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 APS-Légfegyveres Lövész  
Szabályzat 
Joker Club SE 

TLC / 2019 
 

/„APS” – AMTOSZ - Precíz- Sebességű (lövészet)/ 
 

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! 

 

 

1. Lőtér szabályzat, biztonság                             --   2. oldal 

2. Csoportok                                                          --    2.oldal 

3. Minősítések és versenyengedélyek               --   3. oldal 

4. Használható légfegyverek és lövedékek       --    4. oldal 

5. Hobbi, Amatőr és profi versenyszámok        --    5. oldal    

6. Versenyszabályzók.                                           --   6. oldal 

7.        Verseny és évad értékelések.                          -- 15. oldal 
 

Az APS lövészet két részelemből tevődik össze, az adott lövész számon belül. A részelemeket 
a szabályzat alapján, egységben kell értékelni.  

Belépő lövészet és a záró lövészet. 
1 Belépő lövészet, melyet az adott lövész számban használt légfegyverrel és lövedékkel kell 
végrehajtani (kivéve Profi versenyszámok). Álló testhelyzetből kell teljesíteni a lő feladatot. 
A 3. találatkor, vagy az 5. lövés pillanatában kell zárni az időmérést, de a bónusz lövésekkel 
együtt is max 1,5 perc a lő idő.  

 
Majd a belépő lövészet befejezését követően 1 percen belül el kell kezdeni az adott 
versenyszám második lő feladat elemét, a záró lövészetet (adott versenyszám). 
 
2. Záró lövészet, melyet az adott lövész szám szabályai alapján kell teljesíteni. Ülő 
testhelyzetből, lövész asztalra támasztva kell teljesíteni a lő feladatot. 

Joker Club SE / TLC Honlap 

www.jokerclub.hu 

Joker Club SE / TLC Facebook 

https://www.facebook.com/TLC-T%C3%BAri-L%C3%A9gfegyveres-L%C3%B6v%C3%A9sz-

Club-182783832102125/ 

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

Tartalom 

http://www.jokerclub.hu/
https://www.facebook.com/TLC-T%C3%BAri-L%C3%A9gfegyveres-L%C3%B6v%C3%A9sz-Club-182783832102125/
https://www.facebook.com/TLC-T%C3%BAri-L%C3%A9gfegyveres-L%C3%B6v%C3%A9sz-Club-182783832102125/
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Biztonsági szabályok: 

 
 A légfegyvert 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 

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. 

Ajánlott a védőszemüveg használata. 

 

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

 

 

 
APS - Hobbi lövész 

APS - Amatőr lövész 

APS - Profi lövész 

APS - Hivatásos Profi lövész 

 

Az AMTOSZ PS Légfegyveres Lövész sportág 2019-es évben Hivatásos Profi lövész versenyt 

nem szervez. 

 

 

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

1.Lőtér szabályzat, biztonság 
 

2.Csoportok 
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Minősítéseket, csak fokozatosan lehet megszerezni. 

Profi minősítést, csak Amatőr minősítéssel rendelkező szerezhet. Amatőr minősítést, csak 

Hobbi minősítéssel rendelkező szerezhet. 

40 év felett, közvetlenül lehet amatőr minősítést szerezni! 

Amennyiben az adott versenykiírás megengedi, akkor az adott versenyen is meg lehet 

szerezni az adott minősítést, amely egyúttal, értékelhető is a versenyben, ha legalább a 

minősítési kritériumot teljesítette. 

 

 3.1.Versenyengedélyek, licencek:  
 
A hobbi és az amatőr versenyszámokban induló sportolók esetében a versenyengedély 

kiadásának feltétele, a sikeres elméleti vizsga (tesztlap) és a sikeres gyakorlati vizsga 

(minősítés). Amennyiben nem a TLC tagja a lövész, akkor nyilatkozhat, felelősége tudatában, 

hogy megfelelő gyakorlattal rendelkezik. 

 A versenyengedélyt a sikeres vizsgák esetében, vagy a szövetség, vagy a szövetség által 

megadott formátumban a területi kupasorozat szervezője adhatja ki. Amennyiben nem a TLC 

tagja a lövész, akkor nyilatkozhat, felelősége tudatában, hogy megfelelő gyakorlattal 

rendelkezik. 

Amennyiben a versenyengedélyt a területi kupasorozat szervezője adja ki, akkor a 

versenyengedéllyel kapcsolatos adminisztrációt a szövetség felé el kell juttatni. A 

versenyengedély díja:- max 2.000Ft lehet. 

 

 A profi versenyen induló sportolók esetében licenccel kell rendelkezni. A licencek 

kiadásának feltétele, a sikeres elméleti vizsga (tesztlap) és a sikeres gyakorlati vizsga 

(minősítés). 

 A versenyengedélyt /licencet/ a sikeres vizsgák esetében, a szövetség adhatja ki. A 

versenyengedély /licenc/ díja:- max. 5.000Ft lehet 

  

3.2. Hobbi lövész minősítés:   
 

Belépő lövészet – álló testhelyzetből, 1,5 percen belül, maximum 5 leadott lövésből, 

minimum 3 találat, az 1.5l célra. Távolság 15méter. 

Záró-Pont lövészet -  ülő testhelyzetből, 6 percen belül, maximum 12 leadott lövésből 

minimum 10 találat, a 6 cm-es célkörben (találati zónába).  Távolság – 10 méter. Hobbi 

lőlap:- egy lapon 12 db. 6cm-es célkörből álló egységek). Könyök támaszból, nyílt irányzékkal. 

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

feladatot. 

 

Használható lövedékek:- 4,5-ös lapos fejű. Maximum (2.000Ft/doboz/500db) árú 

lövedékkel. 

3.Minősítések és versenyengedélyek: 



4 
 

A hobbi versenyeken és a minősítéseken használható légfegyverek:                                                                                        

- max. 7,5 j, a 4.-es pont alapján!  

 (minimális költségből megvásárolható légpuskák, javaslat - max. 60 e ft ). 

 

3.3. Amatőr Lövész minősítés: 
 

Belépő lövészet – álló testhelyzetből, 1,5 percen belül, maximum 5 leadott lövésből, 

minimum 3 találat, az 1.5l célra. Távolság 20méter. 

Záró-Pont lövészet -  ülő testhelyzetből, 6 percen belül, maximum 12 leadott lövésből 

minimum 10 találat a külső körön belül, a szabványos amatőr lőlapra. Letámasztásból és 

Távcsővel is. Távolság – 15 méter. 

 

Használható lövedékek:- 4,5-ös lapos fejű. Maximum (2.000Ft/doboz/500db) árú 

lövedékkel. 

 

Az amatőr versenyeken és a minősítéseken használható légfegyverek:                                                                                        

- max. 7,5 j, a 4.-es pont alapján!  

 (minimális költségből megvásárolható légpuskák, javaslat - max. 60 e ft ). 

 

3.4. Profi Lövész minősítés: 
 

Belépő lövészet – álló testhelyzetből, 1,5 percen belül, maximum 5 leadott lövésből, 

minimum 3 találat, az 1.5l célra. Távolság 25méter. 

 

Záró-Pont lövészet -  ülő testhelyzetből, 6 percen belül, maximum 12 leadott lövésből 

minimum 10 találat a külső körön belül, a szabványos amatőr lőlapra. Letámasztásból és 

Távcsővel is. Távolság – 25 méter. 

 

Használható lövedékek:- 4,5-ös diaboló.  

 

A Profi versenyeken és a minősítéseken használható légfegyverek:                                                                                        

- max. 7,5 j, bármilyen VR, vagy VM légfegyverrel!  

 

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

 

 

 

 

 
            Mind minősítésre és versenyre! 

 

4.1 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 

4.Használható légfegyverek és lövedékek: 
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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,   

 

Használható lövedékek:- 4,5-ös lapos fejű. Maximum (2.000Ft/doboz/500db) árú 

lövedékkel. 

 

4.2 Profi lövészeten: 
              /VR, vagy VM/ légfegyverek használhatóak, bármilyen 4,5 lövedékkel. 

                        

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

 

 

 

 

 

5.1 Hobbi versenyszámok 
- Hobbi /APS/ pontlövészet 

- Hobbi /APS/ sziluett-sor lövészet 

- Hobbi /APS/ váltó távú lövészet 

 

5.2 Amatőr versenyszámok 
- Amatőr /APS/ pontlövészet 

- Amatőr /APS/ sziluett-sor lövészet 

- Amatőr /APS/ váltó távú lövészet 

 

5.3 Profi versenyszámok 
- Profi /APS/ váltó távú lövészet 

- Profi /APS/ precíz-tízes lövészet 

 

 

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

 

 

 

 

5. Hobbi, Amatőr és profi versenyszámok:  
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6.1.Hobbi /APS/ lövész versenyek:  
 

A versenyek lebonyolítása:- 

 

Versenyek kiírása –  Területi lövész club 

Versenyek jóváhagyása –  Területi lövész club kiírása alapján, a szövetség engedélyével és 

értesítésével, az eredmények közlésével. 

 

Versenyek jellege -   Kupa sorozat, vagy házi (club) versenyek. 

Területi versenyek:- Területi Kupasorozat. Minimum 3 területi kupasorozat esetében, területi 

kupasorozatonként, 1 országos pontszerző verseny. 

Lövészet – Álló testhelyzetből 15méter, nyílt irányzék, a minősítésre használt célra. Majd 10 

méter,  nyílt irányzék,  az adott célokra,  ülő testhelyzetből, könyök támaszból, sziluett, vagy 

target célokra és speciális hobbi lőlapokra.  

Senior kupában indulók esetében, diopter használata engedélyezett. 

Váltó távú hobbi lövészet:- Álló testhelyzetből 15méter, nyílt irányzék, a minősítésre használt 

célra. Majd nyílt irányzék, 40m – 25m – 15m – 10m, ülő testhelyzetből, könyöktámasz 

/kivéve a 40m-es célra/  

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

 

Használható lövedékek:- 4,5-ös lapos fejű. Maximum (2.000Ft/doboz/500db) árú 

lövedékkel. 

 

Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott 

Széljelző:  10m hosszan, 5m-ként, illetve saját széljelző max. 2 darab. 

-  Védő szemüveg használata ajánlott. Védőszemüveg használata nélkül, csak saját 

felelőségre vehet részt a sportoló a rendezvényen!   

 

6.1.1 Hobbi /APS/ pontlövész feladat:  
 

- Hobbi /APS/ pontlövész minősítéssel és versenyengedéllyel  

 

Belépő lövészet – álló testhelyzetből, 1,5 percen belül, maximum 5 leadott lövésből, 

minimum 3 találat, az 1.5l célra. Távolság 15méter. 

 

Záró lövészet:      

Célok /Lőlap: TLC lőlap /10-től 5 pontig/, a vastag fekete kör külső széle a 10-es     

                      pontérték.           

Lövés szám: 12 lövés 10m-re. 

Lőidő: 6 percen belül / 12 lövés 

Testhelyzet: széken ülve, asztalról, könyök támaszból, nyílt irányzékkal. 

 

 

6.Versenyszabályzók: 
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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 

pontlövészet eredményéhez +1 pontot kell hozzáadni. 2 találat esetében 1 pontot, 1 találat 

esetében 2 pontot le kell vonni a pontlövész eredményéből. Amennyiben 1 találatot sem ér 

el a sportoló, akkor 5 pontot kell levonni, a pontlövész eredményből.  

- A /PS/ pontlövész feladatot, a belépő lövészet befejezését követően 1 percen belül el 

kell kezdeni.   

- A legjobb 10 találat kerül értékelésre a 12 lövésből. Pontegyenlőség esetében a 

rövidebb lő időt elért versenyző a jobb. A 6 perc letelte pillanatában be kell fejezni a lő 

feladatot.  

 

6.1.2  Hobbi /APS/ sziluett-sor 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: 1/10 méretű fém MDLSZ sziluett állatfigurák. 5 fémvadra (2db-pulyka, 1db vaddisznó, 

2db csirke) / minden figura 10m-re.  

 

Lövés szám: maximum 10 lövedék,  

Lőidő:  max 5 perc 

Testhelyzet: széken ülve, asztalról, könyök támaszból, nyílt irányzékkal. 

 

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 Sziluett-sor lövész feladatot, a belépő lövészet befejezését követően 1 percen belül el kell 

kezdeni.   

- Találatnak számít a céltárgynak az állványzatról való lelövése, vagy elmozdulása, „húzós 

cél” esetében.  

- Mind az 5 céltárgyat el kell találni, minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb lövedék 

felhasználásával. 

- Minden egyes cél nem teljesítése, (a 10 lövés után) célonként + 10mp büntető időt von 

maga után, amit a 10. 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 2 cél találata szükséges az értékeléshez. 
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6.1.3  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. 
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6.1.4  Díjazások:   

 
- Absz.: - 1-3 helyezett oklevél, a külön kupák legalább 2 nevező esetén kerülnek 

díjazásra. 

- Külön kupa értékelés: - 10-12 éves /gyermek/ 

                                      - 12-14 éves /Ifi/1/             

                                           - 14-18 éves /ifi/2/ 

                                               - 50 év felett /Senior/ 

                                                      - Hölgyek   

                                                                    díjazás: 1. hely oklevél  

 

6.2.Amatőr /APS/  lövész versenyek: 
 

A versenyek lebonyolítása:- 

 

 Versenyek kiírása –  Területi lövész club 

Versenyek jóváhagyása –  Területi lövész club kiírása alapján, a szövetség engedélyével és 

értesítésével, az eredmények közlésével. 

Versenyek jellege -  Kupa sorozat, vagy házi (club) versenyek. 

Területi versenyek:- Területi Kupasorozat. Minimum 3 területi kupasorozat esetében, területi 

kupasorozatonként, 1 országos pontszerző verseny. 

 

Lövészet –  Álló testhelyzetből 20 méter, távcsővel is, a minősítésre használt célra. Majd 

   15 méter,  távcsővel is,  az adott célokra,  támasztásból (1ponton, a sátorvas mögött) is,  a 

szabályok alapján. Sziluett, vagy target célokra és speciális amatőr lőlapokra. 

Váltó távú amatőr lövészet:-  Álló testhelyzetből 20 méter, távcsővel is, a minősítésre 

használt célra. Majd 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 lapos fejű. Maximum (2.000Ft/doboz/500db) árú 

lövedékkel. 

Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott 

Széljelző:  15m hosszan, 5m-ként, illetve saját széljelző max. 3 darab. 

- Védő szemüveg használata ajánlott. Védőszemüveg használata nélkül, csak saját 

felelőségre vehet részt a sportoló a rendezvényen!   

 

 

6.2.1   Amatőr /APS/ pontlövész feladat:  
 

- Amatőr /APS/ pontlövész minősítéssel és versenyengedéllyel. 

 

Belépő lövészet – álló testhelyzetből, 1,5 percen belül, maximum 5 leadott lövésből, 

minimum 3 találat, az 1.5l célra. Távolság 20 méter. 
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 Záró lövészet:        

Célok/Lőlap: TLC lőlap /10-től 6 pontig/, a vastag fekete kör külső széle a 10-es     

                      pontérték.           

Lövés szám:- 12 lövés 15m-re. 

Lőidő: 6 percen belül / 12 lövés 

Testhelyzet: széken ülve, asztalról a sátorvas előtt egy ponton támasztva (max 6 cm hosszan)  

( bipod, babzsák, pokróc, stb engedélyezett, merev befogó állvány nem engedélyezett) vagy 

FT ülőpózban, max. 10x-es tetszőleges irányzékkal (lézer kivételével) 

 

Értékelés:  

- Sikeres belépő lövészet. Álló testhelyzetből, maximum 5 lövés, 1,5 perc időkeretben, 

minimum 3 találat, a 20m 1,5l célra. Amennyiben 5 találatot ér el a sportoló, akkor a 

pontlövészet eredményéhez +1 pontot kell hozzáadni. 2 találat esetében 1 pontot, 1 találat 

esetében 2 pontot le kell vonni a pontlövész eredményéből. Amennyiben 1 találatot sem ér 

el a sportoló, akkor 5 pontot kell levonni, a pontlövész eredményből.  

- A /PS/ pontlövész feladatot, a belépő lövészet befejezését követően 1 percen belül el 

kell kezdeni.   

- A legjobb 10 találat kerül értékelésre a 12 lövésből. 

- Pontegyenlőség esetében a rövidebb lőidőt elért versenyző a jobb.   

- A 6 perc letelte pillanatában be kell fejezni a lő feladatot. 

 

6.2.2   Amatőr /APS/ sziluett-sor lövész feladat: 
 

- Amatőr /APS/ pontlövész minősítéssel és versenyengedéllyel. 

 

Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés 15m távolságra, papír célra. 

 

Belépő lövészet – álló testhelyzetből, 1,5 percen belül, maximum 5 leadott lövésből, 

minimum 3 találat, az 1.5l célra. Távolság 20méter. 

 

Záró lövészet: 

Célok: 1/10 méretű fém MDLSZ sziluett állatfigurák. 5 fémvadra (2db-pulyka, 1db vaddisznó, 

2db csirke) / minden figura 15m-re.  

 

Lövés szám: maximum 10 lövedék,  

Lőidő:  max 5 perc 

Testhelyzet: széken ülve, asztalról a sátorvas előtt egy ponton támasztva (max-6cm hosszan) 

( bipod, babzsák, pokroc, stb engedélyezett, merev befogó állvány nem engedélyezett) vagy 

FT ülőpózban, max. 10x-es tetszőleges irányzékkal (lézer kivételével) 

 

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.    
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- A Sziluett-sor lövész feladatot, a belépő lövészet befejezését követően 1 percen belül 

el kell kezdeni.   

 

- Találatnak számít a céltárgynak az állványzatról való lelövése, vagy elmozdulása, „húzós 

cél” esetében.  

- Mind az 5 céltárgyat el kell találni, minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb lövedék 

felhasználásával. 

- Minden egyes cél nem teljesítése, (a 10 lövés után) célonként + 10mp büntető időt von 

maga után, amit a 10. 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 2 cél találata szükséges az értékeléshez. 

 

6.2.3   Amatőr /APS/ Váltó Távú lövész feladat: 
 

- Amatőr /APS/ pontlövész minősítéssel és versenyengedéllyel. 

 

Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés 15m 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 – 1,5l cél, vagy 10x20cm fém cél (sz.- mag.) / 1db 

-  25m – 0,5l cél, vagy 6x12cm fém cél (sz.- mag.) / 1db 

-  15m – 5cm átmérőjű – fém korong - / 5db 

- 10m – 3,6cm átmérőjű – fém korong - /3db  

- Bónusz cél – 50m – 1,5l cél, vagy 10x20cm 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. 

     

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

– 15 lövedék 

Lőidő:  max 5 perc 

Testhelyzet: széken ülve, asztalról, könyök támaszból, /távcsővel is/, kivéve a 40m/50m-es 

/bónusz/ 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.   
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- 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.  

 

- 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. 20mp-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. 

 

- Az időmérés mp pontossággal kell lebonyolítani. Holtverseny esetében a jobb belépő 

lövészet dönt.  

- Minimum 6 cél találata szükséges az értékeléshez. 

 

6.2.4 Díjazás:   
- Absz.: 1-3 helyezett oklevél, a külön kupák legalább 2 nevező esetén kerülnek 

díjazásra. 

- Külön kupa értékelés: - 10-12 éves /gyermek/ 

                                      - 12-14 éves /Ifi/1/ 

                                           - 14-18éves /Ifi/2/ 

                                                  - 50 év felett Senior 

                                                          - Hölgyek   

                                                                   díjazás: 1. hely oklevél  

 

6.3. Profi /APS/ lövész versenyek:  
 

A versenyek lebonyolítása:- 

 

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. 

Lövészet – Álló testhelyzetből 25méter, távcsővel is, a minősítésre használt célra. Majd 25 

méter,  távcsővel is,  az adott célokra,  ülő testhelyzetből, letámasztásból is, sziluett, vagy 

target célokra és speciális lőlapokra.  

- Váltó távú profi lövészet:- Álló testhelyzetből 25méter, távcsővel is, a minősítésre használt 

célra. Majd távcsővel is, 40m – 25m – 15m – 10m, ülő testhelyzetből, letámasztásból is.  

A profi lövész versenyekre 14 éves kortól lehet nevezni. 

Használható lövedékek:- 4,5-ös diaboló. 
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Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott 

Széljelző:  25m hosszan, 5m-ként, illetve saját széljelző max. 5 darab  

 

6.3.1. Profi /APS/ Váltó Távú lövész feladat: 
 

- Profi /APS/ pontlövész minősítéssel és versenyengedéllyel. 

 

Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés 25m távolságra, papír célra. 

 

Belépő lövészet – álló testhelyzetből, 1,5 percen belül, maximum 5 leadott lövésből, 

minimum 3 találat, az 1.5l célra. Távolság 25méter. 

 

Záró lövészet: 

Célok: 12 különböző cél, különböző /fix/ távolságokra. 

-  50m – 5l cél, vagy 15x25cm fém cél (sz.- mag.)     -/ 1db  /A cél/ 

-  40m – 1,5l cél, vagy 10x20cm fém cél (sz.-mag.)   -/ 1db /B cél/ 

-  25m – 0,5l cél, vagy 6x12cm fém cél (sz.- mag.)    -/ 1db /C cél/ 

-  25m – 5cm átmérőjű – fém korong                          -/ 5db /D cél/ 

- 25m – 3,6cm átmérőjű – fém korong                       -/ 3db /E cél/ 

- Bónusz cél – 50m – 0,5l cél, vagy 6x12cm fém cél (sz.- mag.) / 1db 

 

- A sorrend:-  A cél / B cél / C cél / D cél / E cél / A cél/ Ameddig az előző célt nem teljesíti a 

sportoló, nem léphet tovább a következő célra. A korong célokat balról – jobbra kell 

teljesíteni. 

     

Lövés szám: 12 különböző célokra, különböző /fix/ távolságokra. maximálisan felhasználható 

– 18 lövedék 

Lőidő:  max 8 perc 

Testhelyzet: széken ülve, asztalról, letámasztásból is, távcsővel is. 

 

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 12 céltárgyat el kell találni, minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb lövedék 

felhasználásával. 

- A megadott sorrendben le kell küzdeni a 12 célt.  

 

- 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  
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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. ( 50m / 1.5l célt)  

 

- Az a versenyző a győztes, akinek az esetleges büntető időkkel és az esetleges bónusz 

eredménnyel 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. 

 

6.3.2   Profi /APS/ Precíz-Tizes lövész feladat: 
 

- Profi /APS/ pontlövész minősítéssel és versenyengedéllyel. 

 

Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés 25m távolságra, papír célra. 

 

Belépő lövészet – álló testhelyzetből, 1,5 percen belül, maximum 5 leadott lövésből, 

minimum 3 találat, az 1.5l célra. Távolság 25méter. 

 

Záró lövészet: 

Célok: 10db / 25mm korong cél. minden korong 25m-re.  

 

Lövés szám: maximum 12 lövedék,  

Lőidő:  max 5 perc 

Testhelyzet: széken ülve, asztalról a sátorvas előtt egy ponton támasztva (max-6cm hosszan) 

( bipod, babzsák, pokroc, stb engedélyezett, merev befogó állvány nem engedélyezett) vagy 

FT ülőpózban, max. 10x-es tetszőleges irányzékkal (lézer kivételével) 

 

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 belépő lövészetet, másik légfegyverrel is végrehajtani   

 

- A Precíz-Tízes sor lövész feladatot, a belépő lövészet befejezését követően 1 percen 

belül el kell kezdeni.   

 

- Találatnak számít a céltárgy elmozdulása.  

 

- Mind a 10 céltárgyat el kell találni, minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb lövedék 

felhasználásával. Balról jobbra, egymás után. 

- Az a versenyző a győztes, aki minél több célt eltalált a legkisebb az idő alatt. 

- Az időmérés mp pontossággal kell lebonyolítani. Holtverseny esetében a jobb belépő 

lövészet dönt.  

- Minimum 6 cél találata szükséges az értékeléshez. 
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6.3.3 Díjazás:   
- Absz.: 1-3 helyezett oklevél, a külön kupák legalább 2 nevező esetén kerülnek 

díjazásra. 

- Külön kupa értékelés: -       - 14-18éves /Ifi/ 

                                                                 - 50 év felett Senior 

                                                                       - Hölgyek   

                                                                   díjazás: 1. hely oklevél  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

7.1 Versenyenkénti értékelés: 
 

TLC kupák és abszolút díjazásuk / Versenyszámonként:- 

                                                                          Kivéve a Profi versenyszámokban. 

 

      -      Abszolút    1-3 helyezések oklevél díjazás. Min. 2 nevező sportoló esetében. 

 

                    -    Kupa díjazások:-  Min. 2 nevező sportoló esetében. 

 

                                   -10-12 éves / gyermek/ 

                                        -12-14 éves /ifi 1 / 

                                             -14-18 éves /ifi 2 / 

                                                  -50 év felett /senior/ 

                                                       -Női /Hölgy/ 

                                                                                          1 helyezések oklevél díjazás 

 

 

 

 

7.2 Évad értékelés: 
 

A kupafordulón szerezhető pontok (Hobbi/Amatőr és Profi számokban): 
 

                                              I. helyezés – 5 pont  

                                                   

                                                  II. helyezés – 4 pont 

                                                   

                                                        III. helyezés – 3 pont   

                                                       

                                                                IV. helyezés – 2 pont 

                                                    

                                                                       V. helyezés – 1 pont 

 7. Verseny és évad értékelések: 
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A sportoló, a verseny eredményétől függően éves kupasorozati és abszolút 

pontot kap. 

A TLC versenyein szerzett pontok alapján hirdetünk  

éves TLC kupa sorozat és abszolút eredményt. 

Holtverseny esetén, a több jobb eredmény dönt! 
 

 

 

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