
1 
 

Túri Légfegyveres Lövész Club 

 

T. L. C 
Amatőr 

VáLTó-TáVú Speed SziLueTT 

                         Lövész Szabályzata      AMTOSz 

                           2016/04                  MApOSz           
 

A szabályzat az esetleges kiegészítésekkel, körlevelekkel, a következőleg hivatalosan 
kiadott új, teljes szabályzat kiadásáig érvényes.  

A Joker Club SE. a módosítás jogát fenntartja! 

A jelen szabályzatban nem említett részekben, a MAPOSZ szabályai az irányadóak! 

Az AMTOSZ lövész szakágaként, a MAPOSZ-al együttműködő szervezet! 

 

Tartalom: 

1. Lőtér szabályzat, biztonság      --     2. oldal 
2. Használható légfegyverek és lövedékek     --    2. oldal 
3. Hobbi és Amatőr versenyszámok     --     3. oldal    
4. Versenyszabályzók     --    3. oldal 

 

 

                             ----------------------------                     ----------------------------- 
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Lőtér szabályzat, biztonság 

Biztonsági szabályok 

 A fegyvert a lőtéren mindig a tokjában kell tartani, kivéve a tüzelőállásban, illetve a 
szárazlövésre, vagy a karbantartásra kijelölt területet.  

Amikor a verseny személyzete vagy a lövők a tüzelőállás előtt tartózkodnak, a fegyvereknek a 
lövész asztalon kell elhelyezkedniük, azokhoz hozzányúlni tilos.  

 A fegyvereket, csak a lő irányba, vagy felfelé, vagy lefelé lehet tartani, függetlenül attól, hogy 
töltve van-e. „Töltetlen fegyver nincs” Emberek felé fegyvert tartani TILOS! 

A tüzelőállás elé csak a versenybíró, lövészetvezető „TÜZET SZÜNTESS” és „ÉRTÉKELÉS” 
vezényszavai után lehet kimenni. A fegyvert a lő feladat befejezése után a versenybíróknak 
vizsgára be kell mutatni, csak ezután helyezhető vissza a tokba. A lőállásban lövést csak a 
„TÖLTS” és „TŰZ” vezényszó kiadása után lehet leadni. A szabályt megszegő versenyzőt 
kizárásig terjedő büntetéssel lehet sújtani. A nézőket a tűzvonal mögött legalább 5m mélységtől 
kell elhelyezni, kivéve MAPOSZ engedéllyel, légfegyveres lövészet esetén 2 méter. A 
biztonsági zóna a tűzvonal mögött legalább 2m mély kell legyen. A „TÜZET SZÜNTESS” 
vezényszót követően a versenyző köteles a fegyvert azonnal a lövészasztalra helyezni. Az 
„ÜRÍTS” vezényszót követően a versenyző köteles a lő irányba fordított fegyvert a billentyű 
elhúzásával, vagy lövéssel feszteleníteni, akár töltve van, akár nem. A verseny során javasolt a 
szilánkmentes védőszemüveg használata.          

                   -----------------------------                     ----------------------------------- 

Használható légfegyverek és lövedékek 

                                               Mind minősítésre és versenyre! 

2.1 Hobbi és Amatőr lövész: 

javasolt: 

Slavia 618-620-630-631-634,    HW 25 – 30, 30s 
FÉG:-LG-422-427-429-LG14-LP14, Norconia,  Norica,  Perfecta,  Gamo,  Umarex, Crosman 
Lider,  BMK,  Hammerli,  Tell,  Daisy, Air Magnum,  Hatsan nem PCP,  Krell  nem PCP,  
Lucznik,  Haenel, Shul 
  
Tiltott: 
Bármilyen PCP,  Bármilyen PCA,  Evanix,  Kalibrgun, Steyer,  Air Arms,  Diana 54-60-65-75,  
 Feinwerkbau 150-300-600-601-602-80X, Walther LGV-LGR-LG1-LG2,  Anschütz 250-380-
2001-2002-magasabb, Benjamin Marauder,  Hatsan PCP,  FÉG, GPM-CLG,   
FX bármi,  BAIKAL 532,  BMK 40 és klónjai, HW 50 és felette, Sharp, Airstrike, Webley, 
BSA 
Lövedékek: - Maximum Geco árú és minőségű lövedékek (max-1.500ft) ! 

                ---------------------------------                        ------------------------------ 
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Hobbi és Amatőr versenyszámok 

3.1 Hobbi versenyszámok 

- Hobbi váltó távú lövészet 

3.2 Amatőr versenyszámok 

- Amatőr váltó távú lövészet 

                ---------------------------------                        ------------------------------ 

 

Versenyszabályzók 

 

4.1 Hobbi lövész verseny:  

Versenyek kiírása –  Területi lövész club 

- Váltó távú hobbi lövészet:- nyílt irányzék, 40m – 25m – 15m – 10m, könyöktámasz /kivéve a 
40m-es célra/  

10-12évesek:- Szülői segítséggel (töltés) és letámasztásból lehet végrehajtani a lő feladatot. 

Használható lövedékek:- 4,5-ös diaboló. Maximum geco árú és minőségű lövedékkel. 

 
4.1.1  Hobbi Váltó Távú speed sziluett lövész feladat: 
 

- Hobbi pontlövész minősítéssel  
 
Lövés szám: 10 különböző célokra, különböző /fix/ távolságokra.  

        
Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés 10m távolságra, papír célra. 
 
Célok: 10 különböző cél, különböző /fix/ távolságokra. 
-  40m – 5l – flakon, vagy 15x25cm fém cél (sz.- mag.) / 1db 
-  25m – 1,5l – flakon, 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. 
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Testhelyzet: széken ülve, asztalról, könyök támaszból, /nyílt irányzékkal/, kivéve a 
40m-es cél, aminél le lehet támasztani.  
Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott 
 
Lőidő:  max 5 perc 
Lövedék: maximálisan felhasználható – 15 lövedék 
 
Értékelés:  
- 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 le kell küzdeni a 10 célt.  
- A 10 lövedék felhasználásán felül, minden lövedék felhasználása, + 10mp büntető 

időt von maga után, amit a 10 cél teljesítésének az idejéhez kell hozzáadni. 
- Minden egyes cél nem teljesítése, (a 15 lövés után) célonként + 20mp büntető időt 

von maga után, amit a 15. lövés leadása pillanatában lezárt időhöz hozzá kell adni. 
Amennyiben legalább 8 célt nem teljesít a sportoló, akkor a versenyszámból 
kizárandó!  
 

Az a versenyző a győztes, akinek az esetleges büntető időkkel együtt a 
legkisebb az ideje. 

 
 

4.2 Amatőr lövész verseny: 

A versenyek lebonyolítása:- 

  Versenyek kiírása –  Területi lövész club 

Területi versenyek:- Területi Kupa, vagy (házi) club versenyek. 

Országos versenyek:- Sikeres pályázat esetében, a szövetség jóváhagyásával és ellenőrzése 
mellett. A versenyeredmények közlésével. 

- Váltó távú amatőr lövészet:- távcsővel is, 40m – 25m – 15m – 10m, könyöktámasz /kivéve a 
40m/50m-es célra, le lehet támasztani/  

10-12évesek:- Szülői segítséggel (töltés) és letámasztásból is lehet végrehajtani a lő feladatot. 

Használható lövedékek:- 4,5-ös diaboló. Maximum geco árú és minőségű lövedékkel, 
(1.500Ft). 
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4.2.1   Amatőr Váltó Távú Speed sziluett lövész feladat: 
 

- Amatőr pontlövész minősítéssel  
 

Lövés szám: 10 különböző célokra, különböző /fix/ távolságokra.  
        

Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés 15m távolságra, papír célra. 
 
Célok: 10 különböző cél, különböző /fix/ távolságokra. 
-  40m – 1,5l – flakon, vagy 10x20cm fém cél (sz.- mag.) / 1db 
-  25m – 0,5l – flakon, vagy 6x12cm fém cél (sz.- mag.) / 1db 
-  15m – 5cm átmérőjű – fém korong - / 5db 
- 10m – 3,6cm átmérőjű – fém korong - /3db  
- Bónusz cél – 50m – 5l – flakon, vagy 15x25cm fém cél (sz.- mag.) / 1db 
- 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. 
 
Testhelyzet: széken ülve, asztalról, könyök támaszból, /távcsővel is/, kivéve a 
40m/50m-es /bónusz/ cél, aminél le lehet támasztani.  
 
Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott 
 
Lőidő:  max 5 perc 
Lövedék: maximálisan felhasználható – 15 lövedék 
 
Értékelés:  
- 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 le kell küzdeni a 10 célt.  
- A 10 lövedék felhasználásán felül, minden lövedék felhasználása, + 10mp büntető 

időt von maga után, amit a 10 cél teljesítésének az idejéhez kell hozzáadni. 
- Minden egyes cél nem teljesítése, (a 15 lövés után) célonként + 20mp büntető időt 

von maga után, amit a 15. lövés leadása pillanatában lezárt időhöz hozzá kell adni. 
Amennyiben legalább 8 célt nem teljesít a sportoló, akkor a versenyszámból 
kizárandó!  
 

- Bónusz cél: - Amikor a sportoló teljesítette a lő feladatot, 20mp-en belül dönthet 
úgy, hogy a bónusz célt is bevállalja. Amennyiben vállalja a bónusz célt, abban az 
esetben max. 2 lövésből, max. 15mp-en belül teljesítheti a bónusz lövést. Ha 1 
lövésből teljesíti a bónusz célt, akkor az összesített idejéből 10mp levonandó. Ha 2 
lövésből teljesíti a bónusz célt, akkor az összesített idejéből 5mp levonandó. Ha két 
lövésből sem tudja teljesíteni a bónusz célt a megadott időn belül, akkor az 
összesített idejéhez hozzáadódik 5mp.  
 
- Az a versenyző a győztes, akinek az esetleges büntető időkkel és az esetleges 
bónusz eredménnyel együtt a legkisebb az ideje. 
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4.3 Díjazás:   
 

- Abszolút:- 1-3 helyezett oklevél.  
             
      A külön korcsoportban legalább 2 nevező esetén kötelezően kerülnek díjazásra. 
 

- Külön korcsoport értékelés: - 10-14 éves gyermek 
                                       - 14-18éves ifi 
                                          - 50 év felett Senior 
                                             - Hölgyek   
                                                          díjazás: 1. hely oklevél  

 

 ------------------------------------------                               ----------------------------------------------- 
- A nyári hónapokban, van rá lehetőség, hogy a sportoló a verseny hetében meghirdetett max 1 szabadedzésen, (ha 
a verseny hétvégéjén nem ér rá) meglőhesse a versenyszámát (Hobbi és Amatőr számokban) a lőtér vezető /bíró/ 
felügyelete alatt. Az így teljesített lő eredményeket a verseny kezdete előtt nyilvánosságra kell hozni! 

 

                  ----------------------------------                    ------------------------------------ 

 

2016.04                                                                            Joker Club SE. / TLC. 

                                                                                                          Vezetősége 

 

 

 


