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Verseny Kiírás  

2. Szikla Szilárd Mesterlövész Emlékverseny 

 

A verseny 2022.08.27-én szombaton a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 1224 

Budapest, Dózsa György út 210. szám alatti objektumában (Nagytétényi lőtér) kerül 

megrendezésre. 

A verseny fővédnöke:  Dr. Balogh János r. altábornagy 

rendőrségi főtanácsos 

 országos rendőrfőkapitány  

 

A verseny a 2021-ben először megrendezett rendőrségi, honvédségi, sportlövész szakmai 

összefogás és tiszteletadás jegyében, az elhalálozott Simkó Imre nyá. r. alezredes példamutató 

szakmai pályafutásának volt hivatott emléket állítani. A lövészbarátság és a kölcsönös szakmai 

tisztelet a tavalyi első verseny okán indokolta ennek az eseménynek a hagyományteremtését, 

ezáltal az újra megrendezését. 

A verseny ebben az évben is több kategóriára bontva kerül lebonyolításra, amely a 

sportszerűség miatt indokolt.  

Idén két precíziós puska pálya és egy statikus pisztoly pálya leküzdésével kerülnek 

megmérettetésre a résztvevők. A veterán terrorelhárítók külön versenyével is készül a szervező.  

A rendezvény programja: 

- 08:00- 08:50 Regisztráció 

- 09:00- 09:30 Megnyitó 

- 10:00- 15:00 Versenyszámok forgó színpad szerű végrehajtása (közben ebéd) 

- 12:00-13:30 Ebéd (szakaszosan) 

- 15:30- 16:15 Eredményhirdetés 

 

Versenykategóriák: 

 

Rendőrségi Kategóriák 

- Precíziós; 

- SzVD; 

- Női. 
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Honvédségi Kategóriák 

- Precíziós; 

- SzVD; 

- Női. 

 

Sportlövész 

- MDLSZ Precíziós szabálykönyve alapján kategorizálva. 

(Azok a hivatásos állományba tartozó versenyzők, akik rendelkeznek MDLSZ 

versenyengedéllyel természetesen a 2022-as minősítési jegyzékbe bekerülnek mint 

sportlövészek, a minősítő versenyen elért eredményük szerint, de díjazva az állományi 

besorolásuk szerint lesznek.)  

 

Veterán Terrorelhárítók  

- Komondor Szolgálat Veteránja; 

- Rendőrség Különleges Szolgálata Veteránja; 

- Terrorelhárító Szolgálat Veteránja; 

- Összevont Veterán Amazon (Hölgyek).  

 

Terrorelhárítási Központ  

- Standard; 

- Félautómata; 

- Magnum. 

 

A verseny feladatai : 

 

1 pálya : 300m-200m-100m távolságról 5 perc idő/távolság alatt, 5 pontos lövés leadása 8/a 

köregységes lőlapra. 

 

2 pálya: 50-85m közt kihelyezett 3 célcsoport, 3 pozícióból, 3-3-3 lövéssel történő 

megtámadása, átmozgással és pozícióváltással, folyamatos végrehajtásban szintidő kereten 

belül (a részletes feladatleírás és az időkeret a nevezési létszám függvénye, ezért csak a 

helyszínen kerül ismertetésre), körkörös (csökkentett 4/a lőlapokra). 

 

3 pálya: 5-10-15-20 m távolságról, asztalról 3-as kondícióból távolságonként 5 -5 lövés leadása 

pisztollyal 4/a lőlapra.  
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Ezen a pályán a honvédség szolgálati pisztollyal, a sportlövők tetszőleges pisztollyal, a 

rendőrségi résztvevők pedig egységesen, kizárólag a rendező által biztosított maroklőfegyverrel 

és lőszerrel lőnek. A feladat időkorlátos, a tárazással kezdődik és a 20 lövés folyamatos 

leadásának végéig tart egy pozícióból, továbbá a maximális idő korlát 5 perc. 

Kizárólag nyílt irányzékos pisztoly használható! 

 

Veterán Pálya :  

- egységesen SZVD- vel történő lőgyakorlat végrehajtása után 8/a lőlapra 10 lövés + 4/a 

csökkentett lőlapra 5 lövés leadása ülő , vagy fekvő pozícióból egészségügyi 

alkalmasságnak megfelelően. 

 

Kategóriák definiálása : 

- Precíziós puska :  szolgálati vagy sport vagy vadász, tolózáras vagy félautómata puska 

ami megfelelő céltávcsővel van ellátva az adott feladathoz. Minimum .223 Rem., 

maximum .338 LM kaliberű, ami lehet saját vagy szolgálati. Elől csak bipod és hátul 

csak zsák lehet. 

- SZVD puska: szolgálati félautomata puska tetszőleges feltámasztással, kizárólag PSZO 

optikával. Ha ezen fegyveren modernebb, nem az eredeti rendszeresített  távcső van 

akkor precíziós kategóriába kerül át. 

- A TEK puskái : a .308 Win tolózáras puska :standard . A  .223 Rem vagy .308 Win 

öntöltő puska: félautómata.  A  .338 LM űrméretű puska: Magnum kategória.  

 

A résztvevők maximalizált létszáma: 

Rendőrség: 30 Fő; 

Honvédség: 30 Fő; 

TEK: 15 Fő; 

Sportlővők: 40 Fő. 

 

Az összesített értékeléshez a versenyzők mindhárom feladatot kötelesek végrehajtani, 

jogosultak a lőlapjuk kiértékelésénél jelen lenni. Az eredményt a legtöbb pontot elért 

versenyzők sorba rendezésével kerül kihirdetésre. 

A Rendőrség és a Honvédség részéről induló versenyzők érkezési sorrendben, de legkésőbb 

2022.08.15-ig kötelesek e-mailban nevezni, ahol szerepeltetni kell: a versenyző nevét, 

rendfokozatát, szolgálati helyét, versenykategória megnevezését, e-mail címét (egy egységtől 

több résztvevő jelentkezése esetén elegendő egy, felelős személy elérhetősége is). A hívatásos 

résztvevők a versenyen térítésmentesen vesznek részt, kizárólag gyakorló ruhában, amely 

rendfokozati és állományjelzővel ellátott. A rendőri résztvevők pisztoly feladatához a rendező 

a maroklőfegyvert, és lőszert biztosítja, sportszerűen mindenkinek egyformán.  
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A rendezvényen szem és hallás védő használata kötelező, amiről mindenki saját magának 

köteles gondoskodni. 

A versenyzők a jelentkezést az info@5fegyverkupa.hu címen adhatják le a határidő végéig vagy 

a létszámkeret feltöltődéséig. 

A rendezvény lebonyolításáért felelős egyesület az 5 Fegyver Kupa Rendészeti Lövész 

Egyesület. 

A rendezvény lebonyolításáért felelős személy: 

Szikszay Tamás elnök 5 FK SE  

NKE- RTK Rendészeti Lövész Szakosztályvezető 

MDLSZ Precíziós és Gyorskombinált Szakágvezető 

 

 

A verseny szakmai támogatói: 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kar 

 

Prof. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy 

rendőrségi főtanácsos 

egyetemi tanár 

dékán 

 

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

igazgató 
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