
Peremgyújtásos pisztoly, -puska, központgyújtásos pisztoly, -puska 
gyorslövés versenyszámok

O R S Z Á G O S    B A J N O K S Á G A   2013.

Bajnokság célja: a lövészsport népszerűsítése, minősítések megszerzése,
a 2013. évi egyéni és csapat „Országos Bajnoki“ cím odaítélése.

Bajnokság rendezője: a Magyar Sportlövők Szövetsége megbízásából a BRSE 
           Lövész szakosztálya.

Bajnokság ideje:  2013. október 26.- szombat   09.00-tól
Bajnokság helyszíne:   Budapest az ORFK RSZKK Nagytétényi lőtere

Elő nevezés: 2013. okt. 23-ig. Online a www.shooting.hu, vagy a www.precizios-loveszet.hu -n
Végleges nevezés a helyszínen.

Versenyszámok egyéni és csapat:
1, peremgyújtásos puska gyorslövés –fém irányzék
2, peremgyújtásos puska gyorslövés –optikai irányzék
3, peremgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
4, Központgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
5, Központgyújtásos pisztoly gyorslövés –optikai irányzék
6, Központgyújtásos puska gyorslövés - fém irányzék
7, Központgyújtásos puska gyorslövés – optikai irányzék

Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfiversenyzők, akik a meghatározott életkort 
betöltötték, érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2013. 
évre érvényes versenyengedélyével rendelkeznek, és a bajnokságban használt lőfegyvert 
jogszerűen birtokolják. 
A nemzeti versenyszámokban nem indulhatnak, az adott fegyvernemben a versenysport aktív 

aranyjelvényes, első. osztályú és magasabb minősítést teljesített versenyzői. A 3-3 fős 
csapatok csak azonos egyesület, versenyzőiből (női-férfi) állítható össze.
Technikai előírások: 
Felszerelés: Sportlövészet szabályainak megfelelő cipő (nyitott, szandál,vagy papucs 
jellegű nem lehet), ruházat! Katonai terepszínű ruha nem engedályezett!

A lőtér, nyílt tereplőtér, az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözet javasolt. 
A versenyen résztvevők egyebekben az MSSZ verseny szabályaikban foglaltakat 
elfogadják.
Versenyszámok leírása:
1, peremgyújtásos puska gyorslövés – fém irányzék
fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, - egylövetű,- ismétlő vagy – öntöltő
működésű puska (hosszú lőfegyver) hordszíj használható.
irányzék: nyílt vagy zárt 

2, peremgyújtásos puska gyorslövés – optikai irányzék
fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, - egylövetű, - ismétlő vagy – öntöltő 
működésű puska (hosszú lőfegyver) hordszíj használható .
irányzék: bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt)



6, központgyújtásos puska gyorslövés – fém irányzék
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, - egylövetű, - ismétlő vagy – öntöltő
működésű puska (hosszú lőfegyver) hordszíj használható.
irányzék: nyílt vagy zárt 

7, központgyújtásos puska gyorslövés – optikai irányzék
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, - egylövetű, - ismétlő vagy – öntöltő 
működésű puska (hosszú lőfegyver) hordszíj használható .
irányzék: bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt)
Használható fegyver: 1.- 2.versenyszám 22LR. kaliberű lőszerrel működő golyós 
sport vagy vadászfegyver, a 6.- 7. versenyszám bármilyen központgyújtású lőszerrel
működő golyós sport vagy vadászfegyver, amelyet jogszerűen birtokol a versenyző.

Általános szabályok:
távolság: 50 méter
cél: a, versenyszám: 4 sz. sportpisztoly lőlap. 
     b, versenyszám: 4 sz. sportpisztoly lőlap középrész ( csak 7-től felfelé értékelés.)
próbalövésszám/lőidő/lőpozició: –5 lövés, 60 sec. alatt, szabad stilusban az „a” 
lőlapra, hordszíj használható.
a, versenyszám:
lövésszám/lőidő/lőpozició: –10 lövés, 60 sec. alatt, állva szabad kézből hordszíj 
használható.
b, versenyszám:lövésszám/lőidő/lőpozició: –10 lövés, 60 sec. alatt, térdelve hordszíj
használható.
Kiindulási helyzet: töltött fegyver kézben, vízszintes helyzetben, csípő 
magasságban. Hangjelzés (start jel) után lehet a lőpoziciót (puskaszíjat) felvenni, és 
megkezdeni a versenyt.
Akadály elhárítást, a biztonsági szabályok betartásával lőidőn belül 
kell elvégezni! Akadály miatt újra lövés nincs!
Értékelés:10 -10 lövés összértéke. Köregyenlőség esetén először az álló eredmény 
dönt utána a sportlövészet szabályai szerint.

3, peremgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék                           
fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver.
irányzék: nyílt, (optikai irányzék (pirospont) nem használható).

4, központgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver.
irányzék: nyílt, optikai irányzék (pirospont) nem használható.

5, központgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver.
irányzék: bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt)



Használható fegyver: 3, versenyszám: 22LR. kaliberű, 4,-5 versenyszám:min 7,62 
kaliberű, -sport vagy egyéb pisztoly illetve revolver, amelyet jogszerűen birtokol
a versenyző.

Általános szabályok:
Céltávolság: 25 méter
cél: a, és b, versenyszám: 4 sz. sportpisztoly lőlap
próbalövésszám/lőidő/lőpozició: –5 lövés, 30 sec. alatt, s, állva szabad kézből 
(egy vagy kétkéz).
a, versenyszám: lövésszám/lőidő/lőpozició: –5 lövés, 30 sec. alatt, állva szabad 
kézből (egy vagy kétkéz). 2x ismételve összesen 10 lövés
b, versenyszám: lövésszám/lőidő/lőpozició: –5 lövés, 15 sec. alatt, állva szabad 
kézből (egyvagy kétkéz). 2x ismételve összesen 10 lövés
Kiindulási helyzet: töltött fegyver kézben, 45 fokos szögben lefelé lőirányba. 
Hangjelzés (start jel) után lehet a lőpoziciót felvenni, és megkezdeni a versenyt.
Akadály elhárítást, a biztonsági szabályok betartásával lőidőn belül 
kell elvégezni! Akadály miatt újra lövés nincs!

Értékelés: 10-10 lövés összértéke. Kör egyenlőség esetén először a 15 sec. 10 
eredménye dönt, utána a sportlövészet szabályai szerint.

Nevezési díj: 2000,- Ft / fő/versenyszám 2000.- Ft csapat/ versenyszám.

Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény ide vonatkozó rendelkezése szerint 
csak azon sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzői indulhatnak, 
akik nevezésükkel együtt megküldik az MSSZ-nek az NAV „0”-ás igazolását.

A verseny kezdete előtt egy órával fegyver és felszerelés ellenőrzést tart a versenybíróság az 
MSSZ versenyszabályai szerint.

Díjazás: egyéniben „Országos Bajnoki“ címet szerez, aki minimum 8 versenyző közül az első helyen 
végez, vagy I. osztályú szinteredménnyel győz. Az egyéni I-II-III. helyezettek érem, oklevél és serleg, 
díjazásban részesülnek.
Csapatversenyben a győztesek elnyerik az „Országos Bajnoki“ címet, amennyiben legalább három 
egyesület versenyzett, vagy a csapattagok legalább II. osztályú átlageredményt érnek el.

Költségek: a díjazás és a bírói díjak az MSSZ-t, a rendezési költségek a BRSE-t, az egyéb költségek a 
résztvevőket terhelik.

Óvás esetén, a helyszínen felkért háromtagú Bizottság (vezetőbíró, MSSZ megbízott, és az ügyben 
nem érintett egyesület felkért személye) dönt. Határozatuk ellen fellebbezésnek nincs helye. Óvás 
benyújtása írásban az óvási díj befizetésével, mely összeget jogos reklamáció esetén visszaadunk. 
Óvási díj: 5000,- Ft.  

A Szövetség fenntartja jogát a helyszín, időpont, versenyszámok megváltoztatására.

Budapest, 2013 szeptember 25.




