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Előszó 
 
 

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség alapszabályzatának (2) p) pontjával 

összhangban, a gyorspont és hazai versenyszámokkal kapcsolatban jelentkező sportolói 

igények miatt - a Szövetség a szakággal közösen - szeretne lehetőséget biztosítani a 

versenyrendszerben a minősítés megszerzésére, a fogyatékkal élő vagy 

mozgáskorlátozott sportolók számára is. 

 

Ennek maradéktalan teljesüléséhez elengedhetetlen, hogy a hatályos 

versenyszabályzatok olyan egységes kiegészítéssel legyenek ellátva, amelyek a 

fogyatékkal élő vagy mozgáskorlátozott sportolók számára is lehetővé teszik a 

biztonságos, és eredményes versenyzést. 

 

Kategóriák       

                                    

A minősítő versenyeken az alábbi kategóriákban tudnak részt venni: 

➢ I. Pisztoly: alsó és/vagy felső végtag sérült sportolók (nem a lövő kar) 

➢ II. Pisztoly, puska: alsó végtag sérült sportolók, gyenge ülőegyensúllyal és/vagy 

törzskotrollal; kerekesszékből lőnek normál ülő helyzetben 

 

A sportoló csak azokban a versenyszámokban indulhat, amelyeknél sem a mozgásában 

való korlátozottság, sem a fizikai állapota nem gátolja a versenyszám biztonságos 

végrehajtását. 

 

 

Külső segítség igénybevétele 

 

- A fogyatékkal élő vagy mozgáskorlátozott sportoló a versenyszám előkészületeinél, 

annak végrehajtása közben, valamint a befejezését követően, 1 fő által biztosított 

külső segítséget is igénybe vehet. 

- A versenyszám végrehajtásával kapcsolatos valamennyi fegyvert, és/vagy lőszert 

érintő, külső segítő által történő közvetlen kontaktus csak abban az esetben 

engedélyezett, ha a segítő a lőfegyver kezelésében megfelelő jártassággal, és az 

érintett lőfegyver kategóriára vonatkozó tartási engedéllyel rendelkezik. 

- A segítő a versenyszám (próbasorozat, értékelt sorozatok) végrehajtása közben 

semmilyen módon sem kerülhet fizikai kontaktusba a sportoló testével.  
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A sportoló az alábbi esetekben kérhet sporttársi segítséget: 

 

➢ I. kategória: nem lövő kart érintő felső végtag maradandó sérülése 

és/vagy fogyatékossága esetén:  

 

- lőszer kiadagolása, kezelése 

- tárazás 

- maroklőfegyver bírói utasításra történő csőre töltése (vétlen elsülés elleni 

bebiztosítással) majd a próba/értékelt sorozatok megkezdése előtt lő irányba tartva 

történő átadás 

- maroklőfegyver bírói utasításra történő ürítése 

- találatok megfigyelése, majd közlése (a próba és értékelt sorozatot követően) 

 

➢ II. kategória: alsó végtag sérült sportolók - gyenge ülőegyensúllyal 

és/vagy törzskotrollal (kerekesszékből lőnek normál ülő helyzetben 

minden versenyszámot) 

 

- kerekesszék lőállásba történő bemozgatása, elhelyezése, biztosítása, 

kimozgatása 

- felszerelés kezelése (lőfegyver, lőszer, távcső stb.) előkészítése/elcsomagolása 

- lőszer kiadagolása, kezelése 

- tárazás (a lőfegyver csőre töltését a bírói utasításra, a sportoló önállóan végzi 

annak csövének lő irányba történő tartásával) 

- a segítő, a kerekesszéket a próba/értékelt lövések során - a sportoló zavarása 

nélkül - hátulról pozícióban tarthatja, biztosíthatja (központigyújtású puska és 

sörétes puska versenyszámoknál a biztosítás kötelező!) 

- találatok megfigyelése, majd közlése (a próba és értékelt sorozatot követően) 

 

Sikeres végrehajtás feltételeinek biztosítása 

 

- Az I. kategória sportolói számára a biztosítandó feltételek nem különböznek sem a 

versenyszabályzatokban, sem a versenyrendezési szabályzatban leírtaktól. 

- A II. kategória sportólói számára az alábbi feltételeket megteremtését, biztosítását 

igénylik: 

- a lőállásba történő bemozgatás, elhelyezés, rögzítés, biztosítás, kimozgatás 

biztonságosan megoldható legyen 
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- azokban a lőállásokban, ahol a rögzített asztal magassága a kerekesszékes 

sportoló esetében biztonságosan a lővonal alatt helyezkedik el, ott a kategória 

versenyzője meglőheti a versenyszámot. Ilyen esetben a „tölts, és készülj fel!” 

utasítást követőn a lőfegyver kiinduló helyzete eltérhet a lefele irányba mutató 45 

fokos szögtől, de nem érheti el a vízszintes vonalirányt. 

- olyan lőállásokban, ahol a lövő előtt lévő asztal, pad stb. nem teszi lehetővé a 

versenyszám előzőekben leírt biztonságos végrehajtását, ott az érintett kategória 

sportolói nem teljesíthetik a lő feladatot.  

- azokban a lőállásokban, amelyeknél az asztalok felhajthatóak, oldalra nyithatóak, 

eltávolíthatóak úgy kell eljárni, hogy a sportolót a feladat végrehajtásában azok ne 

zavarják vagy ne akadályozzák, és az előkészületeknél és/vagy a próbasorozat 

vagy az értékelt sorozatok közötti elvégzendő metódusokat a sportoló vagy a segítő 

is el tudja végezni. Ezért az ilyen lőállásokban a versenyszám(ok) idejére 

engedélyezett az asztal felhajtása, elfordítása, eltávolítása. 

- azoknál a lőállásoknál, ahol az előző pont feltételei nem valósíthatók meg, ott a 

lőtérszabályzat és a lőtér hatósági engedélye szerinti végrehajtással kell a 

versenyszámot abszolváltatni. Ez történhet - ahol megengedett és megvalósítható 

- pl. osztott lőállások közötti vagy véglőállás melletti végrehajtással. 

- a szabályzatoktól történő további bárminemű eltérés(ek) nem engedélyezett(ek) - 

pl. versenytáv és/vagy végrehajtási idő bárminemű módosítása.  

         

Megjegyzés 

 

- A fogyatékkal élő vagy mozgáskorlátozott sportolók részére, a sportoláshoz vagy 

versenyzéshez közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódó feltételek, 

infrastruktúrák megteremtésére és biztosítására a sportklubok, lőterek nem 

kötelezhetők. 

 

Eltérő rendelkezés hiányában a gyorspont hazai versenyszámok 

versenyszabályzatainak vonatkozó részei alkalmazandók! 

 

 

 

 


