
2021. évi MDLSZ IMSSU Utánpótlás Program  

 

Alapvető célkitűzés: 

- az IMSSU szakág folyamatos utánpótlás nevelése (biztonsági szabályok, elméleti-, 

gyakorlati- és taktikai ismeretek) egységes, szakirányú tematikus edzésterv alapján; 

- a programban részt vevő fiatalok folyamatos, minősítő versenyrendszerben történő 

versenyeztetése, melybe bele tartozik a nem anyaklub által rendezett versenyek 

látogatása, valamint az Országos bajnokság/ok/on, Magyar Kupa fordulókon való részvétel 

is. 

 

Programba bevonandó korosztály 

Alsó korhatár: 

Minden, 14. életévét a tárgy évben betöltő fiú, vagy lány. Mivel a hatályos jogszabály szerint 

14. életévét betöltött, rajtengedéllyel rendelkező klubtag már jogosult az egyesület 

tűzfegyvereit használni, így a képzést nem csak a Hazai Légpuskás, valamint a Nemzetközi 

Légpisztolyos számokra kell redukálni.  

 

Felső korhatár: 

Tárgy év végéig a 20.- életévét be nem töltő fiú vagy lány. 

A program céljából adódóan olyan utánpótlás korú versenyzőket kell bevonni, akik 

életkorukból adódóan részt tudnak majd venni legalább egy teljes évi versenyrendszerben, 

az összevont ifjúsági-junior korosztályban. 

 

Részvételi követelmények 

Versenyzők: 

- klubtagsági viszony olyan lövészklubbal, mely megfelel a program feltételeinek; 

- klubtagsági viszony megléte, minimum a program elkezdése előtti tárgy évben. Ez 

feltételezi a programba jelentkezőről, hogy a legalapvetőbb lövészeti alapismereteket már 

elsajátította; 

- MDLSZ rajtengedély váltása, érvényes sportorvosi engedély; 

- szülői hozzájárulás (tűzfegyverek használata miatt). 

 

Anyaklubok: 

- MDLSZ tagság; 

- saját, vagy más klubbal történt megállapodás alapján külsős lőtér elérhetősége, melyen a 

Fém sziluett lövészet megoldható legalább 50 m-ig, légfegyver, valamint  .22 LR kaliberben; 



- gyakorló célkészlet a szükséges versenyszámokhoz. Ezek hiányában mérethelyes papír 

alapú célok, a megfelelő rögzítő keretekkel; 

- lövész szakedző, vagy Országos Bajnokságokon rendszeresen részt vevő, sziluett 

szakágban gyakorlottnak tekintett versenyző/ vagy írásos megállapodás ilyen kvalitásokkal 

rendelkező külsős szakemberrel; 

- gyakorlat az érintett korosztállyal történő oktatásban; 

- alapvető klubfegyverek megléte, melyekkel a programban részt vevő fiatal törvényesen 

gyakorolhat, versenyezhet, és értelemszerűen megfelel a szakági versenyszabályoknak; 

- a puskás versenyszámok gyakorlásához ajánlott a minimum szintű célzó optika megléte, 

valamint egy spektív, állvánnyal a spotter részére 

 

A programban kötelezően oktatandó számok, anyagok: 

- Sziluett puska 50 m; 

- Hazai légpuska 25 m; 

- Kis kaliberű pisztoly 50 m; 

- Légpisztoly Nemzetközi 18 m; 

- Gyakorlott versenyzők esetében (akik beleférnek a korcsoporti meghatározásba) 100 m-

es versenyszámok; 

- Hivatalos hazai- és nemzetközi - komplex – versenyszabályok; 

- Spotter feladatköre, optimális ellátása; 

- Kiegészítő sport specifikus erőnléti gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása; 

- Biztonsági szabályok ismerete; 

- Elméleti képzés; 

- Gyakorlati képzés (edzői irányítás mellett); 

- Taktikai ismeretek elsajátítása; 

- Alapfokú optikai ismeretek; 

- Alapfokú ballisztikai oktatás. 

A fiatalokat ajánlott mind a puska, mind a pisztoly számokban felkészíteni. A későbbi fejlődés 

alapján már lehet szakosodni, de a párhuzamos felkészítés jó hatással van a domináns szám 

fejlesztésére is. 

Versenyeken a programban részt vevőknek kötelezően legalább 1 (egy) puskás, és 1 (egy) 

pisztolyos számban indulni kell. Országos Bajnokságon, Magyar Kupa fordulókon ajánlott 

legalább 2 (két) puskás, és 1 (egy) pisztolyos számban indulni. 

 

A Szövetségi támogatás jellege, feltétele: 

- Léglövedék: ajánlott a JSB E; EE; RS, mint a leg általánosabban használt, és elérhető 
lövedék a Hazai Légpuska, valamint a Nemzetközi Légpisztoly számban. Mértéke: min. 2 
doboz/1.000 db.  Költsége résztvevőnként: ~ 6.000.-Ft; 



- .22 LR lőszer (SK Magazine; Sellier&Bellot Standard). Gyakorlásra költséghatékony, a 

legtöbb fegyvercső szereti, könnyen beszerezhető nagy tételben, stb. Mértéke: min. 500 

db. Költsége résztvevőként:~ 17.000/19.000.-Ft; 

- Mind a légfegyveres lövedék, mind a 0.22 LR lőszer tekintetében az Országos 

Bajnokság/ok/on való versenyzéshez plusz támogatás javasolt: 1 doboz-500 db/ 300 db); 

- A programban résztvevők nevezési díjmentességet élveznek az OB-n, MK fordulókon; 

- Opcióként lövész felszerelés, fegyver, lőszer beszerzése kedvezményesen, Szakági 

segítséggel; 

- A résztvevők részére az MK fordulók napján 1 (egy) óra időtartamban, elméleti oktatást 

tartunk, melyen a részvétel a támogatás biztosításának alap feltétele; 

- A program résztvevői az elvégzett munkáról a fejlődés láthatósága miatt edzésnaplót 

kötelesek vezetni; 

- A programra az előjelentkezési határidő: 2021. február 15. Az egyesületek vezetői a szakág 

részére megküldik a versenyzők adatait, tagkönyvük nyilvántartási oldalának másolatát 

(fénykép, belépési adatok). A programra utólagos regisztráció nincs. 

- A támogatás az utolsó verseny (OB, MK) napon kerül átadásra azon résztvevők részére, 

akik a kijelölt versenyeken megjelentek (50 m OB, három 50 m MK forduló). Valamint azon 

versenyzők részére, akik a 100 m versenyszámokat lövik (OB és kettő 100 m MK). 

 

Utánpótlás program szakmai összeállítása: 

- A szakág munkájában eddig is aktívan, és előremutatóan részt vevő (versenyzők, edzők, 

utánpótlás neveléssel aktívan foglalkozó) személyek közös javaslatai alapján összeállítva. 

 

Amennyiben a programba jelentkező klubok, utánpótlás versenyzők (önhibájukon kívül) nem 

teljesítik vállalt kötelezettségeiket, úgy az MDLSZ Fegyelmi Bizottsága járjon el a konkrét 

ügyben. 

 

 

 

Miskolc, 2021. 01. 15. 

 

Huszti Róbert                            Bényei Ferenc  dr. Gombos László 

MVSE                                            MVSE          Üllői L.K. 

 

 

 


