1. Alap gyorspont versenyen próbasorozat alatt hány darab lövés adható le?
2. A nem mozgáskorlátozott versenyzőnek az értékelt sorozat lövéseit milyen
testhelyzetből kell leadnia?
3. A próba és az értékelt sorozat között a lőlaphoz kimehet-e a versenyző?
4. Gyorspont versenyen hány darab töltött tárat vihet a versenyző a lőállásba?
5. Mennyi idő áll rendelkezésére a versenyzőnek a próbasorozat lövéseinek leadására?
6. Hány méterre kell elhelyezni a sörétes puska lőlapot a lővonaltól?
7. Gyorspont verseny alatt mennyi idő áll rendelkezésére a versenyzőnek a lövések
leadására az értékelt sorozatok esetén?
8. Rapid gyorspont verseny alatt mennyi idő áll rendelkezésére a versenyzőnek a lövések
leadására az értékelt sorozatok esetén?
9. Gyorspont versenyen a versenyző kifut a lőidőből, nem tudja leadni az összes lövést, a
sorozatok befejezése után a versenyző erről tájékoztatja Önt, mint bírót. A versenyző
technikai hibára hivatkozva kéri a sorozat megismétlését. Mit dönt?
10. Egy sorozat után a versenyző technikai hibára hivatkozva fegyvert kíván cserélni, ezt
szabályosan jelzi Önnek, mint bírónak. Mit dönt?
11. Biztonsági szabály megsértése miatt az első sorozatban kizár – DQ -egy versenyzőt,
a versenyző elfogadja a döntést. Egy órával később a versenyző ismét meg kívánja lőni a
sorozatot. Hogy jár el?
12. Verseny közben leesik egy cél, a versenyző félbeszakítja a sorozatot, majd a végén
ezt jelzi Önnek, mint bírónak. Mit tesz, mint bíró?
13. A versenyző a lőállásból több feladatot is végre kíván hajtani egymás után, ezért
szabályos, zárt szállítódobozban kettő fegyvert visz egyszerre a lőállásba. A dobozból az
egyik fegyvert megfelelő bírói utasítás után előveszi, a másik fegyverhez nem nyúl. Ön
észleli, hogy a versenyző több fegyvert is bevitt egyszerre a lőállásba. Mit tesz Ön, mint
bíró?
14. Értékelt sorozat közben leesik az egyik lőlap, így a verseny folytatásához a lőlapot meg
kell igazítani. Melyik az a vezényszó és bírói folyamat, amely után a helyreállító személy
biztonságosan kimehet a lővonal elé?
15. Ön értékelő bíró. A lőlapon az értékmezők közötti választóvonalat érinti a lövés. Hogy
és melyik értékzóna találatát adja meg?
16. Nagytávolságú precíziós, (100-200-300 méter) puskaverseny esetén az egyes
sorozatok versenyzőinek mennyi felkészülési idő áll a rendelkezésére?

17. Nagytávolságú precíziós puskaversenyek esetén a versenyzőknek mennyi idő áll a
rendelkezésére a próbasorozat lövéseinek leadására?
18. Nagytávolságú precíziós puskaverseny (300 méter felett nem kérdés) esetén a
versenyzőknek mennyi idő áll a rendelkezésére az egyes sorozatok 5db gyors lövéseinek
leadására?
19. Nagytávolságú precíziós versenyek esetében mi annak a következménye, ha a
versenyző a lőidő lejárta után ad le lövést?
20. 7,5 J alatti légfegyveres gyorspont puska versenyszámban hány értékelt lövést kell
leadnia a versenyzőknek?
21. 7,5 J alatti légfegyveres gyorspont puska versenyszámban hány próbalövés leadásra
mennyi idő áll a versenyzők rendelkezésére?
22. 7,5 J alatti légfegyveres gyorspont puska versenyszámban milyen távolságról adják le
a lövéseket a versenyzők?
23. Az értékelt sorozat lőlapját a versenyző a lőlaptartó állványon az ellenőrzés előtt
megérinti. Ön bíróként hogyan jár el?
24. Mely nem tartozik a Történelmi - és hagyományőrző lövész versenyszámok közé?
25. A Történelmi - és hagyományőrző lövész versenyszámok esetében hány lőszert
tárazhatnak a versenyzők a próbalövések alkalmával?
26. A Történelmi - és hagyományőrző lövész versenyszámok esetében hány lőszert
tárazhatnak a versenyzők az értékelt sorozat alkalmával?
27. Mennyi idő áll rendelkezésre a rapid gyorspont versenyszámban az értékelt sorozatok
végrehajtására?
28. Mennyi versenyszám rendezhető Maxi gyorspont versenyen?
29. Mely esetben kötelező a védőszemüveg, és a hallásvédő használata a versenyeken?
30. Hogyan kell eljárni azzal a versenyzővel szemben, aki egy gyorspont versenyszám
bármely értékelt sorozatánál 5 db lőszernél többet táraz be vagy abban több mint 5 lövést
ad le?
31. A verseny ideje alatt a versenyzők és/vagy a tisztségviselők viselhetnek-e a testükön
lőfegyvert?
32. A versenyzőnek a versenyszám végrehajtása során szabad-e külső segítséget
igénybe venni?
33. Használható-e kesztyű a minősítő verseny értékelt sorozatainál?

34. Maxi gyorspont puska/sörétes puska versenyszámoknál melyek az előírt végrehajtási
testhelyzetek?
35. A kijelölt biztonsági zónába (SA - Safety Area) szabad-e lőszert bevinni?
36. A versenyeken használni kívánt lőfegyverek esetében mekkora a minimális elsütési
erő?
37. Milyen kiskaliberű (.22 LR) precíziós puska versenytávok vannak?
38. Mennyi idő áll rendelkezésre a Maxi gyorspont pisztoly versenyszám értékelt
sorozatainak végrehajtására?
39. Gyorspont/ Rapid gyorspont/ Maxi gyorspont versenyen az időmérés - a szabálykönyv
szerint - milyen eszközzel történhet?
40. A 7,5J alatti légfegyveres gyorspont versenyszámban hány darab értékelt lövést kell
leadni?
41. Mennyi a kiskaliberű (.22 LR) precíziós puska versenyszám próbalövéseket is
tartalmazó végrehajtási ideje?
42. Kiskaliberű (.22 LR) precíziós puska versenyszám 5 sorozatának lőtávolságai?
43. Melyik a kiskaliberű (.22 LR) precíziós puska versenyszám végrehajtási testhelyzete?
44. Mennyi a kiskaliberű (.22 LR) precíziós puska 50 méteres versenyszámban elérhető
maximális köregységérték?
45. Mennyi a 7,5 J alatti légfegyveres gyorspont puska versenyszám lőtávolsága?
46. Melyik korcsoport(ok) indulhat(nak) és szerezhet(nek) minősítést a 7,5 J alatti
légfegyveres gyorspont puska versenyszámban?
47. Mennyi a történelmi - hagyományozó lövész versenyszámokban elérhető maximális
köregység érték?
48. Mennyi a 7,5 J alatti légfegyveres gyorspont puska versenyszám 5 lövéses
sorozatának végrehajtási ideje?
49. Gyorspont versenyszám értékelt sorozatánál hány db lőszer tárazható be?
50. Lőfegyver meghibásodása miatt a versenyző, a már megkezdett értékelt sorozatot,
amelyet a lőfegyver meghibásodása miatt megszakított, a hiba elhárítását követően
megismételheti-e?
51. Mennyi a kiskaliberű (.22 LR) precíziós puska 100 méteres versenyszámban elérhető
maximális köregység érték?

52. Kiskaliberű (.22 LR) precíziós puska 100 méteres versenyszámban hány darab értékelt
lövést kell leadni?
53. Minősítő versenyen a sportolónak, a befejezett versenyszámot követően szabad-e
ahhoz a lőlapját megérinteni, amely még a lőlaptartón van?
54. Egy sportolónak az egyik versenyszámban nem sikerült érvényes minősítést szereznie
a versenyen. Van-e módja az ismétlésre még ezen a versenyen?
55. Szabad-e optikai versenyszámban nyílt irányzékkal rendelkező lőfegyverrel indulni?
56. Versenyen a találatok megfigyelésére engedélyezett-e a sportoló mellett, a földön álló
állványos spektív használta?
57. A gyorspont és hazai versenyszámok versenyein használható-e olyan lőfegyver, amely
kompenzátorral van szerelve?
58. Kiemelt gyorspont minősítő verseny pisztoly versenyszámánál melyik lőlap/lőlapok
használhatók?
59. Válassza ki, hogy melyik a Gyorspont/Rapid gyorspont/Maxi gyorspont sörétes puska
versenyszámoknál használt lőlap?
60. Egy gyorspont sörétes puska versenyszámhoz Ön teszi fel a versenyző lőlapjait. A
próbalőlappal együtt hány darabot helyez fel a lőlaptartóra?
61. Minősítő versenyen egy versenyző a kiskaliberű puska optikai versenyszámot 3
értékelt mezőre kívánja végrehajtani. Ehhez 1 db M1 és 1 db M1/2 típusú lőlapot szeretne
használni. Engedélyezhető-e számára?
62. Bírói feladatokat lát el egy gyorspont versenyen. Az egyik versenyszámot követően az
egyik versenyző azonnal jelzi Önnek, hogy a szomszédjától átpattanó hüvelyek
megzavarták, és szeretné újra meglőni a számot. Hogyan dönt?
63. Bírói feladatokat lát el egy kiemelt gyorspont versenyen. Az egyik versenyszámot
követően egy versenyző azonnal jelzi Önnek, hogy a két szomszédjának fegyverén lévő
kompenzátor által okozott hanghatás megzavarta, ezért szeretné újra meglőni a számot.
Hogyan dönt?
64. Gyorspont versenyszám 3. sorozatában, a lövő időn túl adja le az utolsó 2 lövést. Ilyen
esetben mi az eljárás?
65. Egy versenyzőnek igazolható átlövéssel került találat a lőlapjába és megállapítható,
hogy melyik az átlövés akkor milyen módon kell eljárni?
66. Egy verseny során az egyik lőállásban valamilyen ok miatt leesik egy töltött lőfegyver.
Észlelve ezt, bíróként miként járok el helyesen?

67. Maxi gyorspont versenyen használható-e .22 short kaliberű lőfegyver?
68. Maxi gyorspont puska versenyszámoknál a 20 értékelt lövést melyik végrehajtás
szerint kell leadni?
69. Melyek a versenytávok a Maxi gyorspont versenyszámoknál? (pisztoly-puska-sörétes)
70. Mekkora lehet a maroklőfegyver maximális csőhossza a gyorspont versenyszámok
esetében?
71. Milyen versenytávokkal rendezhető minősítő verseny a gyorspont és hazai
versenyszámok szakághoz tartozó nagykaliberű precíziós puska versenyszámból?
72. Melyek a versenytávok a gyorspont versenyszámoknál? (pisztoly-puska-sörétes)
73. Rapid gyorspont minősítő versenyen vezetőbíróként tevékenykedik. Az „Üríts, fegyvert
vizsgára” vezényszó elhangzását követően, az egyik versenyző lövést ad le. Hogyan jár
el a helyzetben?
74. Kizárás történik egy versenyen. Kell-e róla értesíteni a verseny rendezőjét, és a
szövetségi ellenőrt?
75. Gyorspont minősítő versenyen vezetőbíróként tevékenykedik. A második sorozatban
a „Tölts, és készülj fel” vezényszót követően, de még az indítójel elhangzása előtt az egyik
versenyző lövést ad le, a biztonságot nem veszélyeztetve. Hogyan jár el a helyzetben?
76. A gyorspont versenyszámoknál használható-e merev lövész ruha?
77. A KKPU, nagytávolságú precíziós puska versenyszámok esetében melyek a helyes
lövészszámok, távolságok és lőidők?
78. NKPU, nagytávolságú precíziós puska versenyszámok esetében melyek a helyes
lövészszámok, távolságok és lőidők?
79. Nagytávolságú precíziós puska versenyeken melyik szabályt kell alkalmazni az átlövés
esetén?
80. Nagytávolságú precíziós puska versenyeken melyik szabályt kell alkalmazni az Időn
túl leadott lövés esetén?
81. Nagytávolságú precíziós puska versenyszám esetén melyik szabályt kell alkalmazni a
golyófogó irányán kívül bármilyen más irányba leadott lövés esetén?
82. Ad-e lehetőséget a szabályzat hibás lőfegyverrel történő versenyzésre nagy távolságú
precíziós puska versenyen?
83. Nagytávolságú precíziós puskaverseny esetében milyen irányzékkal engedélyezett a
versenyzés?

84. 50 m-es kiskaliberű precíziós puska versenyszám esetében engedélyezett-e a töltött
lőszer használata?
85. 50 m-es kiskaliberű precíziós puska versenyszám esetében melyik testhelyzetben
adható le lövés?
86. 50 m-es kiskaliberű precíziós puska versenyszám esetén célhibánál (leeső, elmozduló
cél) mik a versenyző jogai?
87. Mi a kötelessége a lövőnek amikor meghallja a Tüzet szüntess vezényszót?
88. Mi a helyes lőidő az 50 m-es kiskaliberű precíziós puska versenyszám esetén?
89. Melyek a céltartókkal szemben támasztott alapvető előírások, elvárások?
90. 50 m-es kiskaliberű precíziós puska versenyszám esetén melyek a lőtávolságok, és
az engedélyezett lőlapok?
91. Melyek a maxi gyorspont versenyeken az időmérés módjai?
92. Maxi gyorspont versenyen melyek a használható kiskaliberű fegyverek?
93. Mely állítás igaz a maxi gyorspont, hosszú lőfegyver versenyszámának esetén? /lőlaptesthelyzet – lő idő - sorozat - lövésszám összefüggésében/
94. Maxi gyorspont, hosszú lőfegyver, álló testhelyzet, 1. értékelt sorozatának
végrehajtásához hány darab lőszert kell tárazni?
95. Maxi gyorspont, sörétes versenyszám esetében melyik állítás a helyes - lőlaptesthelyzet – lő idő - sorozat - lövésszám összefüggésében96. Sörétes lőfegyver esetében mik a sütési erőre vonatkozó szabályok?
97. Maxi gyorspont, maroklőfegyver versenyszám esetében melyik a helyes állítás –
sorozat – lő idő -lövésszám összefüggésében 98. Melyik négy versenyszám tartozik a történelmi- és hagyományőrző versenyszámok
közül a marok lőfegyver számok közé?
99. A történelmi- és hagyományőrző versenyek esetében mennyi a szabályosan leadható
lövések mennyisége?
100. Válassza ki, hogy történelmi- és hagyományőrző verseny esetében melyik válasszal
kiegészítve helyes az állítás? „Eltérő rendelkezés hiányában………..
101. Történelmi- és hagyományőrző versenyszámokban használható lőfegyverek 102. Történelmi- és hagyományőrző gyorspont versenyen milyen hosszúlőfegyverrel lehet
lőni?

103. Gyorspont versenyen mennyi a próba és az értékelt sorozat lő ideje?
104. Rapid gyorspont versenyen mennyi a próba és az értékelt sorozat lő ideje?
105. Gyorspont és rapid gyorspont versenyen milyen fegyverfogás (puska) engedélyezett?
106. Gyorspont és rapid gyorspont versenyen milyen fegyverfogás (pisztoly)
engedélyezett?
107. Gyorspont és rapid gyorspont versenyen engedélyezett az átalakítószett (RONI)
használata?
108. Gyorspont és rapid gyorspont versenyen az értékelt sorozathoz hány lőszer
tárazható, lőhető?
109. Gyorspont és rapid gyorspont versenyen mely esetben történik versenyből való
kizárás a felsoroltak közül?
110. Gyorspont és rapid gyorspont versenyen hol és hogyan engedélyezett a szárazlövés?
111. Gyorspont és rapid gyorspont versenyen mi nem minősül zavarásnak, ennek tényét
ki vizsgálhatja meg?
112. Gyorspont és rapid gyorspont versenyen kik viselhetnek fegyvert a lőállásban?
113. Gyorspont és rapid gyorspont versenyen hol és kiknek kötelező a szem és hallásvédő
használata?
114. Gyorspont és rapid gyorspont versenyen a lőállások méreteinek minimum értéke?
115. Gyorspont és rapid gyorspont versenyen milyen ruházat engedélyezett?
116. „Próbasorozathoz tárazz be!„ vezényszavak után mi a versenyző teendője gyorspont
és rapid gyorspont versenyen?
117. A 100 m-es kiskaliberű precíziós puska versenyeken milyen versenydivízió lőhető?
118. A 100 m-es kiskaliberű precíziós puska versenyen milyen lőtéri vezényszavakat
használ a bíró?
119. A 100 m-es kiskaliberű precíziós puska versenyen milyen testhelyzetben lőnek a
versenyzők?
120. A 100 m-es kiskaliberű precíziós puska versenyen két értékelő bíró nem tud
megegyezni. Ki dönt?
121. Milyen feltételekkel vehet részt versenyző a 100 m-es kiskaliberű precíziós puska
versenyen?

122. A 7,5 J alatti légfegyveres gyorspont puska versenyen próba és értékelt sorozatokra
mennyi idő áll rendelkezésre és hány lövés adható le?
123. Milyen fegyver használható 7,5 J alatti légfegyveres gyorspont puska versenyen?
124. A 7,5 J alatti légfegyveres gyorspont puska versenyen az utolsó értkelt sorozat után
mi a teendő?
125. Gyorspont és hazai versenyszámok esetében mikor és milyen külső segítséget vehet
igénybe fogyatékkal élő vagy mozgáskorlátozott sportoló?
126. Gyorspont és hazai versenyszámokon a fogyatékkal élő vagy mozgáskorlátozott
sportoló mikor és hogyan vehet igénybe külső segítséget?
127. A nagytávolságú precíziós puska versenyszámot milyen testhelyzetben adható le
lövés?
128. Nagykaliberű precíziós puska versenyszámban melyik a legkisebb használható
kaliber?
129. Diopterrel rendelkező lőfegyverrel szabad-e indulni optikai kategóriában?
130. A történelmi - hagyományőrző szakág, sörétes puska versenyszámában
használható-e öntöltő (semi-auto) lőfegyver?
131. A versenyző a lőállásba több fegyvert is tartalmazó tárolóval/tokkal megy be. Mivel
abban a lőállásban kívánja egymást követően meglőni a versenyszámokat, valamennyi
lőfegyverét kiteszi az asztalra. Bíróként miként jár el?
132. Gyorspont minősítő versenyen, a találatok bíró által történő előzetes feljegyzés
engedélyezett-e a lőlaptartón lévő lőlapoknál?
133. Az értékelő bizottság által kiértékelt verseny eredményeket az eredményhirdetés előtt
mennyi idővel kell kifüggeszteni /megjelentetni:
134. Az kiértékelt lőlapokon ennyi értékelő bíró szignójának kell szerepelnie:
135. Ha a lövedék becsapódása nem kerek lyukat hoz létre és a szakadásból nem
állapítható meg a lövedék becsapódásának pontos helye, akkor:
136. Az óvás benyújtásának határideje a vitatott eseménynek a verseny
tisztségviselőjének való bejelentését követő:……(válassza ki a helyes megoldást)
137. A próba lőlapot meg kell-e jelölni, és ha igen hogyan?
138. Az óvási díj szabályzat szerinti összege: (válassza ki a helyes megoldást)

139. Az eredmények a versenyrendező által véglegessé történő nyilvánítását követően
megváltoztathatók-e?
140. Gyorspont puska versenyszám sorozatainak kiinduló testhelyzete a „tölts és készülj
fel!” vezényszót követően: (válassza ki a helyes megoldást)
141. Gyorspont versenyszámoknál az optikai divíziókat szükséges-e megjelölni, és ha igen
akkor milyen módon?
142. Gyorspont versenyen az 1-3. helyezettek köregyenlősége esetén a helyezést az
alábbiak szerint kell eldönteni: (válassza ki a helyes megoldást)
143. Melyik irányzék(ok) használata tiltott a gyorspont versenyszámokban?
144. Gyorspont/Rapid gyorspont/Maxi gyorspont versenyszámok esetében a
maroklőfegyver 2 kézzel történő fogása engedélyezett-e,és ha igen akkor az milyen
módon szabályos?
145. Válassza ki az M2-es lőlapon szereplő körértékeket:
146. Szárazlövés engedélyezett-e, és ha igen akkor milyen módon?
147. A történelmi - hagyományőrző szakágban mennyi a maximálisan rendezhető
versenyszám?
148. Mennyi próbalövés adható le 1 perc alatt a rapid gyorspont versenyszámban?
149. Egy versenyévadon belül a gyorspont versenyszámban ennyi alkalommal kell
teljesíteni a szabályzatban meghatározott köregységet, az NM (nagymester) minősítés
megszerzéséhez sörétes lőfegyver esetében:
150. Puskás versenyszám térdelő testhelyzetben történő végrehajtása esetén
engedélyezett-e, hogy a sportoló bármely testrésze támasztékul szolgáljon?
151. Puskás versenyszám térdelő testhelyzetben történő végrehajtása esetén, a
versenyző használhat-e bármilyen tárgyat, módszert a komfortérzetének javítására?
152. Melyek a jelenleg alkalmazott minősítési osztály/szint besorolások a Maxi
gyorspontban?
153. Puskás versenyszám térdelő testhelyzetben történő végrehajtása esetén, a
versenyző a testét milyen módon támaszthatja meg?
154. Történelmi - hagyományőrző versenyszámban 1 perc alatt mennyi próbalövés
engedélyezett?
155. Fogyatékkal élő vagy mozgáskorlátozott sportolói részére a versenyszám
végrehajtása során szabad-e – és ha igen, akkor milyen módon - külső segítséget igénybe
venni a találatok megfigyelésre/közlésére?

156. A kiskaliberű (.22 LR) precíziós puska versenyszámában legfeljebb mekkora
nagyítású optikát szabad használni?
157. Mennyi a kiskaliberű (.22 LR) precíziós puska 100 méteres versenyszámának
végrehajtási ideje (a próbalövésekkel együtt)?
158. A nagytávolságú nagykaliberű puska félautomata (Semi-auto)divízióban legfeljebb
mekkora nagyítású optikát szabad használni?
159. Bírói feladatokat lát el egy kiemelt gyorspont versenyen. Az egyik versenyszámot
követően egy versenyző azonnal jelzi Önnek, hogy a két szomszédjának fegyverén lévő
kompenzátor által okozott hanghatás megzavarta, ezért szeretné újra meglőni a számot.
Hogyan dönt?
160. Melyek a versenytávok a Maxi gyorspont versenyszámoknál? (pisztoly-puskasörétes)

