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            1. Tagsági /Támogatási/díjak 

2019-es évadban a tagsági és nevezési díjak:- DÍJTALAN / 0 Ft./ 

 

Napi /lőtér használati/ támogatási díj: - 5.00Ft/nap/fő  

(hivatalosan meghirdetett nyitvatartási időn kívüli időpontban, minimum 3 főtől) 

 

Lövedéket, a lőtér használónak kell saját lövészetére biztosítania, vagy a helyszínen tud 

vásárolni. 

Légfegyvert, korlátozott számban, díjmentesen tudunk biztosítani. /slavia 630 – 631/  

 

2. TLC lőtér tevékenységi szabályzók 

 

        2.1 – Edzések, Lőtér nyitva tartások 

- A facebook oldalunkon meghirdetett edzési és lőtér nyitvatartási időpontok esetében, a 

kezdési időpontot követő 1 órán belül, ha nincs érdeklődő, akkor a lőtér aznapra bezár! 
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        2.2 – Eszközök kezelése 

- A sportoló által használt eszközöket (asztal, szék, támaszték, stb..) a tároló helységből ki és 

a lövészete után be, a sportolónak kell mozgatnia. Az eszközöket tisztán kell visszahelyezni. 

A TLC légfegyvereit, csak szakszerűen használhatják és csak pléddel, vagy szőnyeggel 

letakart asztalra lehet letenni, ütődés mentesen.  

       2.3 – Étel, ital fogyasztás és dohányzás 

- Ételt és alkohol mentes italt, csak a kijelölt helyen lehet fogyasztani (előtér, vagy külső 

sátor) 

- Dohányozni, csak a kijelölt helyen szabad. 

- Alkoholt fogyasztani, edzéseken és versenyeken tilos. Alkoholos és egyéb tudatmódosító 

szer hatása alatt álló személy a lőtérre nem léphet be. 

      2.4 – Lőtér takarítás és karban tartás 

- Minden tagnak kötelező legalább egy alkalommal / évad, a TLC facebook oldalán közölt 

karbantartási, vagy takarítási napokon aktívan részt venni. 

- Az esetlegesen keletkezett hulladékot, köteles a lőtéren tartózkodó a kijelölt hulladék 

tárolóba elhelyezni.  

      2.5 – Fiatal korúak 

- 18 életév alatti személy, csak szülői engedéllyel vehet részt a lövészeteken sportolóként. 

- 14 életév alatti személy, csak szülői, vagy felnőtt felügyelete mellet léphet be a lőtérre. 

Sportolóként csak szülői, vagy felnőtt felügyelete mellett végezhet sport tevékenységet.   

    Szülői engedély: - http://jokerclub.hu/category/turi-lovesz-club/szabalyzatok-tlc/  

                                   jokerclub.hu / Túri Lövész Club / Szabályzatok  

 

3. Légfegyverek és lövedékek 

TLC Szabályzat 4 pontja alapján. A sportoló köteles megfelelni a szabályoknak. Az adott 

sportoló felelőssége, hogy légfegyvere és egyéb eszközei megfelelnek a szabályoknak.   

 

4. TLC Lőtér biztonsági szabályzók 

TLC Szabályzat 1. pontja alapján.  

- Azon személy, aki nem lő feladatot teljesít a kijelölt lő állásában, csak a fém korlát mögött 

tartózkodhat a lövészfeladatot teljesítők zavarása nélkül!  

 

Biztonsági szabályok 

 A légfegyvert a lőtéren mindig a tokjában kell tartani, kivéve a tüzelőállásban, illetve a 

szárazlövésre, vagy a karbantartásra kijelölt területet.  

http://jokerclub.hu/category/turi-lovesz-club/szabalyzatok-tlc/


Amikor a verseny személyzete vagy a lövők a tüzelőállás előtt tartózkodnak, a 

légfegyvereknek a lövész asztalon kell elhelyezkedniük, töltetlen állapotban, azokhoz 

hozzányúlni tilos.  

 A légfegyvereket, csak a lő irányba, vagy felfelé, vagy lefelé lehet tartani, függetlenül attól, 

hogy töltve van-e. „Töltetlen fegyver nincs” Emberek felé légfegyvert tartani TILOS! 

A tüzelőállás elé csak a versenybíró, lövészetvezető „TÜZET SZÜNTESS” és, vagy 

„ÉRTÉKELÉS” vezényszavai után lehet kimenni. A sportolónak a „TÜZET SZÜNTESS” 

vezényszót követően azonnal be kell fejeznie az adott lő feladatot és hangosan közölnie kell a 

sportolónak, húzni„UTOLSÓ LÖVÉS”, ekkor akár töltetlen, akár töltött a légfegyver, a lő 

irányba el kell a az elsütő billentyűt, majd az asztalra kell helyeznie a légfegyvert (csővég lő 

irányba) és hangosan közölni kell „OK”. Ezután lehet csak a tüzelő állás elé kimenni. 

A lőállásban lövést csak a „TÖLTS” és „TŰZ” vezényszó kiadása után lehet leadni. 

 A légfegyvert a lő feladat befejezése után a versenybíróknak vizsgára be kell mutatni, csak 

ezután helyezhető vissza a tokba. A nézőket a tűzvonal mögött legalább 2m mélységtől kell 

elhelyezni, vagy a fém korlát mögötti területen. A biztonsági zóna a tűzvonal mögött a fém 

korlát mögött 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. 

A lő feladatot teljesítő sportolót, a lövés közben nem szabad zavarni! 

A szabályt megszegő versenyzőt kizárásig terjedő büntetéssel lehet sújtani. 
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