Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

50 MÉTERES KIS KALIBERŰ PRECIZIÓS
PUSKA
VERSENYSZABÁLYZAT

Érvényes 2016.01.01-től
Érvényes 2017.03.01-től

1. Versenydivízió:
Kiskaliberű puska (0.22 LR)
2. Felszerelések:
2.1. Kiskaliberű puska: bármilyen típusú, gyártmányú 0.22 LR kaliberű puska, bármilyen
nagyítású optikával szerelve.
2.2. Elsütő billentyű: Mechanikusan működtethető elsütő billentyű használható. Elsütési erő:
nincs korlátozva, biztonságosan használható legyen. Az elsütő billentyűt sátorvasnak kell, hogy
védje! TILOS az olyan elsütő billentyű használata, amelyik elengedéssel vagy elektromos
vezérléssel működik!
2.3. Irányzék: Bármilyen gyártmányú és típusú és nagyítású irányzék használható, kivétel a
lézer kivetítős irányzék.
2.4. Fegyver alátámasztása: A fegyvereket elől és hátul fel lehet támasztani. Kettőnél több
feltámasztást nem lehet használni. A két támaszt / első, hátsó/ egymással összekötni nem lehet.
- Első fegyvertámasz: bármilyen feltámasztás, támasztási hossz: Max. 20cm, magasság:
maximum 30 cm.
- A hátsó fegyver támasz: bármilyen feltámasztás, támasztási hossz: max.
20cm magasság, maximum 10 cm hosszan.
Tusatalp kampó használata nem engedélyezett.
2.5. A fegyver súlya tetszőleges lehet.
2.6. Egyéb felszerelések:
2.6.1. Ruházat: Az évszaknak megfelelő ruházat használható.
2.7. Lőszer: Csak gyári lőszer használata engedélyezett.
3. Lőtér és részei
3.1. Lővonal: A lővonal közvetlenül a lőállások előtt húzódik. Innen kell a távolságokat mérni a
felállított célok vonaláig.
3.2.Lőállás: A versenyzők részére kijelölt hely, közvetlenül a lővonal mögött ahonnan a
versenyzők a lövéseket leadják. Szélessége: min. 1m, mélysége: min. 1.5 m, lőállásba csak a

lövészet végrehajtásához szükséges felszerelési tárgyak vihetőek be. A nézőteret a lővonaltól
legalább 5 m-re kell kijelölni a versenyzők és a közreműködők mögött.
3.3.Célok számozása: A célokat a lőállások számozásával egyezően balról jobbra, jól láthatóan
kell megszámozni.
3.4. Céltartók: Bármilyen biztonságos céltartó használható, amelyik nagyobb szélben sem
mozog.
4. Lőtéri vezényszavak
4.1. „ X. Sorozat lövői lőállásba! Felkészülési idő 5 perc!”
A versenyzők elfoglalják lőállásaikat, berendezik, fegyvereket a tokból előveszik, stb.
A felkészülési idő alatt száraz lövéseket is lehet leadni.
4.2. „Felkészülési idő vége!”
4.3. „Mindenki kész?”
(A versenyzőnek jeleznie kell a bírónak, ha nincs kész)
4.4. „Lőidő 12 perc! Tölts-Tűz!” vagy Hangjel
4.5. „Tüzet szüntess! vagy Hangjel / Üríts!” „Fegyvert vizsgára!”
A bíró ellenőrzi a fegyvereket, berakatja a töltetlenség jelző zászlókat, huzalokat.
4.6. „Lőállásból!”
A versenyző kiüríti a lőállást és tisztán adja át.
4.7.” Értékelés, lőlapcsere”
4.8. Az értékelt sorozat leadása után a kiértékelendő lőlapok leszerelését, cseréjét a versenyző
nem végezheti, csak a versenybíró, illetve a verseny rendezője által hivatalosan megbízott
személy.
5. Lőtávolságok, lőlapok
5.1. Kiskaliberű puska 0.22 LR
10-20-30-40-50- méter
MDLSz kiskaliberű precíziós M3 sz. lölap (6 in 1, MDLSz honlapról letölthető)

6. Versenyek végrehajtásának szabályai
6.1.Testhelyzet: Ülő testhelyzet
6.2. Lövésszámok: Távolságonként 1 lőlap, laponként 5 célmező, célmezőnként 2 értékelt
lövéssel. A 6. próba (bekeretezett) célmezőbe tetszőleges lövésszám adható le.
5 távolságon 5 értékelt célmező X 2 lövés = 50 értékelt lövés.
6.3. Lőidő: 12 perc, amely tartalmazza a tetszőleges számú próbalövéseket is.
6.4. Ha nem volt előnevezés, akkor a lőállások beosztását a versenyzők kérésére, sorsolással is
el lehet dönteni, ha a versenyen résztvevők létszáma meghaladja a lőállások számának
háromszorosát.
6.5. Vétlen lövések: minden ....”.sorozathoz felkészülni!”...ill. „ Fegyvert vizsgára!” vezényszó
elhangzása után leadott lövés a versenyből történő kizárást eredményezi.
6.6. Akadályok: Akadály: a fegyver mechanikai hibája, ami akadályozza a fegyver rendes
működését valamint a lőszerhiba.
6.6.1. Ha a versenyző nem tudja elhárítani az akadályt, vagy elhárítja, de nem tudja leadni az
előírt lövésszámot, nem lőheti újra sorozatát. Az addig elért találatait kell értékelni. A le nem
adott lövések lőhibának számítanak.

6.8 Átlövések

6.8.1. Az átlövéseket hibának kell értékelni.
6.8.2 Ha egy versenyzőnek igazolható átlövéssel került találat a lőlapjába és megállapítható,
hogy melyik az átlövés, akkor azokat törölni kell, és az átlövő versenyző lőlapját az átlőtt
találatok nélkül kell kiértékelni.

6.8.3 Ha egy versenyzőnek igazolható átlövéssel került találat a lőlapjába, de nem lehet
megállapítani, melyik az átlövés (azonos szakítási kép esetén), a versenyszámot meg kell
ismételnie, és az átlövő versenyző lőlapját az átlőtt találatok nélkül kell kiértékelni.

6.8.4 Ha egy versenyzőnek nem igazolhatóan van több találat a lőlapján, mint az előírt
lövésszám, és nem lehet megállapítani, hogy melyik az átlövés a legmagasabb körértékű
találatot(kat), törölni kell.
6.8.5 Ha a versenyző sorozatát elkezdte, majd saját döntése alapján megszakította a
sorozatot: ha a megszakítás indokát (zavarást) a versenybíró nem tartja elfogadhatónak, az
addig elért találatok értékelésre kerülnek, és a le nem adott lövéseket 0-nak kell értékelni. Ha
indokolt volt a megszakítás, akkor megismételheti a sorozatot.

6.8.6. A zavarás tényét a versenybíró feladata megvizsgálni, megállapítani. Nem minősül
zavarásnak a lövéssel összefüggő bármilyen esemény (pl. átpattanó töltényhüvely, nagyobb
hanghatás).
6.8.7. Célhiba:
Ha a versenyző lőlapja sorozat közben leesik vagy elmozdul, a versenyző félbe szakítja
sorozatát. A cél helyreállítása után megismétli a teljes sorozatát.
6.8.8. Időn túl leadott lövés:
- Ha a versenyző a lőidő lejárta után ad le lövést, találataiból a legmagasabb értéket le kell vonni
és hibának értékelni.
6.8.9. Kevesebb lövés:
A le nem adott lövéseket hibának kell értékelni.
7. Versenyből történő kizárás
7.1. Versenyből történő kizárással kell büntetni azt a versenyzőt aki:
- Biztonsági előírást sért a verseny végeredményének közlése előtt
- Golyófogó fölé leadott lövés esetén (kilövés),
- A golyófogó irányán kívül bármilyen más irányba leadott lövés esetén,
- Sportszerűtlen viselkedés esetén (lőtér berendezéseinek szándékos rongálása, lőtér
tisztségviselőinek utasításainak megtagadása, versenyszabályok szándékos megsértése),
- Ha egy versenyzőt a versenyből történő kizárással büntetnek, akkor a bíró feladata
meggyőződni arról, hogy a kizárás oka, dátuma és pontos időpontja rögzítésre kerüljön a
lőlapján. A kizárásról a versenyigazgatót haladéktalanul értesíteni kell.
- A versenyből történő kizárás az adott versenyre vonatkozik. Ha a versenyzőt sorozatának
végrehajtása közben zárják ki, tovább nem folytathatja a versenyt, a lőállást el kell hagynia, elért
eredményét törölni kell.
8. Általános értelmezések
8.1. Fegyelem: Minden versenyző, lőtéri tisztségviselő, néző, köteles a biztonsági előírásokat
maradéktalanul betartani. Semmilyen körülmények között sem szabad lövészetet elindítani vagy
folytatni, ha bármilyen, nem biztonságos vagy veszélyes helyzet előáll a lőtéren.
8.2. Zár helyzet: Ha a fegyver nincs tokban, a zárnak nyitva kell lennie, kivehető tár eltávolítva,
mindaddig, amíg a versenyző el nem foglalja a lőállást, fel nem veszi a tüzelési testhelyzetet, és
nem kezd el száraz lövéseket leadni, ill. nem kapja meg a soron következő vezényszót.

8.3. Töltetlen fegyver: Zár nyitott, töltényűr, tárak üresek.
8.4. Töltött fegyver: Ha a töltényűrben lőszer van, a tárakat (belső, kivehető) is töltöttnek kell
tekinteni. Töltött fegyver minden esetben biztonságos irányba (lőirány) kell, hogy mutasson, a
zárat csak ilyenkor lehet lezárni.
8.5. Tüzet szüntess!: A lövőnek haladéktalanul be kell fejezni a tüzelést! A zárat ki kell nyitni,
tárat kivenni a fegyverből, lőszert eltávolítani a töltényűrből.
8.6. Nincs kész: A versenyző köteles a bírónak jelezni, ha nem készült fel a lövésre a „Mindenki
kész?” vezényszó elhangzásakor. Ha a versenyző elmulasztja időben jelezni, hogy nem készült
fel, elveszti jogát a sorozat végrehajtásához.
8.7.Lőállás átadása
Minden versenyző köteles sorozatának befejezésekor tüzelőállását kiüríteni és tisztán átadni.
8.8 A versenyek lebonyolításával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket lásd az MDLSz
versenyrendezési szabálykönyvében leírtakat.
9.Értékelés
9.1. Ha a találat érinti a magasabb értékzóna vonalát, a találatot magasabb értékűnek kell
számolni. Vitatott esetben érintésmérőt /kaliber/ kell használni.
Gurulat által okozott találat a célon nem számít és célt tévesztett lövésnek kell értékelni.
10.Biztonsági szabályok
- A versenyen hibás fegyverrel, vagy lőszerrel indulni tilos.
- A lőállásban csak a lőfeladat végrehajtására szolgáló fegyver lehet.
- Fegyvert tokból elővenni csak a tüzelőállásban v. az erre kijelölt helyen szabad.
- Fegyver csak a lőállásban tölthető meg a bíró vezényszavára.
- A lövések befejezése után a fegyvert üríteni kell, zárat kinyitni.
- Puskát a lőtéren, nyitott zárszerkezettel, csőtorkolattal felfelé, függőleges helyzetben v. tokban
lehet szállítani.
- Lövés közben meghibásodott fegyvert haladéktalanul, biztonságosan el kell távolítani a
lőállásból a bíró felügyelete mellett.
-A verseny helyszínén ki kell jelölni egy biztonsági zónát ki ahol a versenyzők elvégezhetik
fegyverük esetleges karbantartását, illetve ahol szárazon gyakorolhatják a célra tartást, sütést.
A biztonsági zónába lőszert bevinni tilos!

-A verseny helyszínén ki kell jelölni egy töltő ürítő helyet ahol az önvédelmi fegyverek
megérkezést követően üríthetők, illetve közvetlenül távozás előtt megtölthetők.

11. Hivatalos tisztségviselők
11.1 A versenyeken csak az MDLSz által vizsgáztatott, és nyilvántartott bírók működhetnek
közre.

11.2 A versenyeken Max. 10 lőállásonként 1 lövészetvezetőnek kell közreműködni.
11.3 Minden versenyen előre ki kell jelölni a 3 tagú értékelő bizottságot.
11.4 A Szövetség által delegált Szövetségi Verseny Ellenőr feladata felügyelni a verseny
tisztaságát.

12. Verseny rendezés feltételei
12.1. Hivatalos versenyeket csak az MDLSZ tagszervezetei (tagklubjai), illetve maga az MDLSZ
rendezhet.

12.2. MDLSZ versenyen olyan versenyző vehet részt, aki jogszerűen birtokolja a fegyvert és
rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással.

12.3. MDLSZ versenyen minősítést csak olyan versenyző szerezhet, aki rendelkezik érvényes
MDLSZ rajtengedéllyel és a 12.2. pontban szereplő feltételekkel.

12.4. Minősítést szerezni csak abban a kategóriában lehet, amelyben három fő induló
versenyző van. A versenyen legalább két tisztségviselőnek, vagy egy MDLSz által nyilvántartott
bírónak, minden időpillanatban jelen kell lennie.

13. Verseny jóváhagyása
13.1. A versenyeket legalább egy hónappal a rendezés időpontja előtt írásban be kell jelenteni
az MDLSz-nek. A bejelentéssel egyidejűleg be kell nyújtani a versenykiírást is.

13. A versenyről készült eredményjegyzéket a VRSz-ben meghatározott módon továbbítani kell
az MDLSz-nek.

14. Értékelés, minősítés
14.1. Értékelő bizottság feladata
14.1 Az Értékelő bizottságnak kell elkészíteni és közzétenni a végleges eredményekről készített
eredményjegyzéket, amint erre lehetősége van az adott versenyszám után. Az
eredményjegyzéknek tartalmaznia kell a rendező szervezet nevét, a verseny időpontját, a
versenyszám pontos megnevezését (pl. gyors pontlövészet nagy kaliberű pisztoly nyílt
irányzék), minden versenyző teljes vezeték és keresztnevét, születési évét, versenyengedély
számát, egyesülete megnevezését.
14.12 A verseny jegyzőkönyvet és az eredményjegyzéket 1 példányban kell megküldeni a
szövetség főtitkárának a versenyt követő 5 munkanapon belül, a szövetségi hozzájárulás egy
idejű megfizetésével.

14.2. A lövések értékelése
14.2.1 A lövések értékét a lövedék által ütött lyuk körértéke szerint határozzák meg.
Amennyiben az értékmező közötti választóvonalat érinti a lövedék, a találatot a magasabb
értékzóna szerint kell értékelni. Vitatott esetben az ilyen találatot az határozza meg, hogy a
lövedék által ütött lyukba helyezett érintésmérő (kaliber) eléri-e a magasabb értékmező külső
szélét. Ha a lövedék nem kerek lyukat ütött, és nem állapítható meg egyértelműen a lövedék
pontos szakításának helye, akkor az ovális lyuk legtávolabbi pontját kell kiértékelni és találatnak
venni.
14.2.2 Ha két értékelő versenybíró a lövés értékében nem tud megegyezni, abban az esetben a
vezető értékelő bíró véleménye dönt.
14.2.3 A versenyzők lőlapján az értékmezőn kívüli találatokat céltévesztett lövésként kell
értékelni.
14.2.4 Az értékelő bizottság által kiértékelt verseny eredményeket az eredményhirdetés előtt fél
órával ki kell függeszteni. Ha fél óra múlva nem érkezett észrevétel vagy óvás, akkor az
eredményt véglegesnek kell tekinteni, ellenük óvásnak helye nincs. Ha van kérdéses eset a
csapatvezetőnek (versenyzőnek) és az értékelő bizottságnak, közösen kell azt megvizsgálnia.
Ha a kérdés egyértelműen nem tisztázható, akkor óvást a versenykiírásban szereplő
feltételekkel írásban lehet benyújtani.

15. Óvás
Általános szabályok
15.1. Adminisztráció: bármely, szabályok által meghatározott versenyszerű tevékenység során
elkerülhetetlenül előfordulnak alkalmi viták. Ismeretes, hogy minél jelentősebb a verseny, az
elért eredmény annál fontosabb az egyes versenyzők számára. Ennek ellenére, hatékony
versenyszervezéssel és - tervezéssel a legtöbb (ha nem az összes) vita kiküszöbölhető.
15.1.2 Beadványok: a következő pontok szerint lehet az óvásokat döntéshozatal végett
benyújtani bármilyen ügyben, kivéve a célok értékelésével kapcsolatos eseteket. Mindazonáltal, a biztonsági szabályok megsértéséért járó kizárásokkal kapcsolatos tiltakozások
csak úgy fogadhatóak el, ha annak megvizsgálását kérik, vajon a különleges körülmények
méltányolhatóak-e a kizárással szemben. A szabálysértés elkövetésének ténye ellen nem
lehet óvni.
15.1.3 Fellebbezés: a döntéseket első ízben a versenybíró hozza meg. Ha a panaszos nem
ért egyet a döntéssel, akkor a szóban forgó pálya vezető bíróját kell megkeresni és felkérni a
döntéshozatalra. Ha az ellenvélemény továbbra is fennáll, akkor a főbírót kell megkeresni és
felkérni a döntéshozatalra.
15.1.4. Bizottsághoz történő fellebbezés, ha a panaszos továbbra is vitatja a döntést, akkor
fellebbezhet az óvási bizottsághoz úgy, hogy saját nevében óvást nyújt be.
15.1.5. Bizonyíték megőrzése: a panaszosnak kell a főbírót tájékoztatnia arról a szándékáról,
hogy ügyét az óvási bizottság elé akarja vinni, egyben felkérni őt arra, hogy az üggyel
kapcsolatos összes vonatkozó dokumentumot a meghallgatásig őriztesse meg. Hang- vagy
képfelvétel nem fogadható el bizonyítékként.
15.1.6. Az óvás előkészítése: a versenyző felelős azért, hogy az óvást írásban elkészítse és
benyújtsa az óvási díjjal együtt. Mindkettőt a főbírónak kell átadni az előírt határidőn belül.
15.1.7. A verseny tisztségviselőinek kötelmei: a verseny bármelyik tisztségviselője, akihez
óvási kérelmet nyújtottak be, késedelem nélkül köteles értesíteni a főbírót. Egyidejűleg fel kell
jegyeznie az összes tanú, vagy a kérdésben érintett tisztségviselők azonosítására alkalmas
információit, és ezt az információt is a főbíró rendelkezésére kell bocsátania.

15.1.8. A versenyigazgató kötelmei:-a versenyigazgató, akit a főbíró értesít a függőben lévő
eljárásról, a jelentés kézhezvétele után amilyen gyorsan csak lehetséges, egy zárt helyen
összehívja az óvási bizottságot.
15.1.9. Az óvási bizottság kötelmei: az óvási bizottság köteles megvizsgálni és alkalmazni az
50 méteres kis kaliberű precíziós puska lövészet, jelen szabálykönyvét, és az itt leírt
szabályoknak megfelelő döntést hozni. Amennyiben a szabályok értelmezésére lenne
szükség, illetve amennyiben az eseményt a szabályok nem fedik le, az óvási bizottságnak a
szabályok szellemében a legjobb tudásuk szerint kell eljárniuk.
15.2 A bizottság összetétele
15.2.1. Az óvási bizottság elnöke, illetve tagjai semmilyen körülmények között sem vehettek
részt az óváshoz vezetett eseménnyel kapcsolatban.

15.2.2. Óvási bizottságot a versenyigazgató három tapasztalt személy részvételével is
felállíthatja, akik nem voltak részesei az óvásnak, és akik esetén nem merülhet fel az eset
kimenetelével kapcsolatos érdekütközés. Ha lehetséges, igazolt versenybírók legyenek. A
bizottság minden tagja szavaz. A rangidős tisztségviselő, illetve ha nincsenek tisztségviselők,
a rangidős személy legyen az elnök.

16.3 Időkorlátok és eljárásrend

15.3.1. Az óvás benyújtásának határideje: az írásos óvási kérelmet megfelelő formában az
óvási díj kíséretében a főbíróhoz kell eljuttatni, a vitatott eseménynek a verseny
tisztségviselőjének való bejelentését követő egy órán belül. Azt a panaszost, aki a fenti
határidőn belül nem nyújtotta be kérelmét, úgy kell tekinteni, mint aki elvesztette a
döntőbizottsági eljáráshoz való jogát a megjelölt vitával kapcsolatban és további jogorvoslatra
nincs lehetőség. A főbírónak kell elfogadnia az óvást, és azonnal rögzítenie kell az időt és a
dátumot, hogy mikor kapta meg azt.
15.3.2. Döntési határidő: az óvási bizottságnak az óvás benyújtása után a lehető legrövidebb
időn belül, de az eredmények versenyigazgató által véglegessé nyilvánítása előtt kell döntésre
jutnia.
15.4 Díjak
14.4.1. Összeg: 10.000 Ft
15.4.2. Óvási díjak: ha az óvási bizottság helyt ad az óvásnak, akkor az óvási díjat vissza kell
téríteni. Amennyiben nem ad helyt a kérelemnek, a panaszos a befizetett összeget elveszíti
és az összeget az MDLSz számlájára kell továbbítani.
15.5. Eljárási szabályok
15.5.1. A bizottság kötelessége: a bizottság megvizsgálja a panaszos által benyújtott írásos
beadványt.

15.5.2. Tényállítások: ezek után a bizottság felkéri a panaszost, hogy személyesen
ismertesse tényállításának részleteit. Eközben a bizottság a vita szempontjából fontosnak
tartott bármilyen kérdést feltehet.
15.5.3. Meghallgatás: a bizottság felkéri a panaszost, hogy vonuljon vissza a további
bizonyítékok meghallgatásának időtartamára.
15.5.4. Tanúk: a bizottság meghallgatja a verseny tisztviselőit és a vitában érintett szemtanúkat, valamint megvizsgálja a benyújtott bizonyítékokat.
15.5.5. Kérdések: a bizottság a vita szempontjából fontosnak tartott bármely ügyben
kérdéseket tehet fel mind a tanúknak, mind a tisztségviselőknek
.
15.5.6. Vélemények: a bizottság tagjai tartózkodnak a véleménynyilvánítástól a folyamatban
lévő vitával kapcsolatban.
15.5.7. A helyszín megtekintése: a bizottság megvizsgálhatja a lőteret, vagy bármely, a vita
szempontjából fontosnak tartott területet, és felkérheti a döntés meghozása szempontjából
fontosnak tartott személyeket arra, hogy csatlakozzanak a helyszíni bejáráshoz.
15.5.8. Illetéktelen befolyásolás: azon személyek, akik az óvási bizottság véleménye szerint a
bizottság tagjait bizonyítéknak nem minősülő állításokkal, kérdésekkel, vagy bármely más
módon megkísérlik befolyásolni, fegyelmi eljárás alá vonhatók.
15.5.9. Mérlegelés: amikor a bizottság elégségesnek tartja a birtokában lévő, a vita
szempontjából fontosnak ítélt információkat és bizonyítékokat, akkor együtt visszavonulva
meghozza a döntését egyszerű többségi szavazattal.
15.6. Az ítélethozatal és a további intézkedések
15.6.1. Bizottsági döntés: miután a bizottság meghozta döntését, behívja a panaszost, a
tisztségviselőt, és a főbírót, majd kihirdeti a döntést.
15.6.2. A döntés végrehajtása: a bizottság döntésének végrehajtásáért a főbíró a felelős. A
versenyvezető, egy minden versenyző által hozzáférhető helyen kifüggeszti a döntést. A
döntés nem visszaható hatályú és nem befolyásol olyan eseményeket, amelyek a döntés
meghozatala előtt következtek be.
15.6.3. Végleges döntés: a bizottság döntése végleges, ellene további óvást benyújtani nem
lehet, hacsak a főbíró véleménye szerint olyan újabb bizonyítékok nem merülnek fel, amelyek
a döntés újraértékelését teszik szükségessé, a végleges döntés kihirdetése előtt értesíteni kell
az eredményről a versenyigazgatót.
15.7 Harmadik fél óvása
15.7.1. A közvetlenül érintett versenyzőn kívül más személyek is óvással élhetnek az un.
"harmadik fél által benyújtott óvás" elve alapján. Ilyen esetekben jelen fejezet minden előírása
érvényben marad.

16. Találat egyenlőség elbírálása
16.1. A versenyszámok 1-3. helyezettjeinek köregyenlőségét a versenyen elért több 13-as, 12es, 11-es stb. találatok száma alapján kell eldönteni.

16.2. Minden további találategyenlőséget a 4. helytől lefelé azonos helyezési számmal kell
jelölni.

A versenyek lebonyolításával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket lásd:
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