
 

Nagykaliberű Precíziós Szabálykönyv 2021. 

 

1. A sport célja 

A precíziós lövészet a nagy kaliberű golyós 

hosszúfegyverek, fegyverkezelését, nagypontosságú 

lövések leadását, sportcélú használatának 

megtanítását, gyakoroltatását tűzi ki célul. 

Meggyőződésünk szerint ez a sport alkalmas a 

média érdeklődésének felkeltésére, ezen keresztül 

többekben a fegyverek iránti ellenszenv 

csökkentésére. 

 A sport életszerű jellegéből adódóan inkább megfontoltabb és végiggondoltabb 

feladat végrehajtást követel meg szemben a dinamikusabb és kevésbé 

pontosságra törekedő hasonló versenyekkel.  

Elsősorban a lövés leadásának maximális átgondolása, és annak tökéletes 

kivitelezése, technikai segédeszközök használatának ismeretére és életszerű 

elvére kényszeríti a lövészt, aki ezáltal közelebb kerülhet a reális, rendészeti és 

honvédelmi és akár vadászati irányvonalhoz, ahol minden egyes leadott lövéssel el 

kell tudni számolni. Mindezt a békés sportlövészet keretein belül maradva továbbá 

lehetőséget biztosítva más területekről és sportlövész irányvonalakról érkező 

sportlövészek tovább versenyzési lehetőségét biztosítva, nemzetközi versenyek 

szervezésében és szakmai együttműködésében a Honvédségi és Rendvédelmi 

Szervekkel. 

 

 



 

2. Versenyek szervezése 

2.1  A versenyrendező kötelessége 

A versenyrendező felelős a tervezés során a Lőtérszabályzatban leírt biztonsági 

szabályok figyelembe vételéért, illetve a lőtér és lő feladat kialakítása során a 

meghatározott biztonsági követelmények betartásáért, valamint hogy minden 

lehetséges eszközzel törekedjék, a versenyző részéről a lőfeladat végrehajtása 

során előforduló szabálytalanságok, a biztonságot veszélyeztető tevékenységek 

megelőzésére. Ez természetesen egyben a vezetőbíró feladata is. 

2.2  Helyi biztonsági szabályok 

A versenyt szervező felelős a versenyfeladatok megoldása során kialakuló 

helyzeteket teljes mértékben lefedő biztonsági szabályok kialakításáért és 

betartásáért. Ezeket a szabályokat, valamint a szabályok megszegéséért járó 

büntetéseket teljes egészében közérthetően meg kell határozni és el kell 

magyarázni még a verseny megkezdése előtt, illetve mielőtt még az adott 

probléma esetleg előállhatna. 

3. Verseny rendszere 

3.1  Verseny divíziók 

A versenyzők az általuk használt felszereléstől függően különböző divíziókban 

versenyezhetnek. 

Utólagosan nem lehet kiválasztani azt a versenykategóriát, amelyben a versenyző 

indul, az a regisztráció után a helyszíni beregisztráláskor a “fegyver technikai 

ellenőrnek kinevezett személy, vagy bíró ellenőrzi . 

3.1.1  A verseny kategóriái: 

 

- Alaptávolságú verseny 



 
- Középtávolságú verseny 

- Nagytávolságú verseny 

- Ügyességi vagy/és terep verseny 

 

3.1.2  A versenyek mindkét besorolás esetében kétfelé tagozódnak: 

- Precíziós nagy pontosságú / Statikus verseny 

- Precíziós szituációs / Dinamikus verseny 

3.1.2/:  Precíziós Statikus verseny :  

- A Lövők egy kijelölt pontban fekvő esetlegesen asztalnál ülő pozícióból, lassan 

nyugodtan a megadott idő keret maximális kihasználásával kizárólag körkörös 

lőlapra lőnek, eredményeiket az elért pont alapján kapják. 

3.1.2/b :  Precíziós Dinamikus verseny:  

- A lövők egy vagy több előre kijelölt pozícióból, nem feltétlenül mindig fekve, 

néha tereptárgyak vagy lőtéri berendezésekre való feltámasztásból , esetlegesen 

folyamatában, a lőpozíciók közti őnálló átmozgással, időre vagy időkereten belül 

lövést adnak le, előre megadott, leginkább fém célokra, ahol az idő és a találat is 

számít, esetenként köegységes lapra is lőhető versenyszám, illetve akár egy 

pozícióból több célcsoport folyamatos leküzdésével , egy fajta steel challenge 

stílusban is rendezhető a verseny, ez a keretszabályok figyelembe vétele mellett a 

verseny rendező felelősége, és a lőtéri viszonyokhoz képest kell kiírni a versenyt, a 

lövőknek ezeket az aktuális verseny előtt tudniuk kell 

3.2  Versenyzői kategóriák 

- Nagy kaliberű Standard 

- Nagy kaliberű Mini Magnum 



 
- Nagy kaliberű Magnum 

- Nagy kaliberű Semi Auto 

- Nagy kaliberű Open 

3.3  A verseny díviziói : 

- A minősítési rendszer szerint mindenki Regulár. DE Rendezői döntés alapján házi 

versenyen külön díjazásra kerülhet, illetve országos versenyen kötelezően 

díjazásra kerülő alkategória összevonva (kategóriák tekintetében) és a minősítési 

jegyzékbe nem számítva, mint nyertes: 

- Hölgyek 

- Seniorok 

3.4.  A lőtér hivatalos személyei (tisztségviselők) 

A verseny nagyságától függően a feladatok és felelősségek a következőképpen 

oszthatók fel: 

3.4.1  Versenybíró  

Az a tisztviselő, aki közvetlenül felelős a lőtér bizonyos szektorában folyó 

tevékenységért. A versenyzők közelében tartózkodik, figyeli és biztosítja a 

megfelelő, korrekt eljárást. Kiadja a fegyverek töltésére, ürítésére vonatkozó lőtéri 

vezényszavakat, valamint ellenőrzi a biztonságos versenyzői magatartást. 

(A kiemelt versenybíró alárendeltségébe tartozik.) 

-  MDLSZ (bármelyik szakág) bírói minősítéssel, bírózható a verseny amennyiben 

a verseny statikus. 

-  Ha dinamikus a versenyt, akkor Gyors- Kombinált minősítésű bíró vagy IDPA 

(SO) vagy IPSC  (RO) biro szükséges.  

3.4.2  Vezető bíró 



 
Felelős a versenyzők megfelelő tájékoztatásáért, illetve a feladatkörébe tartozó 

lőfeladatokkal kapcsolatos különböző kérdések megválaszolásáért. Teljes 

felelősséggel és jogkörrel rendelkezik a biztonsági rendszabályokkal kapcsolatban 

és e jogkörét kiterjesztheti a nézőkre, illetve bármelyik olyan személyre, aki a 

hatásköre alá tartozó lőtérterület körzetében tartózkodik. Felelős az összes 

büntetőés értékelő szabály egyformán történő alkalmazásáért minden versenyző 

esetében. (A versenyigazgató vagy a vezetőbíró alárendeltségébe tartozik.) A 

versenybírói és a kiemelt versenybírói 

tisztség a verseny méretétől függően a vezetőbíró döntése alapján összevonható. 

Ezt a feladatot elláthatja : 

 - Statikus Verseny esetén Bármelyik Szakág Vezető Bírói minősítésű Tagja 

 - Dinamikus Verseny esetén : Gyorskombinált Kiemelt Pálya Bíró, IDPA (CSO) 

IPSC (IROA). 

3.4.4 Versenyigazgató:  

A teljes versenyért felelős, beleértve az adminisztrációt, a csoport- és 

időbeosztást, a teljes állomány és szolgáltatás koordinálását. A versenyigazgató 

lehet a vezetőbíró is, ha ő a versenyrendező és a megfelelő minősítéssel 

rendelkezik a szakágban. 

4. Fegyverek 

Központi gyújtásos, nagykaliberű fegyverekről lévén szó, a lőszer határozza meg a 

kategóriát és nem az optika, mivel a lőtávolság is más. 

- Standard ( .222, .223, .308, 7.62x54, 30-06 , 8x57 stb) 

- Mini magnum ( 22-250, .243, 5.6x39, minden 6 és minden 6.5mm-es kaliber ) 

- Magnum ( .300WM, .300 RUM, 7mm, .338LM, stb.) 

- SA (Semi Auto - kalibertől függetlenül minden, ami félautomata, kizárólag taktikai 



 
felhajtható/becsukható bipoddal, monopod nélkül) 

- Open ( Supermagnum kivételével kaliberkorlátozás nélkül minden olyan 

távcsöves puska, aminek felszerelése nem fér bele a taktikai/katonai kategóriákba. 

Spektív, állvány, első zsák, monopod, nem taktikai bipod használható.) 

 

- Supermagnum kategória nincs (mint pl .50 BMG, 12.7x108, 14.5x114, stb.) 

4.1  Az egyenlőség elve 

Fémpárbajt időre csak azonos működésű elvű puskák közt lehet rendezni, csak 

alap és közép távon, kaliber kategória összavonásával- Dinamikus 

versenyszámban. 

4.2  Feltámasztás (bipodok) 

A szövetség sportági jellegére való tekintettel (dinamikus) kizárólag bipod 

használható első feltámasztásként az Open kategória kivételével az összes 

kategóriában. Csak olyan bipod használható az alap divíziók esetén, ami 

közvetlenül a puska előagyához, vagy maximálisan 120mm-es elálló toldalékhoz 

van rögzítve, két önálló külön lábból áll és valamilyen irányból felhajtható a puska 

csöve vagy előagya alá/mellé. A nem két szárból álló bipodok, vagy egybeszerelt, 

mozgatás nélküli bipodok, vagy a két lábat egy kötőelemmel összekötő bipodok 

minden esetben Open kategóriába tartoznak. A bipodra nem rögzített, de annak 

csúszását gátló gumi alátét lap használható. 

4.3  Elsütési erő 

Nincs korlátozva az elsütési erő, ha a fegyver biztonságos működését negatívan 

nem befolyásolja. 

4.4  Működőképesség és biztonság 

A versenyben használt fegyverek legyenek működőképesek és biztonságosak. Ha 

bármelyik fegyver veszélyes, nem elég biztonságos vagy gyakorlatban 



 
használhatatlannak minősül, akkor ezt a fegyvert a versenybíró vagy a 

versenyigazgató utasítására vissza kell vonni. Utóbbiak rendelkeznek azzal a 

joggal, hogy bármely időpontban bármelyik fegyvert vagy felszerelést 

megvizsgálhassák. 

Mivel támogatjuk a rendvédelemmel, honvédelemmel kapcsolatos közös 

gyakorlatokat, oktatást, így lehetőség van a versenyeken a hivatásos vagy hallgatói 

állomány részvételére is, az ő esetükben ha a fegyverük a lőtéren kezelői hibából 

sorozatot lő, a versenyből kizárásra kerülnek, de kizárólag tanulási céllal a vezető 

bíró megengedi a pályák gyakorlásból történő meglövését. Ennek, precíziós 

fegyverekről lévén szó, nagyon kicsi az esélye, hogy bekövetkezhet. 

4.5  A fegyver cseréje 

A verseny során, a kategória függvényében a lövő ugyanazt a felszerelést kell 

birtokolja az adott versenyen végig, mint a regisztrációnál bemutatott fegyver. 

Sem optikát, sem bipodot sem puskát nem cserélhet. 

4.6  Fegyver meghibásodása 

A versenyzők saját maguk felelnek a felszerelésük és fegyverük 

megbízhatóságáért. Ugyancsak maguk felelnek, a lőfeladat teljesen felkészülten 

(az összes szükséges tár, lőszer stb. birtokában) való megkezdéséért. Ennek 

megfelelően, ha lövés közben akadály következik be, a versenyző köteles azt 

elhárítani a saját versenyidejében. Amennyiben a versenyző nem tudja 

működőképessé tenni a fegyverét (vagy elfogynak a szükséges kellékek, mint 

például tárak vagy a lőszer), akkor az adott pályát úgy értékelik, mintha a 

versenyző azt befejezte volna és alkalmazzák az összes büntetést a meg nem 

támadott célokért is. Ezután a versenyző lehetőséget kap arra, hogy a 

felszerelését, fegyverét rendbe hozza és a további lőfeladatait, pályáit folytassa. 

5. Egyéb felszerelések 

5.1  Ruházat 



 
A versenyzők ruházatára nézve megkötés nincs, azonban öltözetük, vagy azokon 

elhelyezett kiegészítők nem lehetnek senkire nézve sértőek, gyalázkodóak, nem 

lehetnek önkényuralmi jelképek. Álcaruha, vagy más hasonló rendőri vagy katonai 

öltözék használata ellenjavallt a nem rendvédelmi és katonai személyeknek. Az 

ilyen ruházat viselése sportszerűtlen magatartásnak minősül. A hivatásos 

állományú versenyző ha ilyen felszerelésben jelenik meg köteles rendfokozati és 

állomány jelzőt is viselni. A sport versenyzők törekedjenek a nem terepszínű ruhák 

viselésére, viszont a kifejezetten vadászati színezésű ruhák, főképpen hideg időben 

engedélyezettek.  

 

5.2  A verseny területén a fegyverek mozgatása 

- Statikus verseny esetén, ahol sok kiegészítő felszerelés van, a versenyző köteles 

töltetlenségjelzővel ellátott puskáját tokban szállítani a lőállások között, amit a 

pályabíró előtt tesz el és a másik pályabíró előtt vesz ki a tokból/hordtáskából, 

kizárólag a felkészülni utasításra. 

- Amennyiben dinamikus versenyen vesz részt a versenyző, ott megengedett a 

csővel felfelé, tolózár hátul, tár nélkül, töltetlenséget jelző zászlóval ellátott puska 

fegyverszíjon “helyzetben” való mozgatása is. A töltetlenségjelző eltávolítását a 

fegyverből kifejezetten csak a pályabíró utasítására lehet megtenni, a lőállásban. 

 

5.3  Másodfegyverekre vonatkozó rendelkezés 

A verseny idején a szolgálatban lévő hivatásos meghívott vendégek szolgálati 

oldalfegyverüket (pisztoly) kötelesek ürítve viselni, ahogyan az önvédelmi 

fegyverrel rendelkezők is üresen viselhetik, mivel lőtéren nem kell fedőruházatot 

viselni, és senki sem kötelezhető arra, hogy őrizetlenül a gépjárművében tárolja a 

fegyverét. Viszont a verseny megkezdése előtt a vezetőbírónál jelezni kell, és a 

fegyvert biztonsági előírásoknak megfelelően üríteni kell, bírói felügyelet mellett.  



 
A sport célra bejegyzett maroklőfegyver viszont nem viselhető.  

 

5.3 Fül- és szemvédők használata 

Minden néző figyelmét fel kell hívni arra, hogy a szem- és fülvédők használata 

saját érdekük és különösen fontos, hogy elkerülhető legyen bármilyen sérülés. 

Kötelező, hogy a szem- és fülvédőket a lőtéren való teljes tartózkodás ideje alatt 

viseljék. A bírónak jogában áll és köteles is, bárkit, aki nem viseli e biztonsági 

felszereléseket, a pálya körzetének elhagyására felszólítani.  

A versenyzők esetében a szemvédő szemüveg használata nem kötelező. 

5.4  Kiegészítők a lövéshez 

- A statikus/precíziós feladatok esetében a lövő használhat távolságmérőt , 

sebességmérőt és szélmérőt illetve annak kiegészítőit (hőmérséklet mérő), egyéb 

technikai eszközt nem. Valamint semmiféle külső segítséget nem vehet igénybe, 

mint spotter, figyelő, vagy barát, segítő. Fülben rádió, telefon-fülhallgató, zsinór 

nélküli telefon kiegészítő, vagy menet közbeni telefon beszélgetés, vagy a mellette 

lövő sporttárssal való kommunikáció, ami nem a baleset veszélyre való 

figyelmeztetésre irányulazonnali kizárást von maga után.  

- A dinamikus számoknál kizárólag bipod és 1 db tetszőleges zsák használható. 

Ezeket mindvégig bírtokolni kell a feladat végrehajtása során, ha a lövő úgy dönt, 

hogy használja azt. Nem használható a lövésznek a puskáján levő optikán felüli 

spektív, keresőtávcső, távmérő,  ha csak a konkrét feladat leírása nem 

rendelkezik a fentiektől eltérően. 

5.5  A versenyen használható lőszerekkel kapcsolatos megkötések 

Csak az aktuális törvényi szabályozás által engedélyezett lőszer használható. Tilos 

páncéltörő, gyújtó, fényjelző, robbanó, acél magvas, magnum ( + P ) lőszer 

alkalmazása. 



 
Fémcél esetén csak olyan fegyverrel és lőszerrel engedélyezett indulni, ami a 

célokban nem okoz kárt. A verseny rendezője a versenykiírásban korlátozhatja a 

használható lőszerek tartományát biztonsági vagy jogszabályi okokból. A lőszerek 

erősségére nézve semmiféle megkötés nincs. 

6. Versenyen használt vezényszavak 

6.1 „A lövő / lövők lépjenek a tűzszakaszra!” vezényszó 

6.2 „A lövő / lövők készüljenek fel” ( ez a kipakolásra, befekvésre vonatkozik, itt 

még nem megengedett a töltés, de tárazni , lőszert előkészíteni lehet ) .  

6.3 "Tölts és készülj fel!" vezényszó  

6.4 “A lövész felkészült? Figyelem!” vezényszó. 

Ezen vezényszó után a bíró 0,5 - 3 másodperc között megadja az indítójelet. 

6.5 „TŰZ!” vagy dinamikus verseny esetében lövészóra hangja is lehet a Tűz 

mellett pl. síp 

hosszú megfújása, duda, stb- de a bíróknak ezt előre közölni kell. 

6.6 “Ha befejezted, üríts!” vezényszó. 

A vezényszó elhangzása után a versenyző lőirányba tartott fegyvercsővel kiveszi a 

tárat a fegyverből (beépített táras fegyver esetén azt üríti), eltávolítja az 

esetlegesen csőben maradt utolsó lőszert, majd bemutatja a versenybírónak az 

üres töltényűrt. Behelyezi a töltetlenségjelző zászlót ! 

A vezényszó elhangzása után lövést leadni tilos! 

6.7 “Fegyvert ellenőrzésre bemutatni” vezényszó (addig nem mozdítható el a 

lőállásból a puska amíg a bíró nem ellenőrzi, hogy üres e a töltényűr vagy a zár 

hátsó helyzetben rögzült.) 

6.8 Veszélyt jelző vezényszavak 



 
- CSŐ: ez esetben a lövő közel járt a biztonsági szög megsértéséhez. Egyszeri 

figyelmeztetés, a következő a versenyből való kizárás. Ez vonatkozik a már üresre 

lőtt puskára is. 

- UJJ: a lövő átmozgás, tárazás vagy tárcsere  közben nem tarthatja az ujját a 

sátorvason belül. Kizárólag a fegyver tok részén hosszú fegyverek esetén az elsütő 

szerkezet házon. A második figyelmeztetés kizárás az egész versenyből. 

- STOP: A versenyző a biztonsági szabályokat nagymértékben áthágja. A 

vezényszóra azonal meg kell állítania mozgását, a feladat végrehajtást nem 

folytathatja. 

7. Értékelés, célok 

7.1  A célok kétfelé osztva statikus és dinamikus célok lehetnek 

- Statikus: kizárólag körkörös, pont- és zóna-értékelt lőlap lehet 

- Dinamikus: nagy kaliberű dinamikus verseny esetén fém és törékeny célok 

használhatóak. 

7.2  Célok fajtái 

7.2.1. Körkörös lőlap 

Bármelyik olyan lőlap használható, amely 10-es zónától visszafelé 1-es zónáig van 

felosztva. Versenyszám és feladat függvényében használható csökkentett méretű 

lőlap is. 

7.2 1.a Méretezés: 

- Nagykaliberű Alap távolságú versenyen bármekkora, kereskedelemben kapható, 

bármelyik lövész szövetség lőlapja elfogadott, ami maximum 10 zónával 

rendelkezik, a 10-es zóna pedig cask egy mezős. Ez a lőlap minimum 10x10 cm-es 

és maximum 20x20 cm-es méretben használható. 

- A nagykaliberű Közép távolságú versenyeken ugyanilyen beosztással 20x20 - 



 
40x40 cm-es lőlapok használhatók. 

- A nagykaliberű Nagy távolságú versenyeken ugyan ilyen beosztású 30x30 cm-től 

60x60 cm-ig terjedő méretű lőlapok használata megengedett. 

- Több különböző méretű lőlap is használható az adott versenyen és az adott 

pályán a távolság függvényében. 

- A nagykaliberű statikus versenyen 800 méternél már 80 cm átmérőjű lőlapokat 

kell kitenni. 

- Ha 100m-re 10x10 cm-es lőlap van kitéve a versenyzőknek, akkor egy lapra csak 

egy lövést lehet kiadni. Vagy A4-es formátumú lapra kell nyomtatni a lapokat úgy, 

hogy egy lapon 5 cél látható. 

A 10-es zóna min. 8mm átmérővel kell, hogy rendelkezzen. 

7.3 Dinamikus Precíziós  célok 

7.3.1 Fém célok / törékeny célok 

Alkalmazhatóak mindegyik kaliberre . 

- A fehér puskával lőhető, de a környezet és időjárás függvényében a rendező más 

színeket is alkalmazhat , de a lövőkkel a verseny elött közölni kell, melyik szín a 

támadható cél pl: 

környezeti adottságok miatt a fehér nem praktikus ( pl tél van ). Fém célok esetén 

a legkisebb kitehető távolság 50m. Kizárólag „mozgó” felfüggesztést vagy 45'- ban 

lefelé néző célt lehet használni, a vissza verődő repeszek okozta baleset elkerülése 

érdekében. 

Értékelés: a kongatónak szólni kell, és vagy mozogni , a törékeny célnak eltörnie.   

A fém célokat szükség szerint 10 lövőként festeni kell. A törékeny célokat csak 

közvetlenül a verseny előtt lehet kihelyezni, mert az agyaggalamb cél ha meg 

nedvesedik akkor nem törik csak lyukad. 



 
7.4.  A célok elhelyezése dinamikus precíziós verseny esetén 

A fém vagy törékeny célokat (a gurulatok, és a szilánkok elkerülése érdekében) lő 

irányra merőlegesen kell a lövész felé fordítani. A cél lapos felszíne nézzen a 

sportoló felé. Azon fémcélok, amelyeken lyukak vagy "kráterek" vannak 

potenciális veszélyforrások, így használatuk tilos. A pályán a célokat úgy kell 

elhelyezni, hogy a lövő lehetőség szerint mindig merőlegesen lőhessen rá a célra, 

mivel a verseny jellege nagy részben dinamikus, szituációs jellegű, kizárólag olyan 

tereplőtéren rendezhető meg, ahol a szektort 2x90 fokban biztonságosan lehet 

használni. A lövőn kívül a pályabíró és egy segédbíró lehet csak a pályán, ettől a 

vezetőbíró döntése alapján az adott lőtér adottságainak figyelembevételével lehet 

eltérni (pl. sajtó esetén, azonban e személyek kizárólag a bíró mögött 

helyezkedhetnek el). 

Nem kötelező minden pályán minden célnak szerepelnie. De minimum 2 félének 

igen. Ha papír célról van szó, lehetséges azonban teljesen fém, vagy műanyag 

pálya felállítási is, ha az időjárás indokolja. A biztonsági távolságokra és a célok 

lövedék elvezető kialakítására fokozott figyelemmel karabély esetén. 

7.5.  Értékeléssel kapcsolatos felelősség (kötelezettség) 

Minden egyes versenyző egyéni felelőssége, hogy figyelemmel kísérje a hivatalos 

eredményvezetővel együtt saját eredményeit. Abban az esetben, ha a hivatalos 

eredményvezető számításában hibát fedez fel, akkor a versenyzőnek lehetősége 

van óvást emelni a versenyigazgatónál a lő feladat befejezése után 15 percen belül 

.Ha egyéni sérelemmel vagy félre értett feladattal kapcsolatban kíván reklamálni 

akkor 10.000 forint óvási díj befizetése után az értékelő bírónál/regisztrációnál 

keresheti fel a vezető bírót , aki az incidenst a pálya bíró és a csoporttársak 

együttes meghallgatásával vizsgál ki. Ha a versenyzőnek igaza volt az óvási díj 

vissza jár. 

Célok megérintése: - értékelés közben a versenyző, vagy megbízottja nem 

érintheti meg, nem kaliberezheti, és más módon sem befolyásolhatja a célokat a 

bíró felhatalmazása nélkül. Ez természetesen az értékelés utáni ragasztásra nem 



 
vonatkozik. 

7.6.  Nem kötelező a rendezőknek az azonnali értékelés 

- ha a verseny, terep, vagy ügyességi, illetve közép- és/vagy nagytávolságú, a 

sorszámmal ellátott lőlapokat , amiket a bírók ( konkrétan az adott szektor 

lövészet vezetője) egyeztetik a segítőkkel , abban az esetben a lőlapokat egyben a 

verseny végén vagy közben az értékelő bírók is értékelhetik, mert nem mindig 

megoldható és időigényes lenne minden csoport után helyben értékelni. Ebben az 

esetben a lövők a sorszámukkal ellátott lőlapot a verseny végével kézbe kapják és 

hazavihetik. 

7.7.  Holtverseny esetén 

Amennyiben a versenyigazgató véleménye szerint a verseny végeredményben 

mutatkozó holtversenyt el kell dönteni, az érintett versenyzőknek egy vagy több, a 

versenyigazgató által kijelölt vagy létrehozott lő feladatot kell lőniük addig, amíg a 

holtverseny el nem dől. Ezen pályaeredmények csak a holtverseny eldöntésére 

szolgálnak, a versenyzők versenyben szerzett eredeti pontjai változatlanok 

maradnak. A holtversenyt tilos sorsolással eldönteni. 

Ez kizárólag a dobogós versenyzők esetén történik. 

7.8.  Versenyzői bizottság 

Minden verseny elején az induló versenyzőkből 3 fő sorsolással kiválasztásra kerül, 

akik az adott versenyen a Versenyzői Etikai Bizottságot fogják alkotni. Feladatuk a 

döntéshozatal segítése, ha valamely versenyző szót emel a nem teljesen 

egyértelmű találatok értékeléséből adódóan (egy vagy több találat 

összeszakadása, vonal érintése, stb.) a versenybíró döntése ellen. Az így kialakuló 

esetleges vitás helyzetek, nézeteltérések esetén a végleges döntés meghozatala az 

a 3 fős bizottság dolga. 

 



 

8. Pálya típusok 

- 8.1 Statikus 

- 8.2 Dinamikus 

8.1 Nagykaliberű precíziós Statikus puskaversenyek: 

- Alaptávolságú Precíziós verseny ( 100m ) 

- Középtávolságú Precíziós verseny ( 100m - 300m ) 

- Nagytávolságú Precíziós verseny ( 100m – 800m ) 

- Ügyességi és vagy Terep verseny ( 30m - 1200m ) 

8.2 Nagykaliberű Dinamikus precíziós versenyek: 

- alap és középtávolságra és terep versenyként is rendezhető 

9. A verseny rendszere 

Kétféle verseny megrendezése lehetséges: 

9.1 Minősítő verseny 

9.2 Országos Bajnokság 

9.1 Nagykaliberű statikus precíziós versenyek : 

- Alap távolságon 100m - 2 perc felkészüléssel 10 db lövés leadása fekvő 

testhelyzetből, a “4.2 “pontban meghatározottaknak megfelelő  feltámasztással 

5 perc alatt  

alatt. Amit 2-szer kell ismételni legalább egy óra különbség elteltével. ( összesen 

20 lövés ) 

- Közép távolságon 30m és 300m között - 2 perc felkészüléssel 5-5 db lövés 

leadása fekvő 



 
testhelyzetből, a “ 4.2” pontban meghatározottaknak megfelelő  feltámasztással 

10 perc alatt.  A közelebbire majd távolabbira, majd ugyanezt a feladatot kell 

megismételni minimum egy óra elteltével. Ahol technikailag nem megoldható, 

hogy egyszerre kint legyen 2 célcsoport, ott először a közelebbi távon meg kell lőni 

a 10 lövést 5 perc alatt, majd ha az összes regisztrált és helyszínen tartózkodó lövő 

ezt megltette, akkor meg kell lőni a második távolságon 2 perc felkészüléssel 10 

perc alatt 10 lövéssel a célcsoportot. ( 20 lövés ) NEM kötelező a 100m és 300m-es 

céltávolságot használni a rendezőnek, 30m és 300m között bármilyen táv lehet. Pl. 

37m-en is, 278m-en is, stb. 

- Nagy távolságon 100 - 800m közt minimum 3 célcsoport 3 különböző távolságon 

2 perc felkészüléssel 10 db lövés leadása fekvő testhelyzetből, a 4.2 pontban 

meghatározottaknak megfelelő feltámasztással 10 perc alatt egy célcsoportra , 

majd ha mindenki lőtte a távot akkor a következő távolságra tovább és végül ha 

mindenki azt is meglőtte akkor a legtávolabbira. Az első célcsoport ha 300m-en 

vagy azon  belül van, akkor a 10 lövésre csak 5 perc végrehajtási idő adható.  A 

300m feletti célcsoportok 10 lövésére 10 perc. Viszont ha lehetőség van a pályát 

egyben felépíteni, akkor a versenyrendező köteles a 3 távolságot egyben lövetni 

15 perc alatt 5-5-5 lövés / cél és ha mindenki meglőtte aki a versenyen részt vesz, 

akkor ezt megismételni még egy körben (30 lövés). Például a lövő lő egy kört 

reggel 10:00-kor, majd még egy kört 13:00-kor, ahogy a körülmények lehetővé 

teszik. 

- Ügyességi vagy terep verseny esetében a rendező a terepszögek kihasználásával, 

törhető vagy fém célokat használhat, akkor ha a verseny Dinamikus verseny és 

kizárólag köregységes papir célokat Statikus verseny esetén,  minimum 

lövésszám 20 lövés .  

9.2  Nagykaliberű precíziós dinamikus verseny  

- A lövő felszerelésével, egy előre megtervezett, szituációs feladatot hajt vérge. 

Fejben vagy papíron kidolgozott pályán, több pozicióból , átmozgással, különböző 

testhelyzetek használatával egy vagy több célcsoportra lő, mindezek alatt 



 
átmozog, kijelölt tereptárgyat vagy lőtéri berendezést vagy alternatív 

feltámasztást használ. 

-  Egy konkrét feladat nem lehet 2 célcsoportnál kevesebb és 4 célcsoportnál 

több. Egy versenyen a feladatok számánál a rendező vegye figyelembe a várható 

létszámot a pálya szám tervezésénél.  

- Minimum 3 maximum 6 pálya lövethető. A fém célok esetén egy célra maximum 

3 lövés tehető- a papircélok esetén célonként 3 lövéssel kell támadni a célt. 

- A pályákat ki lehet alakítani a következő képpen :  

- A lövő  “A” pozícióból a lövő 3 célcsoportra lő- 3-3-3 lövéssel , ezek a célok 

különböző távolságra vannak. 

- A lövő “A”- pocicióból rálő 3 lövéssel egy kijelölt céra és tovább mozog “B” 

pozicióba, ahol szintén rálő a kijelölt célra majd tovább mozog “C” pozícióba ahol 

szintén rálő a kijelölt célra. 

- A lövő a fentiek kombinációjában is végrehajthatja a feladatot. 

A rendező dönti el, hogy ezeknek az “irányvonalaknak” a mentén milyen pályákat 

épít és lövet meg. 

 

9.2  Országos Bajnokság 

- Rendezhető minimum 4, maximum 6 távolság alkalmazásával távonként 5 

lövéssel, legfeljebb 40 lövésszámmal, a fenti versenyszámok tetszőleges 

kombinációjával, kizárólag statikus pályákon és köregységes lőlapra. 

 Szükség és igény esetén, létszám függvényében kétnaposan is rendezhető, de 

csak két egymás utáni napon és csak az adott napon azonos távolságokra leadott 

loves számokkal. (Tehát az egyik napon mindenki meglövi a fele távot pl 200-400-

600 m és másnap mindenki meglövi a 800 - 1000 m- es távot)  



 

 

10. Próbalövés 

A versenyeken NINCS próbalövés. 

A minősítő versenyeken is és az Országos Bajnokságon is versenyzőnként van 

lehetőség 3 nullázó lövés leadására, összesen versenyzőnként 5 perc + 2 perc 

felkészülési idő, 100m távolságra. Viszont verseny közben a különböző távok 

esetén próbalövésekre, illetve a találatok rendező általi megjelölésére nincs mód 

és lehetőség, tilos! 

Az a versenyző aki a rendező által megadott időpontban nem jelenik meg a nullázó 

szektorban, elveszíti a lehetőséget a nullázásra. 

Egyetlen lövő sem adhat le az engedélyezett 3 lövésnél többet. 

A belövés időtartamát a regisztráció előtti egy órába kell korlátozni, hogy a 

nullázás után a versenyzők regisztrálása közben a rendezőknek legyen idejük a 

lőlapokat kitenni. 

A versenyrendező dönti el, hogy a lőtt lőlapokat sorszámozza és behozza 

kiértékelni, bemutatni, vagy két versenyző felügyelete mellett a helyszínen 

értékeli a sorszámozott lőlapot a beírókkal és közben a segítők leragasztják a 

találatokat. Ez mind létszám és idő függvénye. 

11. Kiegészítések 

11.1  Ugyanazon a távolságon, a rendező a könnyebb értékelés céljából kitehet 

egy lövő 10 lövéséhez 1-2 vagy 5 azonos méretű lőlapot. Értelemszerűen, ha 1 

lőlap van kint akkor arra kell leadni a 10 lövést, ha 2 db akkor 5-5 lövés, illetve ha 

egy papírra 5 db egyforma lőlap van nyomtatva akkor lőlaponként 2 lövést kell 

leadni. Ez csak alap távolságra értendő, a közép- és nagytávolságú versenyen a 

nagyobb szóráskép miatt indokolatlan és technikailag is nehezen kivitelezhető. 



 
11.2  Lehet olyan feladat ahol a rendező nem engedi az első vagy hátsó 

feltámasztás saját elképzelés szerinti kivitelezését, mert a verseny menete vagy 

feladata szempontjából mást ad meg.  Ez csak az ügyességi és terep versenyeken 

alkalmazható. 

11.3  Az etikátlan versenyzőt egy évre el kell tiltani a precíziós versenyek 

gyakorlásától amennyiben a felügyelő bizottság vizsgálata és döntése alapján 

bebizonyosodik a csalás tényállása. ( pl külső spotter a lőlapját figyeli, és rádión, 

vagy telefonos üzenetben tájékoztatja a találatairól, aminek következtében a lövő 

tud/tudna korrigálni ) vagy ha a vele együtt lövő társa a feladatok végrehajtása 

közben segít, mindkét lövőt ki kell zárni a versenyből! 

12. Egyéb rendelkezések 

Az idő keret lejárta után a kiadott STOP/ Üríts vezényszó vagy síp elhangzása után 

leadott lövés esetén a lövő kizárásra kerül. 

Ha azonban a síp vagy STOP /Üríts utasítással teljesen egy időben adja le a lövését, 

akkor az 

adott célon a legjobb találata levonásra kerül- amit fel kell jegyezni a beíró lap 

megjegyzés rovatba 

13. Biztonsági előírások 

- Az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően. A Lőtér biztonsági szabályokkal 

harmonizálva. 

13.1  Elejtett fegyver 

Ha a fegyver a lőfeladat végrehajtása során leesik, a versenyző nem veheti fel. A 

versenybírót kell hívni és az ő jelenlétében és utasítására a lövő veszi fel a fegyvert 

üríti, megvizsgálja, majd bemutatja. Ha a fegyver nem sérült a lövő tovább 

versenyezhet! 

13.2  A lőállás elhagyása 



 
A versenyző nem hagyhatja el a lőállást mindaddig, amíg fegyverét nem ürítette, 

azt a bíró nem ellenőrizte és a töltetlenségjelző zászló bele nem került!. 

Amennyiben a fegyver meghibásodása miatt nem üríthető, akkor ezt a tényt a 

versenyző köteles jelezni a bírónak. A bírónak minden szükséges lépést meg kell 

tennie azért, hogy a fegyver hibája miatti veszélyhelyzetet elhárítsa. 

Semmiféle körülmények között nem engedélyezett, hogy a versenyző töltött 

fegyver birtokában hagyja el a lőállást! Ezért azonnali kizárás jár. 

13.3  Biztonsági zónák (Safety Areas) 

A verseny szervezőjének feladata, hogy olyan biztonsági területeket határozzanak 

meg, amelyek minden versenyző számára kényelmesen elérhetőek. Javasolt olyan 

elsődleges biztonsági területek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a fegyverek 

töltetlenségének ellenőrzését, működésének biztonságos vizsgálatát, célkép 

felvételt, stb, valamint olyan másodlagos biztonsági területek kijelölése, 

amelyeken lehetséges az egyes lőfeladatok végrehajtása után a fegyverek tokba 

tétele, illetve elcsomagolása. Ezeket a biztonsági területeket megfelelően jelölni 

kell. 

A Biztonsági Zónában lőszert kezelni TILOS! Ezért kizárás jár. 

14. Biztonsági vagy versenyszabályok, előírások megsértése 

14.1  Súlyos biztonsági szabálysértések (azonnali kizárás - DQ) 

Az alább felsorolt szabálysértések a biztonsági szabályok súlyos megsértésének 

minősülnek és bekövetkezésük esetén a versenyzőt azonnal ki kell zárni a 

versenyből: 

1. Lőállás elhagyása töltött fegyverrel, vagy töltött fegyver birtoklása (kivéve 

lőfeladat végrehajtása közben, a bíró vezényszava után). 

2. Lőfeladat végrehajtása közben a töltött fegyver kifordítása a lőirányból 

3. Töltött fegyver leejtése 



 
4. Bármely olyan leadott lövés, amely nem a golyófogóba csapódik. 

5. Minden mozgás közben leadott vétlen/véletlen lövés, kivéve a cél leküzdésére 

leadott lövések, ami nem biztonságos fegyverkezelésnek minősül 

6. „Söprés” - a kiinduló helyzetből mozgó töltött fegyver lőirányának, és bármely 

testrésznek a keresztezése 

7. Dinamikus verseny esetén: átmozgás közben, tárcserénél vagy fedezék 

használatánál történő cselekmény  közben sátorvason belüli elsütő ujj második 

figyelmeztetésre 

8. Bírói utasítások, vezényszavak be nem tartása is kizárást von maga után. 

14.2  Eljárási hiba 

Jelen esetben eljárási hiba lehet, a nem megfelelő célra való löves leadása, pl a 

szomszéd táblája. Ebben az esetben a vétlen lövő legrosszabb találatait kell 

lehúzni, a vétkes lövő pedig alakhibát kap a hiányzó találatokra. 

14.3  Sportszerűtlen magatartás 

A versenyző durva, sportszerűtlen magatartása a versenyből való kizárást vonja 

maga után. 

Sportszerűtlen magatartásnak minősül minden olyan cselekedet, amely más 

versenyző teljesítményét közvetlen vagy közvetett módon befolyásolja. A lőfeladat 

végrehajtása közben a versenyzőnek segítséget nyújtó személy/személyek és a 

segítséget elfogadó versenyző is eljárási hibát kaphat. A versenyző lőfeladatának 

végrehajtását szándékosan zavaró viselkedésért az adott személy/személyek 

kitilthatók a lőtérről. 

A kiemelt versenybíró teljes jogkörrel rendelkezik minden lőtéren tartózkodó 

személlyel szemben. 

A lőtér biztonságának megőrzése elsőrendű feladata és utasításait mindenesetben 

be kell tartani. 



 
Az utasításainak be nem tartása, illetve olyan magatartás tanúsítása, amely a 

kiemelt versenybíró megítélése szerint árt a verseny és a sport népszerűségének, a 

lőtérről való kitiltással és/vagy a versenyből való kizárással jár. A lőtér szabályainak 

figyelmeztetés utáni ismételt megsértése sportszerűtlen magatartásnak minősül. 

A nevezési díj nem jár vissza, a vezető bíró köteles a Szövetség felé írásban jelezni 

az esetet, kivizsgálva a sporttárs további tevékenységének korlátozása céljából. 

15. Minősítési rendszer 

A precíziós szakág versenyeinek minősítési rendszere ugyanaz, mint az MDLSZ–

ben érvényes általános minősítési rendszer. A kategóriában első lövő eredménye a 

100% - és abból számolva vissza felé jön ki a többi lövö eredménye.  

Az eredményjegyzékben fel kell tüntetni az elért köregységet és a százalákot is. 

Az alábbi fegyverágban lehet minősítést elérni: 

- MDLSZ Nagykaliberű Golyós Puska (minden kategória a minősítésben ennek 

számít) természetesen a versenyzés szempontjából kategóriák a fent leírtak. 

16. Versenyrendezési követelmények 

16.1  Követelmények a versenyzőkkel szemben: 

Minden szakági versenyen minősülő lövésznek a verseny rendezésekor aktuális 

tárgyévre vonatkozó MDLSZ versenyengedéllyel és sportorvosi engedéllyel kell 

rendelkeznie. 

16.2  Követelmények a rendező egyesülettel szemben: 

A rendező egyesület a kiadott érvényes Szabálykönyv alapján köteles a versenyt 

megrendezni. 

A versenyrendezést be kell jelenteni az MDLSZ elnökségének, illetve a 

szakágvezetőnek írásban (dátum, helyszín, bírók, pályák száma, stb.) 

Az értékelő lapon szerepelni kell a névnek, kategóriának, MDLSZ versenyengedély 



 
számnak, vagy a „Vendég” jelzésnek, ha a lövő nem MDLSZ tag. 

17. Szükséges bírói létszám követelmény 

Minősítő verseny esetén egy fő vezető bíró, aki egyben pályabíró is lehet, és 

pályánként minimum egy fő kiemelt versenybíró, vagy versenybíró szükséges. 

Országos verseny esetén egy fő vezető bíró és pályánként minimum egy fő kiemelt 

versenybíró más egy versenybíró vagy felíró segítő szükséges. 

Minden bírónak kötelessége magánál tartania a rendőrségi határozatot 

lövészetvezetői tevékenységének engedélyezéséről, a bírói kártya önmagában 

nem elég! 

 

 


