
Lövészeti versenyszám 
 
Cél: korongok, fémcélok, 
Lövésszám: 2*14 db lőszer, tárcserével végrehajtva.  
Távolság: 6 és 25 m között, célok térben elhelyezve 
Testhelyzet: álló, térdelő, fekvő 
Irányzék: nyílt irányzék 
 
Feladat végrehajtása:  

Az akadálypályáról a lőszeres asztalhoz (lövőknek egyénileg lesz kialakítva) beérkezve a csapattagok 

önállóan megkezdik a részükre fegyvertípusonként kiosztott lőszermennyiség betárazását. 1-1 tárba. 

Ezt követően a versenybírók utasításait követve hajtják végre önállóan az 1. sz. feladatot. A feladat 

végrehajtására két tárban összesen 7-7 db lőszer áll rendelkezésre. A tüzelőállásokból kilépni, 

kihajolni, vagy más egyéb módon helyet változtatni tilos. Az 1. sz. feladat végrehajtását követően 

futva haladnak a szomszédos 2. sz. feladat végrehajtási helyére, ahol ismét betáraznak 1-1 tárba 7-7 db 

lőszert. Összesen leküzdhető célok száma a két végrehajtási helyen csapatszinten 4x28 db tehát 

összesen 112 db cél. 

A feladatok értékelése egyben történik. A csapat 5. tagja a helyszínen maradva aláírásával igazolja az 
eredmény hiteleségét! Amennyiben nem lesz jelen a csapat hitelesítő tagja úgy a bírók aláírása az 
irányadó! 
 
Értékelés: 
A legtöbb cél ledöntése/leküzdése. A feladat az első lövő tüzelőállásba lépésével kezdődik és (1. 
feladatnál) az utolsó lövő tüzelőállásból való kilépésével fejeződik be (2. feladatnál) Mivel a lövészeti 
feladatok végrehajtási ideje (azaz a lövészettel és a tárazásokkal, ürítésekkel eltöltött idő) is beleszámít 
az akadálypálya végrehajtási idejébe, így a mért rész idő, csupán annak a megállapítására szolgál, hogy 
pontazonosság esetén a rövidebb idő alatt végrehajtott lőgyakorlat lesz az eredményesebb. 
 
Az adott csapattag eredményének nullázásra kerül sor amennyiben: 
 

1) A lövő az indító sípjelet megelőzően kezdi meg a feladat végrehajtását 
2) A lövő a versenybíró figyelmeztetése ellenére is helytelenül hajtja végre a gyakorlatát 

 
Egyéb, a lövészet során betartandó rendszabályok:  
 

1) A fegyver működőképességéről a csapat tagjai önállóan gondoskodnak. Fődarab (cső, szán, helyretoló 
szerkezet) meghibásodása és törése esetén, a feladatot az addig leküzdött célok értékelésével (büntetés nélkül) - 
a csapat végrehajthatja. Az egyes lövők eredménye összegzésre kerül, ez adja a csapat eredményt. Lőszerhiba 
esetén a bírók által biztosított tartalék lőszerrel folytatja a versenyző a feladat végrehajtást! (Töltés –ürítés 
szabályainak betartása mellett!!) 

2) Az akadályelhárítást a versenyzők önállóan hajtják végre, mely a lő időbe beszámít.  

3) A működtetési hibák a végrehajtási időbe beszámítanak, ismétlésre e miatt nincs lehetőség. 

4) E tekintetben a versenybíró (k) döntenek 

5) A fegyverbe, akár üres, akár töltött tárat behelyezni csak a versenybíró utasítására lehet.  

6) A versenyfeladat befejezését követően az ürített fegyvert a versenybírónak be kell mutatni. 

7) Fül- és szemvédő használata kötelező. A védőfelszerelések nélkül a feladat nem hajtható végre. 
      Egyéb biztonsági rendszabályokat a helyszínen a versenybírók ismertetik. 
8) Fő biztonsági rendszabályok megsértése a versenyből való kizárást eredményezi!  

Lőszer:  
A versenyen kizárólag a rendező által biztosított lőszerek használhatóak! 


