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

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

meghatározni. 

 
(3) Tárgyévben szerzett minősítést év közben külön lehet kérni, ez évközi minősítésnek számít, 

amely térítés köteles. 

 
(4) A minősítéshez szükséges versenyeredmények kizárólag a Szövetség által jóváhagyott, és 

ellenőrzött minősítő versenyeken szerezhető meg. 

 
(5) Minősítő versenyen legalább három egyesület versenyzőinek minimum 15 fővel kell részt 

venni. 

(6) Bármelyik minősítés csak akkor szerezhető meg, ha a sportoló az adott évben legalább 
HÁROM, önálló azonosító számmal rendelkező, az MDLSZ bármely szakágban rendezett 
minősítő versenyen részt vesz és legalább egyszer valamely fegyvernemben legalább II. 
osztályú minősítést teljesít. 

(7) Versenyeredmények és bírói pontok: 

- A versenyrendező által a szövetségi digitális rendszerébe már feltöltött 
versenyeredmények és a versenyjegyzőkönyvek alapján rögzített bírói pontok 
tekintetében vagy a verseny bármilyen adatának módosítására (ami nem azonos a 
verseny utáni óvás jogával), - az alábbi feltételek együttes fennállása esetén van lehetőség: 

1. a Versenyrendező erre vonatkozó és a kérelmet alátámasztó nyilatkozata, 

2. az érintett versenyző Szövetség által nyilvántartott e-mail címéről kezdeményezett 
az adatok módosítására irányuló kérelem főtitkár részére történő benyújtása,  

3. a bírói bizottság vezetőjének hozzájáruló nyilatkozata 

Eljárási mód: Az adott versenyen résztvett versenyzőnek a versenyeredmény (a 
versenyjegyzőkönyv már előtte felkerül) feltöltésétől számított 14. naptári nap 24. órájáig 
van lehetősége ezen kérelem benyújtására. A határidőben és az előírt feltételeknek 
megfelelően benyújtott kérelem alapján a Főtitkár írásban megkeresi az adott verseny 
rendezőjét, valamint a bírói bizottság elnökét, hogy írásban nyilatkozzanak az adott 
adatmódosítással kapcsolatban. 

Amennyiben a versenyrendező nem tesz írásban nyilatkozatot vagy a bírói bizottság 
elnöke írásban nem támogatja a benyújtott kérelmet, akkor a kérelmet a főtitkár írásban 
elutasítja, erről írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtó versenyzőt. 

A 14 napos határidő nem hosszabbítható, jogvesztő, melynek elmulasztása esetén 
igazolásnak helye nincsen. 

A határidő lejárta után benyújtott kérelmet a Szövetség nem vizsgálja. 



 
(8) Minősítést a következő fegyvernemekben lehet megszerezni, 

 
- kiskaliberű pisztoly, 

 
- nagy kaliberű pisztoly, 

 
- kiskaliberű puska, 

 
- nagy kaliberű puska, 

 
- sörétes puska, 

 
- légpisztoly, 

 
- légpuska. 

 
(9) Versenyenként és fegyvernemenként egy minősítés szerezhető.  

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

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

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

 
Az” I. osztályú” minősítéshez: 1 alkalommal teljesíteni kell az adott sportág „I. osztályú 
szintjét”. 
 
Az „II. osztályú minősítéshez”: 1 alkalommal teljesíteni kell az adott sportág „II. osztályú 
szintjét”. 
 
A Minősítést minden versenyzőnek, minden évben meg kell szereznie. 

 
Kivétel: ha egy versenyzőnek valamilyen, (például egészségügyi) ok miatt nem sikerül 

megszereznie a minősítést, akkor az Elnökség az előző év minősítési eredményei alapján a 

sporteredményeit figyelembe véve - az érintett versenyző által kezdeményezett írásbeli 

kérelemére - külön minősítést javasolhat. 

 
Az MDLSZ szakágainak minősítési fokozatai az egyes szakágak minősítési szabályzatai 
tartalmazzák. 
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