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2016.-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: ORFK RSZKK Nagytétényi lőtere. 

Versenyek ideje: I. 2016.04. 09. 09.00.-tól Minősítő verseny, 100m.,  Nagyöbű puska opt. ir. 

      II.            10.00.-tól  Precíziós verseny 
      III.           14.00-tól Minősítő verseny, 50m. kö.gy. pu. gyors lövés fém ir.   

            kö.gy. pu. gyors lövés opt. ir.  

        perem gy. pu. gyors löv. fém ir.  

        perem gy. pu. gyors löv. opt. 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. 

I. Optikai irányzék 100 m 

 

II. Precíziós lövészet: A versenyen a 2. feladat kivételével fekve kel lőni. 

1, feladat. (50-35m.) Pálcikaák     2 lövés  15 sec. alatt. 

2, feladat. (60-80m.) Térdelő  (szíj és 1térdpárna)  lég pi. közép   3lövés  2 perc alatt. 

3,  feladat. (100-140m.) Beválalós,  holdacskák   1-4 lövés  90 sec. alatt. 

4, feladat. (100-140m.) Geometriai formák    4 lövés  2 perc. alatt. 

5, feladat. (280-330m.) Sport pi. részlet    3 lövés  90 sec. alatt. 

6., feladat. (280-330m.) Lőlap részlet     3 lövés  90 sec. alatt. 

7, feladat. (450m.) Gyorstüzelő pi. lőlap    4 gyors lövés  30 sec. alatt. 

8, feladat. (450m.)  Gyorstüzelő pi. lőlap    4  lövés  2 perc alatt. 

 

 

III. Puska gyorslövő versenyszámok: 

Központgyújtásos és peremgyújtásos puska és pisztoly versenyszámok szabályai. 
1, központgyújtásos puska gyorslövés –fém irányzék 

fegyver: min. 5,6mm kaliberű központgyújtású lőszerrel üzemelő, -egylövetű,-

ismétlő vagy –öntöltő működésű puska (hosszú őfegyver). 

irányzék: nyílt vagy zárt  

Lövésszám: 10 lövés 

Testhelyzet: fekvő 

Lőlap: 100m-es puskalőlap 

Lőidő: 3perc/3próbalövés, 10perc a 10 értékelt lövésre.    
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2, központgyújtásos puska gyorslövés –optikai irányzék 
fegyver: min. 5,6mm kaliberű központgyújtású lőszerrel üzemelő, -

egylövetű, -ismétlő vagy –öntöltő működésű puska (hosszú 

fegyver)irányzék: bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt) 

3, peremgyújtásos puska gyorslövés –fém irányzék 
fegyver: peremgyújtású lőszerrel (0,22LR)  üzemelő, -egylövetű, -ismétlő vagy –

öntöltő működésű puska (hosszú lőfegyver). 

irányzék: nyílt vagy zárt  

4, peremgyújtásos puska gyorslövés –optikai irányzék 
fegyver: peremgyújtású lőszerrel  (0,22LR)  üzemelő, -egylövetű, -ismétlő vagy –

öntöltő  működésű puska (hosszú lőfegyver). 

irányzék: : bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt) 

Általános szabályok: 

távolság: 50 méter 

cél: a, versenyszám: 4 sz. sportpisztoly lőlap 

        b, versenyszám: 4 sz.sport pisztoly közép rész (csak a fekete, 7 körtől felfelé) 

próba  lövésszám/lőidő/lőpozició:  – 5 lövés, 60 sec. alatt, szabad stilusban „a”  lőlapra 

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, térdpárna és 

horszíj használható. 

• kiindulási helyzet: Állva, töltött tár a fegyverben, töltényűr üres, fegyver kézben, vízszintes helyzetben 
csípő magasságban, az elsütő billentyűn nincs az ujj!  

• Hangjelzés (start jel) után lehet a lőpoziciót (puskaszíjat) felvenni, tölteni és megkezdeni a versenyt. 

Értékelés: 10-10 lövés összértéke. köregyenlőség esetén először a jobb álló testhelyzet, majd a 

sportlövészet szabályai szerint . 

• Akadály esetén a biztonsági szabályok betartásával, lőidőn belül kell elhárítani az akadályt, és 

a(z) 5lövés próba, illetve 10 értékelt lövést leadni! 

• Újralövés fegyver akadály miatt nincs, amennyiben 2-nél több átlövés van (másik versenyző át lő) a 

vétlen lövő eredményét nem értékelik, hanem újra lövi azt a testhelyzetet. 

• Ha egyszerre van kitéve a két testhelyzet lőlapja és a versenyző itt vét (pl. 1 lőlapra lövi a 20 lövést) 

• a sportlövészet szabályai szerint értékelni (a legrosszabb 10 lövés) a plusz lövés büntetés. A másik 

testhelyzetben a lőlapban lévő kevesebb találatot kell értékelni.  

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, 2016. 03. 23. 

              Varga Károly 

       BRSE löv. Szakoszt. Vez. 

 

 


