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Maxi gyorspont versenyszámok szabályzata 

 
 
 

/Jelen szabályzat alapja a Magyar Sportlövő Szövetség „gyorslövés” versenyszáma.  
A felhasználás a „gyorslövés”versenyszám megalkotójának - Varga Károlynak - 

hozzájárulásával történt/ 
 
 
 

/Módosították: Zántó István, Hegyi Gyula és Balogh László/ 
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Maroklőfegyver (pisztoly és revolver) 
 
Versenyszám leírása: a 2 db egymás mellé kihelyezett lőlapra, álló testhelyzetben kell a 
lőidők szerint 4 sorozatban - 4-szer 5 lövést - leadni. 
 
Versenyszámok: 
 

• kiskaliberű pisztoly (nyílt és optikai irányzék) 

• nagykaliberű pisztoly (nyílt és optikai irányzék) 
 
Értékelés: 
 
A 20 lövés (10+10) összértéke. Elérhető maximális köregység száma: 200 
 
A versenyben elért köregyenlőség esetén a 15 másodperces köregységek eredményét kell 
figyelembe venni, majd a sportlövészet szabályai szerint kell eljárni. 
 
 
Pisztolyfogás: A lövéseket álló testhelyzetben kell leadni, feltámasztás nélkül a 

maroklőfegyver egy, vagy két kézzel történő fogásával, a kétkezes fogásnál 
kötelező a kezek kontaktusa. Nem engedélyezett, hogy bármely kar valamely 
része, a válltól a csuklóig, kontaktusba kerüljön a lövész testével. 

 
Távolság: 25 m 
 
Testhelyzet: álló 
 
Lőidő: 
 
             Próbalövés 
 
             1 perc: 5 lövés 
     
             Értékelt sorozatok 
 
             1. sorozat – 25 másodperc: 5 lövés 
             2. sorozat – 25 másodperc: 5 lövés 
             3. sorozat – 15 másodperc: 5 lövés 
             4. sorozat – 15 másodperc: 5 lövés 
 
Lőlap: 
 

- ISSF 4. számú sportpisztoly lőlap  
 
Időmérés módja:  
 
gyorspont indítógéppel, IPSC órával, stopperórával. 
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Használható fegyverek:  
 
Kiskaliber - bármilyen gyártmányú, típusú, 0.22 Short és 0.22 LR kaliberű, öntöltő 

maroklőfegyver, illetve revolver használható, amely minimum 5 db lőszer 
befogadására alkalmas.  
Csőhossz - maximum 152 mm (6”).  

 
Nagykaliber - bármilyen gyártmányú, és típusú minimum 5 db központi gyújtású lőszer 

befogadására alkalmas öntöltő maroklőfegyver, illetve revolver használható.  
Csőhossz - maximum 152 mm (6”).                                

         
Végrehajtás leírása: 
 

• A versenyzők vezetőbírói utasítására elfoglalják helyüket a lőállásokban. 

• A lőlaptartóra kihelyezik a segítők - vagy a versenyzők közösen a segítőkkel - egymás 
mellé a 2 db lőlapot. 

• Ezt követően a vezetőbíró utasítására lehet mozgatni a lőfegyvert (tokból elővenni, 
célképet felvenni stb.) 

• A vezetőbíró „próbalövéshez 5 lőszert tárazz be” utasításra a versenyzők elvégzik a 
tárazást. 

• A „tölts és készülj fel” vezényszavak elhangzását követő jelzésre, a bal oldali lőlapra 1 
perc alatt 5 próbalövést adnak le. 

• A próbasorozat végeztével a „tüzet szüntess, üríts, fegyvert vizsgára” elhangzását 
követő ellenőrzés után a versenyzők 1 lépést hátrább lépnek, majd a vezetőbíró 
engedélyére kimehetnek megnézni a próbalövések eredményét. 

• A megtekintést követően a próbalövés lőlapjának helyére új lőlapot kell feltenni. 

• A lőállások ismételt elfoglalását követően a versenyzők a vezetőbíró „1. sorozathoz 5 
lőszert tárazz be” utasítására, majd a „tölts és készülj fel” vezényszavak után 
elhangzó jelzést követően, a bal oldali lőlapra 25 másodperc alatt 5 célzott lövést 
adnak le. 

• Ezt követően a 2. sorozatot az előzők szerint megismétlik. 

• A 3. és a 4. sorozatot a jobb oldali lőlapra, de már csak 15 másodperc alatt az 
előzőekben leírt eljárás alapján kell végrehajtani. 

• A 4. sorozatot követően elhangzó „tüzet szüntess, üríts, fegyvert vizsgára” 
vezényszavak után a versenyzők a metódust elvégzik, majd annak bírói ellenőrzését 
követően a lőfegyvert tokba/állványra helyezik. 

• A vezetőbíró engedélyére a versenyzők kimehetnek a lőlapokat megnézni, 
lefényképezni. A lőlapokkal történő bárminemű fizikai kontaktus a versenyből 
történő kizárást vonja maga után. 

• Ezt követően a vezetőbíró utasítására lehet elhagyni a lőállást. 
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Hosszú lőfegyver (puska) 
 
Versenyszám leírása: a 2 db kihelyezett lőlapra álló és térdelő testhelyzetben kell a lőidők 
szerint 2 sorozatban - 2-szer 10 lövést - leadni. 
 
Versenyszámok: 
 

• kiskaliberű puska (nyílt és optikai irányzék) 

• nagykaliberű puska (nyílt és optikai irányzék) 
 
 
Értékelés: 
 
A 20 lövés (10+10) összértéke. Elérhető maximális köregység száma: 200 
 
A versenyben elért köregyenlőség esetén az álló testhelyzetben leadott lövések köregység 
eredményét kell figyelembe venni, majd a sportlövészet szabályai szerint kell eljárni. 
 
 
Puskafogás: A lövéseket álló testhelyzetben, „gyorspont fogással”, támaszték használata 

nélkül kell leadni. Gyorspont fogás: a támasztó kézzel a fegyvert úgy kell fogni, 
hogy a fegyvertus szintjéből esetlegesen kiálló táron a tenyér ne támaszkodjon 
(a tárat a kéz éle csak oldalról érintheti) valamint sem a felkar sem a könyök 
nem érhet a testhez. (első markolattal rendelkező fegyvernél a markolat is 
fogható) A lövő az elsütéshez használt kezét bármilyen módon tarthatja. 

 
                       Térdelő testhelyzetben engedélyezett a könyök térden, valamint a test sarkon 

történő feltámasztása/megtámasztása. A test támasztékául használt lábszár alá 
lábzsák használata megengedett. A térdelő testhelyzetben a test csak a láb 
hátsó részén (sarok) támaszkodhat. Ülő testhelyzet nem megengedett. 

 
 
Távolság: 50 m 
 
Testhelyzet: álló és térdelő 
 
Lőidő: 
 
             Próbalövés 
 
             1 perc: 5 lövés 
     
             Értékelt sorozatok 
 
             1. sorozat - Álló testhelyzetben 60 másodperc: 10 lövés 
             2. sorozat - Térdelő testhelyzetben 60 másodperc: 10 lövés 



 

5 
 

 
Lőlap: 
 

- Álló testhelyzethez: ISSF 4. számú sportpisztoly lőlap  
- Térdelő testhelyzethez: ISSF 4. számú sportpisztoly lőlap középrész (7-től felfelé 

értékelés) 
            
 
Időmérés módja:  
 
gyorspont indítógéppel, IPSC órával, stopperórával 
 
Használható fegyverek:  
 
   Kiskaliber - bármilyen gyártmányú, típusú 0.22 LR kaliberű ismétlő vagy öntöltő, minimum 

10 db lőszer befogadására alkalmas, tárral rendelkező puska használható.  
                        A tusatalp lehet hosszában állítható, de a tusatalp vége a tusa alsó szélénél 

nem nyúlhat lejjebb. Kiegészítő támasztékok (pl.: támasztógomba, hordszíj, 
lasszó) nem használhatók. 

 
 Nagykaliber - bármilyen gyártmányú, típusú, ismétlő vagy öntöltő, minimum 10 db lőszer 

befogadására alkalmas tárral rendelkező puska használható.  
                          Kaliber: bármilyen központi gyújtású (a maximális kaliber nagyságot a helyi 

lőtér működési szabályzata korlátozhatja!).  
                           A tusatalp lehet hosszában állítható, de a tusatalp vége a tusa alsó szélénél 

nem nyúlhat lejjebb. Kiegészítő támasztékok (pl.: támasztógomba, hordszíj, 
lasszó) nem használhatók.  

         
Végrehajtás leírása: 
 

• A versenyzők vezetőbírói utasítására elfoglalják helyüket a lőállásokban. 

• A lőlaptartóra kihelyezik a segítők - vagy a versenyzők közösen a segítőkkel - egymás 
alá a 2 db lőlapot. 

• Ezt követően a vezetőbíró utasítására lehet mozgatni a lőfegyvert (tokból elővenni, 
célképet felvenni stb.) 

• A vezetőbíró „próbalövéshez 5 lőszert tárazz be” utasításra a versenyzők elvégzik a 
tárazást. 

• A „tölts és készülj fel” vezényszavak elhangzását követően a lőfegyvert 45 fokos 
szögben lefelé, lőírányba tartják a versenyzők. 
FIGYELEM: térdelő testhelyzetben történő próbalövés esetében, a lőfegyver csőre 
töltése kizárólag a térdelő pozíció elfoglalását követően megengedett.  
Ennek be nem tartása a versenyből történő kizárással jár! 

• Az indító jel elhangzását követően tetszőleges testhelyzetben 1 perc alatt 5 
próbalövést lehet leadni kizárólag a testhelyzetnek megfelelő lőlapra. 

• A próbasorozat végeztével a „tüzet szüntess, üríts, fegyvert vizsgára” elhangzását 
követő ellenőrzés után a versenyzők 1 lépést hátrább lépnek, majd a vezetőbíró 
engedélyére kimehetnek megnézni a próbalövések eredményét. 
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• A megtekintést követően a próbalövés lőlapjának helyére új lőlapot kell feltenni. 

• A lőállások ismételt elfoglalását követően a versenyzők a vezetőbíró „1. sorozathoz 
10 lőszert tárazz be” utasítására elvégzik a tárazást. 

• A „tölts és készülj fel” elhangzását követően a lőfegyvert 45 fokos szögben lefelé, 
lőírányba tartják a versenyzők. 

• Az indító jel elhangzását követően a felül lévő lőlapra, álló testhelyzetben 60 
másodperc alatt 10 célzott lövést adnak le. 

• Az ezt követő 2. sorozatot térdelő testhelyzetben az alábbiak szerint kell 
végrehajtani: 
 
-    A „2. sorozathoz 10 lőszert tárazz be” vezetőbíró vezényszavára megtörténik a 

tárazás. 
             -    A „tárat fegyverbe” vezényszó elhangzását követően a töltött tárat behelyezik a 

lőfegyverbe. 
- A „készülj fel, figyelem” elhangzásakor a lőfegyvert vállba emelik, és 45 fokos 

szögben lefelé lőirányba tartják a versenyzők. 
- Az indítójel elhangzását követően a versenyzők felveszik a térdelő pozíciót, majd 

csőre töltik a lőfegyvert, és 60 másodperc alatt 10 célzott lövést adnak le az alsó 
lőlapra. 

- A 4. sorozatot követően elhangzó „tüzet szüntess, üríts, fegyvert vizsgára” 
vezényszavak után a versenyzők a metódust elvégzik, majd annak bírói 
ellenőrzését követően a lőfegyvert tokba/állványra helyezik. 

- A vezetőbíró engedélyére a versenyzők kimehetnek a lőlapokat megnézni, 
lefényképezni. A lőlapokkal történő bárminemű fizikai kontaktus a versenyből 
történő kizárást vonja maga után. 

- Ezt követően a vezetőbíró utasítására lehet elhagyni a lőállást. 
 
 
 
 
Minősítési szintek:  
 

Versenyszám II. osztály I. osztály Mester Nagymester 
Pisztoly és puska 
versenyszámok  120-139   140-159   160-179  180 - 200 
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Egyéb 
 
 

A versenyszámok végrehajtása kizárólag a versenyszám kiírásának megfelelő irányzékú 
lőfegyverrel megengedett. 
 
Irányzékok: 
 
Nyílt irányzék - nézőke, célgömb, diopter, „o” ring, stb. segítségével való célzás. 
 
Optikai irányzék - minden olyan irányzék, amely a célpont képének optikai távolságát lencse 

vagy prizma által változtatja, továbbá elektronikát tartalmazó eszközökkel 
való célzás. (kivetítő, lézeres irányzék használata kifejezetten tiltott).  

 
Elsütési erő: 
 
Elsütési erő - nincs korlátozva, biztonságosan használható legyen. 
 
 

 

Általános rendelkezések 

 

Eltérő rendelkezés hiányában a gyorspont és rapid gyorspont versenyszabályzatok 

vonatkozó részei alkalmazandók! 


