Budapesti Rendészeti Sportegyesület
Lövész Szakosztály
1097 Budapest, Vágóhíd u. 11-13.
Tel.: (20) 943 45 15 / Varga Károly ny. r. alez. szakosztály vezető
E-mail: varga@shooting.hu

2014.-évi I. minősítő és Precíziós versenye.
Versenykiírás
Verseny célja: Minősülési és OB.-ra felkészülési lehetőség biztosítása, sportbarátság ápolása.
Verseny rendezője: Budapesti Rendészeti SE Lövész szakosztálya.
Verseny helyszine: ORFKRSZKK Nagytétényi lőtere.
Versenyek ideje: I. Április 12. 09.00.-tól Minősítő verseny, 100m., Nagyöbű puska opt. ir.
II.
10.00.-tól Precíziós verseny
III.
14.00-tól Minősítő verseny, 25m. kö.gy. pi. gyors lövés fém ir.
kö.gy. pi. gyors lövés opt. ir.
perem gy. pi. gyors löv. fém ir.
A verseny résztvevői: lőfegyvert jogszerűen birtokló személyek, (minősítő versenyen,
a magyar versenyzőknek MSSZ rajtengedély és sport orvosi kötelező).
Használható fegyver és lőszer: I. és II verseny: 220 Russian vagy annál nagyobb kaliberű, bármilyen
rendszerű (kivéve a sorozatlövő) lőfegyver.
A fényjelző és páncéltörő lőszer kivételével, bármilyen lőszer
Elő nevezés: Email: varga@shooting.hu
A minősítő versenyen résztvevők a MSSZ verseny szabályaikban foglaltakat elfogadják.

Optikai irányzék 100 m
Lövésszám:
Testhelyzet:
Lőlap:
Lőidő:

10 lövés
fekvő
100m-es puskalőlap
3perc/3próbalövés, 10perc a 10 értékelt lövésre.

Precíziós lövészet: A versenyen a 2. feladat kivételével fekve kel lőni.
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

feladat. (80-125m.)
feladat. (150-180m.)
feladat. (150-180m.)
feladat. (280-330m.)
feladat. (280-330m.)
feladat. (450m.)
feladat. (450m.)

Spirál
3 lövés
Térdelő (szíj és 1térdpárna) sport pi. közép 3lövés
21
2- 5 lövés
Geometriai formák
4 lövés
Sport pi. részlet
3 lövés
Gyorstüzelő pi. lőlap
4 gyors lövés
Gyorstüzelő pi. lőlap
4 lövés

45 sec. alatt.
2 perc alatt.
90 sec. alatt.
2 perc. alatt.
90 sec. alatt.
30 sec. alatt.
2 perc alatt.

-2-

III. Pisztoly gyorslövő versenyszámok:
1, peremgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
2, Központgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
3, Központgyújtásos pisztoly gyorslövés –optikai irányzék

Versenyszámok leírása:
1, peremgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver.
irányzék: nyílt, (optikai irányzék –piros pont- nem használható).
2, központgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver.
irányzék: nyílt, (optikai irányzék -piros pont- nem használható).
3, központgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver.
irányzék: bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt)
Használható fegyver: 1, versenyszám: 22LR. kaliberű, 2,-3 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 (egy vagy
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.
Technikai előírások:
Felszerelés: Sportlövészet szabályainak megfelelő cipő (nyitott, szandál,vagy papucs jellegű nem
lehet), ruházat! Katonai terepszínű ruha nem engedélyezett!
A lőtér, nyílt tereplőtér, az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözet javasolt.
A versenyen résztvevők egyebekben az MSSZ verseny szabályaikban foglaltakat elfogadják.
Költségek: a díjazás és a rendezési költségek a BRSE-t, az egyéb költségek a résztvevőket terhelik.

Díjazás: Versenyszámonként I.-III. helyezett oklevél.
Budapest, 2014. 03. 29.
Varga Károly
BRSE löv. Szakoszt. Vez.

