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A verseny-célja: gyakorlási és minősülési és felkészülési lehetőség biztosítása a 
2014.évi „gyorslövő” OB.-ra.  Sportbaráti kapcsolatok ápolása. 

 
-helye:ORFK RSZKK Nagytétényi lőtere 
 
-ideje: 2014. 09.27. 09.00-tól minősítő verseny 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. 

versenyszámok 
-rendező: a  B.R.S.E. lövész szakosztálya 
 

A verseny résztvevői: A 2014 évre rajtengedélyt kiváltott sportlövők, és  a 
jogszerűen lőfegyvert birtokló személyek. 

Nevezési hozzájárulás: 800.Ft./versenyszám. 
 
Nevezés: Csak online! A www.shooting.hu –n. 
 
Versenyszámok: 
1, peremgyújtásos puska gyorslövés –fém irányzék 
2, peremgyújtásos puska gyorslövés –optikai irányzék 
3, peremgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék 
4, Központgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék 
5, Központgyújtásos pisztoly gyorslövés –optikai irányzék 
6, Központgyújtásos puska gyorslövés - fém irányzék  
7, Központgyújtásos puska gyorslövés – optikai irányzék 
 
 
Díjazás: Versenyszámonként I-III. helyezett részére oklevél 
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A BRSE kupa versenyszámainak leírása: 
 
1, peremgyújtásos puska gyorslövés – fém irányzék 
fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, - egylövetű,- ismétlő vagy – öntöltő 
működésű puska (hosszú lőfegyver) hordszíj használható. 
irányzék: nyílt vagy zárt  
 
2, peremgyújtásos puska gyorslövés – optikai irányzék 
fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, - egylövetű, - ismétlő vagy – öntöltő 
működésű puska (hosszú lőfegyver) hordszíj használható . 
irányzék:  bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt) 
 
 
6, központgyújtásos puska gyorslövés  – fém irányzék 
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, - egylövetű, - ismétlő vagy – öntöltő 
működésű puska (hosszú lőfegyver) hordszíj használható. 
irányzék: nyílt vagy zárt  
 
7, központgyújtásos puska gyorslövés – optikai irányzék 
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, - egylövetű, - ismétlő vagy – öntöltő 
működésű puska (hosszú lőfegyver) hordszíj használható . 
irányzék: bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt) 
Használható fegyver: 1.- 2.versenyszám 22LR. kaliberű lőszerrel működő golyós 
sport vagy vadászfegyver, a 6.- 7. versenyszám bármilyen központgyújtású lőszerrel 
működő golyós sport vagy vadászfegyver, amelyet jogszerűen birtokol a versenyző. 
 
Általános szabályok: 
távolság: 50 méter 
cél: a, versenyszám: 4 sz. sportpisztoly lőlap.  
     b, versenyszám: 4 sz. sportpisztoly lőlap középrész ( csak 7-től felfelé értékelés.) 
próbalövésszám/lőidő/lőpozició: –5 lövés, 60 sec. alatt, szabad stilusban az „a”  
lőlapra, hordszíj használható. 
a, versenyszám: 
lövésszám/lőidő/lőpozició: –10 lövés, 60 sec. alatt, állva szabad kézből hordszíj 
használható.  
b, versenyszám:lövésszám/lőidő/lőpozició: –10 lövés, 60 sec. alatt, térdelve hordszíj 
és térdpárna használható. 
Kiindulási helyzet: töltött fegyver kézben, vízszintes helyzetben, csípő 
magasságban. Hangjelzés (start jel) után lehet a lőpoziciót (puskaszíjat) felvenni, és 
megkezdeni a versenyt. 
Akadály elhárítást, a biztonsági szabályok betartásával lőidőn belül 
kell elvégezni! Akadály miatt újra lövés nincs! 
Értékelés:10 -10 lövés összértéke. Köregyenlőség esetén először az álló eredmény 
dönt utána a sportlövészet szabályai szerint. 
 Átlövés esetén, 2 lövésig, ha meg lehet állapítani (különböző kaliber) az átlőtt 
találatokat, akkor rendes értékelés, ha 2-nél több az átlövés, akkor a vétlen 
versenyző értékelés nélkül új sorozatot lő, a vétkesnek csak a saját táblájába 
található találatait kell értékelni. 



3, peremgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék                           
fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver. 
irányzék: nyílt, optikai irányzék (pirospont) nem használható. 
 

4, központgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék 
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver. 
irányzék: nyílt, optikai irányzék (pirospont) nem használható. 
 
 5, központgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék 
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver. 
irányzék: bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt) 
 
Használható fegyver: 3, versenyszám: 22LR. kaliberű, 4,-5 versenyszám:min. 7,62 
kaliberű, -sport vagy egyéb pisztoly illetve revolver, amelyet jogszerűen birtokol 
a versenyző. 
 
Általános szabályok: 
Céltávolság: 25 méter 
cél: a, és b, versenyszám: 4 sz. sportpisztoly lőlap 
próbalövésszám/lőidő/lőpozició: –5 lövés, 30 sec. alatt, s, állva szabad kézből  
(egy vagy kétkéz). 
a, versenyszám: lövésszám/lőidő/lőpozició: –5 lövés, 30 sec. alatt, állva szabad 
kézből (egy vagy kétkéz). 2x ismételve összesen 10 lövés 
b, versenyszám: lövésszám/lőidő/lőpozició: –5 lövés, 15 sec. alatt, állva szabad 
kézből (egy vagy kétkéz). 2x ismételve összesen 10 lövés  
Kiindulási helyzet: töltött fegyver kézben, 45 fokos szögben lefelé lőirányba. 
Hangjelzés (start jel) után lehet a lőpoziciót felvenni, és megkezdeni a versenyt. 
Akadály elhárítást, a biztonsági szabályok betartásával lőidőn belül 
kell elvégezni! Akadály miatt újra lövés nincs! 
Értékelés: 10-10 lövés összértéke. Kör egyenlőség esetén először a 15 sec. 10 
eredménye dönt, utána a sportlövészet szabályai szerint. 
Átlövés esetén, 2 lövésig, ha meg lehet állapítani (különböző kaliber) az átlőtt 
találatokat, akkor rendes értékelés, ha 2-nél több az átlövés, akkor a vétlen 
versenyző értékelés nélkül új sorozatot lő, a vétkesnek csak a saját táblájába 
található találatait kell értékelni. 

 
 

 

 


