
Hobbi /APS/  Váltó Távú lövész feladat: 
 
- Hobbi /APS/ pontlövész minősítéssel és versenyengedéllyel  
 
Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés 10m távolságra, papír célra. 
 
Belépő lövészet – álló testhelyzetből, 1,5 percen belül, maximum 5 leadott lövésből, 
minimum 3 találat, az 1.5l célra. Távolság 15méter. 
 
Záró lövészet 
Célok: 10 különböző cél, különböző /fix/ távolságokra. 
-  40m – 5l cél, vagy 15x25cm fém cél (sz.- mag.) / 1db 
-  25m – 1,5l cél, vagy 10x20cm fém cél (sz.- mag.) / 1db 
-  15m – 5cm átmérőjű – fém korong - / 5db 
- 10m – 3,6cm átmérőjű – fém korong - /3db  
- A sorrend:- 40m – 25m – 15m – 10m. Ameddig az előző célt nem teljesíti a sportoló, nem 
léphet tovább a következő célra. A korong célokat balról – jobbra kell teljesíteni. 
 
Lövés szám: 10 különböző célokra, különböző /fix/ távolságokra. maximálisan felhasználható 
– 15 lövedék 
 
Lőidő:  max 5 perc 
 
Testhelyzet: széken ülve, asztalról, könyök támaszból, /nyílt irányzékkal/, kivéve a 40m-es 
cél, aminél le lehet támasztani.  
 
Értékelés:  
- Sikeres belépő lövészet. Álló testhelyzetből, maximum 5 lövés, 1,5 perc időkeretben, 
minimum 3 találat, a 15m 1,5l célra. Amennyiben 5 találatot ér el a sportoló, akkor a sziluett-
sor lövész eredményéből 1 mp-et kell levonni. 2 találat esetében 1mp-et, 1 találat esetében 
2 mp-et hozzá kell hozzá adni a sziluett-sor lövész eredményéhez. Amennyiben 1 találatot 
sem ér el a sportoló, akkor 5 mp-et kell hozzáadni, a sziluett-sor eredményéhez.    
 
- A Váltó-távú lövész feladatot, a belépő lövészet befejezését követően 1 percen belül el kell 
kezdeni.   
- Találatnak számít a céltárgy elmozdulása, vagy a találati hang. 
- Mind a 10 céltárgyat el kell találni, minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb lövedék 
felhasználásával. 
- A megadott sorrendben kell le küzdeni a 10 célt.  
-  Minden egyes cél nem teljesítése, (a 15 lövés után) célonként + 10mp büntető időt von 
maga után, amit a 15. lövés leadása pillanatában lezárt időhöz hozzá kell adni. 
- Az a versenyző a győztes, akinek az esetleges büntető időkkel együtt a legkisebb az ideje. 
Az időmérés mp pontossággal kell lebonyolítani. Holtverseny esetében a jobb belépő lövészet 

dönt. 
Minimum 6 cél találata szükséges az értékeléshez. 

 


