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Általánosságban 

 

A versenyekre történő versenyzői előnevezésre a Gyorspont és hazai versenyszámok, a Steel 

Challenge és IMSSU szakágak esetében van lehetőség. Az IPSC és az IDPA szakágak mind a 

hazai, mind pedig a nemzetközi versenyeik tekintetében a nemzetközi versenyrendezési, 

előnevezési és versenyeredmény nyilvántartási normákhoz igazodnak, a szakági 

versenyrendezők a Practiscore rendszert használják, így ezen szakágak esetében a szövetségi 

rendszerben nem alakítottunk ki verseny-előnevezési lehetőséget. 

A Gyorskombinált – Precíziós szakág nem kérte az előnevezési felülete kialakítását, ezért 

ennél a szakágnál a versenyzői előnevezésre nincs lehetőség.  

Fontos, hogy a versenyző csak akkor tud előnevezést kezdeményezni az adott versenyre, 

amennyiben azt a versenyrendező a verseny kiírásakor, digitális rendszerben történő 

létrehozásakor vagy felmerülő igény esetén akár a szakágvezetői és főtitkári jóváhagyások és a 

versenynaptárban történt megjelenés után pontosan kialakítja, létrehozza, beállítja. 

Steel Challenge szakág esetében - hasonlóan a Practiscore rendszerhez - a versenyzőnek a 

szövetségi digitális rendszerbe történő belépés után a Versenynaptárból ki kell választania a 

kívánt versenyt. 

A Gyorspont szakágban az előnevezés kialakításakor alkalmazkodtunk a szakágban már 

kialakult versenyrendezési és versenylebonyolítási gyakorlathoz, ezért itt squadok létrehozására 

nincs lehetősége a versenyrendezőnek. Az adott versenyző regisztrálhatja magát az adott 

versenyre, valamint ezzel együtt a versenyző által meglőni kívánt divízió(k) megadására van 

lehetőség, de a versenyzőre vonatkozó, versenykezdési időpontokat ebben a szakágban 

regisztrációkor megadni nem lehet. A versenyrendező csak azt fogja látni a regisztrációs 

felületen, hogy melyik versenyző, melyik dívió(k)ra regisztrált.  

A versenyzőnek ahhoz, hogy bármilyen versenyre regisztrálni tudjon, először be kell lépnie a 

versenyzői sportolói portáljára az MDLSZ azonosítójával. Belépés után a versenynaptárban 

megkeresi, kiválasztja a kívánt versenyt, majd amennyiben a kiválasztott verseny esetében 

látható a zöld színű, ELŐNEVEZÉS felirat, akkor a versenyzőnek lehetősége van az adott 

verseny tekintetében az előnevezésre.  
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1. ábra 

 

Az ELŐNEVEZÉS gombra kattintás után megnyílik az elő nevezési oldal - Steel Challenge 

esetében a squados rendszerű, 2. ábra míg IMSSU és Gyorspont esetében a naptári napra - 

divízió rendszerű nevezési lehetőség. 3. ábra 

 

 

2. ábra 

 

 

 

 

 



 

3. ábra 

 

 

ELŐNEVEZÉS Steel Challenge esetén 

Az Előnevezés gomb megnyomása után az előnevezés menübe kerülünk, itt lehetőség van a 

lőni kívánt divízió és a versenyzési nap, óra, perc bejelölésére, valamint itt adhatjuk meg, hogy 

kívánunk-e étkezést igénybe venni vagy sem, amennyiben igen, akkor beállíthatjuk, hogy hány 

főre. 

A megfelelő squad kiválasztása után a lenyitható menüben lehetőség van megfelelő kezdési 

időpontban lőni kívánt divízió megjelölésére. Lehetőség van több squadba is regisztrálni, de csak 

olyan eltérő időpontban kezdő squadban van erre lehetőség, amely kezdési időpontja, illetve 

beállított divíziója nem egyezik egy másikkal. 4. ábra 

4. ábra 

 



 

Ekkor adhatjuk meg, hogy kívánunk-e étkezést igénybe venni vagy sem, amennyiben igen, akkor 

beállíthatjuk, hogy hány főre. Az étkezési igény beállításához az kell, hogy a versenyrendező 

a verseny kiírásakor ezt a funkciót aktíválja amennyiben kíván étkezést is biztosítani a 

versenyen).  

A lőni kívánt divíziókat, valamint az ehhez tartozó versenyzési napot zöld jelzésre kell állítani, 

majd rányomni az Előnevezés módosítása gombra, ezzel kell az adatokat menteni. 

Ezt követen egy összefoglaló oldalra kerülünk, ahol lehetőség van a versenyt Mentés saját 

versenyeink közé menteni,  vagy Módosítani az adott előregisztrációt, vagy az Előnevezés 

törlését választani azt.6. ábra 

5. ábra 

 

 

ElŐNEVEZÉS Gyorspont és IMSSU esetén 

Az előnevezés gomb megnyomása után az előnevezés menübe kerülünk, itt lehetőség van a lőni 

kívánt divízió és a versenyzési nap bejelölésére, valamint itt adhatjuk meg, hogy kívánunk-e 

étkezést igénybe venni vagy sem, amennyiben igen, akkor beállíthatjuk, hogy hány főre. (az 

étkezési igény beállításához az kell, hogy a versenyrendező a verseny kiírásakor ezt a 

funkciót aktíválja amennyiben kíván étkezést is biztosítani a versenyen). 6. ábra 

A lőni kívánt divíziókat, valamint az ehhez tartozó versenyzési napot zöld jelzésre kell állítani, 

majd rányomni az Előnevezés módosítása gombra, ezzel kell az adatokat menteni. 

 

 

 

 

 

 



 

6. ábra 

 

Ezt követen egy összefoglaló oldalra kerülünk, ahol lehetőség van a versenyt Mentés a saját 

versenyeink közé menteni,  vagy Módosítani az adott előregisztrációt,- Előnevezés 

módosítása - vagy az Előnevezést törölni.7. ábra 

7. ábra 

 

Azokat a versenyeket, amikben érintettek vagytok és éltetek az előnevezés lehetőségével azokat 

érdemes menteni a Verseim közé, mivel könnyebben, gyorsabban jutunk el az adott verseny 

adatlapjához, (pld: módosítani akarod az előnevezést vagy kíváncsi vagy, hogy kik és mire 

neveztek már) mintha keresgélni kellene az éves versenynaptárban. 

Amennyiben már mentettél versenyt a Mentés versenyeim közé, akkor a sportolói baloldalán 

találsz egy Előnevezéseim feliratú gombot. Ezt megnyomva eljutsz egy felületre, ahol 

megtekintheted, hogy melyek azok a versenyek, amikre már előneveztél, a versenyek egymás 

alatt fel vannak sorolva. 8. ábra 



8. ábra 

 

Amennyiben módosítani, vagy csak a részleteket kívánod megnézni, akkor kiválasztod a kívánt 

versenyt és a képernyő jobboldalán található Részletek gombra kattintva megnyitod a verseny 

adatlapját. Ezután megnyílik a verseny adatlapja, ezzel lehetőség adódóik az előnevezésedet 

módosítani, törölni, stb. 

 

 

 


