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1. Versenydivíziók:
Nagy kaliberű puska (Bolt action)
Nagy kaliberű puska öntöltő(Semi-auto)
Kiskaliberű puska (0,22 LR)
2. Felszerelések:
2.1. Nagy kaliberű puska (Bolt action), bármilyen típusú, gyártmányú, ismétlő, vagy egylövetű
puska, kaliber: 5.5mm-től, központi gyújtású.
2.2. Nagy kaliberű puska (Semi-auto), bármilyen típusú, gyártmányú, félautomata puska,
kaliber: 5.5mm-től, központi gyújtású.
2.3 Kiskaliberű puska, bármilyen típusú, gyártmányú 0.22 LR kaliberű puska
2.4. Elsütő billentyű: Mechanikusan működtetett, biztonságos elsütő billentyű használható.
Elsütési erő: nincs korlátozva. Biztonságos az elsütő billentyű, ha a zár hirtelen, erőteljes
lecsapására, vagy a fegyver tusának talajhoz ütésére nem aktiválódik. Az elsütő billentyűt
sátorvas kell, hogy védje! Elsütési elleni biztosító kiszerelhető. Az olyan elsütő billentyű
használata, amelyik elengedésre működik, TILOS.
2.5. Irányzék: Bármilyen gyártmányú és típusú irányzék használható, kivétel a lézer kivetítős
irányzék.
2.5.1. Nagy kaliberű puska (Semi-auto) divízióban maximum 6 X nagyítású irányzék
használható.
2.6. 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.
A támaszok nem segíthetik a fegyver lövés utáni visszaállását az előző lőpozicióba.
- Első fegyvertámaszok lehetnek: tripod, bipod, homokzsák, babzsák stb. Alátámasztási
hossz: max. 20cm. Maximális magasság: 30 cm.
- A hátsó támaszok lehetnek: homokzsák, babzsák, stb. Magasságuk: max.
20cm.Maximális alátámasztási hossz, amin a fegyveragy / tusa/megtámaszkodik: 10 cm.
A fegyverre a bipod és / vagy monopod kivételével más támaszok semmilyen módon nem
rögzíthetőek. A támaszokat lövés után meg lehet igazítani. A fegyveren semmilyen egyéb a
fegyver célon tartását segítő szerelék /pl. tusatalpkampó/ nem lehet.

2.7. Egyéb felszerelések:
2.7.1. Ruházat: Az évszaknak és lőtéri adottságoknak megfelelő ruházat használható.

Lövészkabát, nadrág, kesztyű használata, ami segíti a lövést, ill. a fegyver célon tartását, nem
engedélyezett.
2.7.2. Távmérő, szélsebességmérő, hőmérő, vízszintező-libella, barométer, találatfigyelő távcső,
ballisztikai táblázat (program) használata engedélyezett.
2.7.3. Lövészszőnyeg vagy más a talajra leterített takaró használható.
2.8. Lőszer: Minden olyan, a fegyver kaliberének megfelelő lőszer használható, amely a
versenyzőket, és lőtéri személyzetet nem veszélyeztetik. Nyomjelző, páncéltörőgyújtó- és egyéb
hadihasználatra kifejlesztett lőszer használata TILOS! Bármelyik lőszert, amelyik ismétlődően
csappantyúrobbanást, hüvelyszakadást produkál, veszélyesnek kell nyilvánítani és a
használatát a továbbiakban meg kell tiltani a versenyen.
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. Tereplőtéren a
lőállásokat egységesen lehet tetővel védeni, de ez a tető nem lehet sem részben sem egészben
zárt. Egyéni napernyő v. más hasonló ideiglenes sátor a lőállásban nem használható. A
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: Balról jobbra, a célokat a lőállások számozásával egyezően, 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 le lehet adni.
4.2. „Felkészülési idő vége!”
4.3. „Próbasorozathoz felkészülni! Tölts!”
4.4. „Mindenki kész?”

4.5. „Lőidő 3 perc! Tűz!” vagy Hangjel
4.6. „ Tüzet szüntess!” vagy Hangjel „Üríts!”
4.7. „Gyorslövéses sorozathoz felkészülni! Tölts!”
A versenyző 5 lőszert betáraz, a zárat lezárja és várja a következő parancsot.
4.8. „Mindenki kész?”
A versenyzőnek jeleznie kell a bírónak, ha nincs kész.
4.9. „Lőidő 40 mp. Tűz! Vagy Hangjel
A versenyző leadja az öt lövést tárból v. egyenként töltve.
4.10. „Tüzet szüntess! vagy Hangjel / Üríts!”
A versenyzők a fegyvert ürítik, nyitott zárral várják a következő parancsot.
4.11. „Lassú lövéses sorozathoz felkészülni! Tölts!”
4.12. „ Mindenki kész?”
4.13.„Lőidő 5 perc. Tűz!” vagy Hangjel
4.14. „Tüzet szüntess! vagy Hangjel / Üríts!” „Fegyvert vizsgára!”
A bíró ellenőrzi a fegyvereket, berakatja a töltényűr zászlókat.
4.15. „Lőállásból!”
A versenyző kiüríti a lőállást és tisztán adja át.
4.16.„Tiszta! Értékelés!”
5. Lőtávolságok, lőlapok
5.1 Kiskaliberű puska:
100-149m gyorspont lőlap A/5-re kicsinyítve (4 az egyben, egy lőlapra 5 értékelt lövést
lehet leadni)
-150- 200 m, MDLSZ gyorspont lőlapra.
5.2 Nagy kaliberű puska (BA ás SA):

-150m től 250m –ig, gyorspont lőlap A/5-re kicsinyítve (4 az egyben, egy lőlapra 5 értékelt lövést
lehet leadni)
.-251-400m-ig gyorspont lőlap,
-401-500 gyorspont sörétes lőlap,
-501-1000m- ig 1,5x1,5m lőlap
6. Versenyek végrehajtásának szabályai
6.1.Testhelyzet: Fekvő, a test teljes hosszában a talajon, fej lőirányba néz. A tusatalpat, a
ruházaton kívül, a váll első részéhez kell fogni /vállgödör/. A tusa a talajjal sehol nem
érintkezhet! Kivehető tárú fegyvernél a tár nem érintheti a talajt! (ha a lőtér adottsága nem teszi
lehetővé, akkor ülő testhelyzet)
6.2. Versenyszámok, lövésszámok, lőidők:
Divízió

Távolság

Lövésszám

Lőidő

Próbalövés

Kkpu

100-200m

5 gyors+10 lassú

40 mp+5 perc

3 perc

Nkpu
(BA+SA)

150-300m

5 gyors+10 lassú

40 mp+5 perc

3 perc

Nkpu
(BA+SA)

300mfölött

15 lassú

10 perc

3 perc

6.3. A sorozatok végrehajtásának menete:
6.3.1. A próbalövést a gyorslövést és a lassúlövést külön- külön, egymást követően kell indítani.
6.3.2. A próba és a gyorslövés között 2 perc szünet van, a zár nyitva a „Tűz!” Vezényszóig.
6.3.3. A gyors és a lassú sorozat között 2 perc szünet.
6.3.4. A lőállások beosztását sorsolással kell eldönteni , ha a versenyen résztvevők létszáma
meghaladja a lőállások számának háromszorosát.
6.4. Vétlen lövések: Minden ....”.sorozathoz felkészülni!”...ill. „ Fegyvert vizsgára!” vezényszó
elhangzása után leadott lövés a versenyből történő kizárást eredményezi. A sorozatok
végrehajtása közben leadott vétlen lövésért, ha azt lő irányba adták le, büntetés nem jár. Az
ilyen lövés értékelt lövésnek számít, a versenyző nem ismételheti meg.
6.5. Akadályok: Akadály: a fegyver mechanikai hibája, ami akadályozza a fegyver rendes
működését valamint a lőszerhiba.
6.5.1. 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 /miss/ számítanak.
6.6. Hibás fegyver: Hibás az olyan fegyver, amivel nem lehet helyesen célozni, vagy
biztonságosan lőni, vagy sérült, ezért nem lehet vele lőni, vagy nem működik megfelelően, vagy

amelyiknek a távcsöve sérült, vagy elsütő szerkezete nem működik. Hibásnak minősített
fegyverrel nem lehet versenyezni mindaddig, amíg a hiba ki nincs javítva és a bíró nem minősíti
alkalmasnak a további használatra. Ha a fegyver a helyszínen nem javítható a versenyző
cserélhet fegyvert, aminek típusa és kalibere és irányzéka megegyezik a lecserélt fegyverrel.
Hibás fegyver esetén a versenyzőnek időt kell adni a fegyver megjavítására vagy a
fegyvercserére. Ez az idő 20 percnél több nem lehet.
6.7. Hibás lőszer:
- amelyik sérült és vétlenlövést, vagy fegyverhibát okoz,
- a csappantyún ütőszeg nyom van,
- a lövedéke nem hagyja el a csövet,
- a lövedéke elhagyja ugyan a csövet, de rendkívül alacsony sebességgel,
6.8. Elsütőszerkezet hiba: A fegyver tüzel a zár nyitásakor vagy csukásakor és ezt a felíró
/lövésjegyző/ igazolja. Ebben az esetben az elért találatokat értékelni kell és a fegyvert el kell
távolítani a tüzelőállásból. Ha a fegyver nem javítható a versenyző cserefegyverrel folytathatja a
versenyt az alábbiak szerint.
6.9. Átlövések:
- Ha egy versenyző egy másik lőlapra lő át lövése/lövései hibának számit/számítanak a
lövést/lövéseket nem ismételheti meg.
- Ha egy versenyző lőlapjára igazolt átlövéssel került találat és saját lövéseit nem lehet
megállapítani, számára az előírt számú legmagasabb találatokat kell megadni.
- Ha megállapítható az átlövő személye, a vétlen versenyző tábláján a legrosszabb
találatot/találatokat törölni kell, a vétkes tábláján találathibát kell adni, ha nincs meg az előírt
lövésszáma. Ha megvan, a legjobb találatot/találatokat törölni kell.
- Ha több találat van a versenyző lőlapján és nem lehet megállapítani, hogy a találatok más
versenyzőtől származnak, a több találatnak megfelelő számú legmagasabb értékű találatokat
törölni kell eredményéből.
- Ha egy versenyző vitat egy találatot, azonnal jeleznie kell a bírónak. Ha megállapítható hogy a
találatot nem a versenyző adta le, a vitatott találatot törölni kell. Ha nem állapítható meg, hogy a
vitatott találat nem a versenyzőtől származik, a találatot a javára kell írni. Ha emiatt több találat
van a lőlapján, mint a sorozat előírt lövésszáma, az előző pont szerint kell eljárni.
- Ha a versenyző sorozatában már adott le lövést, majd megszakítja sorozatát, de állítása nem
bizonyítható, befejezheti sorozatát az előírt lőidőn belül. Ha kifut a lőidőből addig elért találatai
kerülnek értékelésre.
6.10. Zavarások:

- Ha egy versenyző úgy érzi, hogy sorozata közben megzavarták fegyverét ürítve leteszi és jelzi
a zavarás tényét a bírónak. Ha bebizonyosodik, hogy állítása helytálló, sorozatát
megismételheti.

6.11. Célhiba:
- Ha a versenyző lőlapja sorozat közben leesik vagy elmozdul, a versenyző félbe szakítja
sorozatát. A cél helyreállítása után megismétli sorozatát.
6.12. Időn túl leadott lövés:
- Ha a versenyző a lőidő lejárta után ad le lövést, találataiból a legmagasabb értéket le kell vonni
és hibának értékelni.
6.13. 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,
- Vétlen lövés esetén,
- 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
felírólapján vagy 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: Hacsak a fegyver nincs tokban, a zárnak nyitva kell lennie, töltényűrzászló
behelyezve, 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 bíró még is kiadja a „Tűz!” parancsot, a versenyzőnek
joga van később újból indulni egy másik sorozatban, kivéve a próbasorozatot. 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.
- Hallásvédő használata kötelező úgy a versenyzők, mint a közreműködők számára.
- 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, töltényűrzászlót a töltényűrbe
behelyezni.
- Puskát a lőtéren, nyitott zárszerkezettel, töltényűrzászlóval a töltényűrben, csőtorkolattal
felfelé, függőleges helyzetben v. tokban lehet szállítani.

- Lövés közben meghibásodott fegyvert haladéktalanul, biztonságosan el kell távolítani a
lőállásból, bírói felügyelet mellett.

A versenyek lebonyolításával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket lásd:
MDLSZ versenyrendezési szabálykönyvében
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