APS.
Futó – LövéSZ
Versenyszabályzat
A szabályzat az esetleges kiegészítésekkel, egyéb TLC szabályzatokkal
körlevelekkel a következőleg hivatalosan kiadott új, teljes szabályzat kiadásáig
érvényes.
Az AMTOSZ és a Joker Club SE. a módosítás jogát fenntartja!
A jelen szabályzatban nem említett részekben, más lövész szövetségek szabályai
az irányadóak!
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1. Lőtér és futópálya biztonsági szabálya
1.1 - Lőtér szabályzat és biztonság
- APS- Légfegyveres Lövész Szabályzatának 1. pontja szerint!

1.2 - Futópálya szabályzat és biztonság
- A sportolónak a futás előtt megfelelően be kell melegíteni.
- A futópálya nem lehet nagyobb távolságra a lőtértől, mint 1 km.
- A futópálya és a lőtér közötti sportolói közlekedés, olyan útvonalat nem érinthet, ahol
járműforgalom halad.
- A futópálya és a lőtér között kommunikációs csatornát köteles a rendező létesíteni.
- A futópálya talajának simának (sík futás) kell lennie. A talajnak salakosnak, vagy egyéb
szilárd burkolatúnak kell lennie.
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2. Használható légfegyverek és lövedékek
- APS- Légfegyveres Lövész Szabályzatának 4. pontja szerint!
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3. Versenyszabályzók
3.1 APS Hobbi Futó-Lövész verseny:
Versenyek kiírása – Területi lövész club
Versenyek jóváhagyása – Területi lövész club kiírása alapján, a szövetség engedélyével és
értesítésével, az eredmények közlésével.
Versenyek jellege - Területi kupa, vagy házi (club) versenyek.
APS Futó-Lövész verseny:- Futó versenyszám: 400m síkfutás, Álló helyzetből történhet a rajt.
Speciális verseny futó cipő használata tiltott.
Lövész versenyszám: Álló testhelyzetből, 2 percen belül, maximum 8 leadott lövésből,
minimum 5 találat, a 1.5l célra. Távolság 15méter.
Használható légfegyverek és lövedékek, az APS hobbi, vagy amatőr lövész szabályai szerint.
- Lövészruházat és lövészcipő tiltott

3.2. APS Futó-Lövész feladat:
A sportolónak az adott verseny kiírása alapján kell leadnia, a nevezését.
A nevezések alapján elkészített időterv alapján kell az adott sportolónak megjelennie először
a futópálya rajtvonalánál.
A futó szám célba érkezését követően, az időmérő sportbírónál kell jelentkezni, a beérkezés
sorrendjében.
Az időmérő sportbírónál (futó szám) történt regisztráció után, az időterv alapján kell az adott
sportolónak jelentkeznie a lőtér sportbírónál és a megadott időben és lőállásnál.
- A lőtér sportbírójának engedélye után a sportoló elfoglalja a kijelölt lőállást és teljesíti a lő
feladatot.
Futó feladat:400 méter síkfutás, amelyet mp pontossággal mérnek.
Lövész feladat:Belövés: A verseny kiírásában megadott időben 5 perc belövés 10m távolságra, papír célra.
Lövés szám: 8 lövés lehetősége.
Lőidő: max 2 perc
Cél: 1db 1,5l cél, 15m távolságra.
Testhelyzet: Álló testhelyzetből.
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Értékelés:
A futó számban elért időeredmény, összeadódik a lövészeten elért időeredménnyel és
ezen összesített időeredmény számít a verseny értékelésében.
Az időtervben meghatározott érkezési időtől való késés esetében, ha 1 percnél többet
késik a sportoló, büntetése 5mp/perc. 5 percnél nagyobb késés esetében a sportoló
nem kerül értékelésre.
Találatnak számít a céltárgy elmozdulása, vagy a találati hang.
Az 5. találatkor kell zárni az időmérést, de a bónusz lövésekkel együtt is max 2 perc a
lőidő.
Amennyiben a sikeres 5 találat után, további találatokat ér el a sportoló, akkor
találatonként 1mp levonásra kerül az összesített időből.
Amennyiben nem sikerül 5 találatot elérnie a sportolónak, abban az esetben az
időmérést, csak a 8. lövés pillanatában lehet zárni.
5-nél kevesebb találat esetében, találati hibánként 1mp hozzáadódik az összesített
időhöz.
Az a versenyző a győztes, akinek az esetleges büntető, vagy bónusz időkkel együtt a
legkisebb az összesített ideje.

3.3. Díjazás:
Abszolút:- 1-3 helyezések oklevél díjazás
Kupák:
- 12-14 éves kategória / gyermek/
- 14-16 éves kategória /ifi- 1/
- 16-18 éves kategória /ifi-2/
- 50 év feletti kategória /senior/
- Női kategória /Hölgy/
- Csapat (3fő / csapat)
1 helyezés – oklevél.
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