendelkeznie kell a hivatásos jogviszonyt igazoló 
igazolvánnyal, illetve fegyvertartási engedéllyel ahhoz, hogy az adott személy az adott 
versenyen, mint versenyző részt vehessen. Az ilyen versenyzőnek napi versenyengedélyt 
kell kiváltania, csakis ennek birtokában versenyezhet a IX/2/2 pont előírásának 
megfelelően. 

X. fejezet – Záró rendelkezések 

MDLSZ versenyek cél anyagai, méretei, alkalmazásuk általános szabályai 

2020.01.01.-től az MDLSZ Egységes szerkezetbe foglalt versenyrendezési szabályzatának 
I/18/1/2/3/ pontjai lépnek hatályba. 

2020.01.01.-től az MDLSZ versenyeken csak a szakági, eredeti méretű, formájú és anyagú 



33 
 

célanyagokat lehet alkalmazni, a célanyagok, céltáblák kicsinyítése vagy nagyítása, az éppen 
rendelkezésre álló lőtávolságnak megfelelő arányú átméretezése, az átméretezett 
célanyagokon történő versenyzés, versenyeztetés semmilyen indokkal sem engedélyezett. 
Amennyiben egy versenyszervező nem szabályszerű célanyagok felhasználásával rendez meg 
egy versenyt, annak eredményeit és magát a versenyt a Szövetség törli. 

Törölt versenyek utáni nevezési díj visszafizetési kötelezettség: MDLSZ egységes szerkezetbe 
foglalt versenyrendezési szabályzat I/15/1/2/3/4 pontjai szerint. 

 

Budapest, 2020. április 2.                          MDLSZ 

                                                                   

 


