Nagyöbű puska és a gyorslövő nemzeti versenyszámok
leírásai.
Nagyöbű puska optikai irányzék 100 és 300m-es versenyszámok leírása és
minősítési szintek.
Ezen versenyszámokban nők és férfiak eredményeit együtt értékelik!
1. Optikai irányzék 100 m
Lövésszám:

10 vagy 20 lövés

Testhelyzet:

fekvő

Lőlap:

100m-es puskalőlap, 2 lövés/ lőlap, Bajnokságokon 1lövés/lőlap.

Lőidő:

3perc/3próbalövés, 10 vagy 20 perc az értékelt lövésekre.

2. Optikai irányzék 300 m
Lövésszám:

10 vagy 20 lövés

Testhelyzet:

fekvő

Lőlap:

ISSF pisztoly lőlap, max.10 lövés értékelt lőlaponként

Lőidő:

3perc/3próbalövés, 10 vagy 20 perc az értékelt lövésekre.

A próbalövést leragasztani az értékelt lövés előtt! Lehet más szinnel.
Általános technikai előírások:
Felszerelés: Sportlövészet szabályainak megfelelő cipő (nyitott, szandál,vagy papucs
jellegű nem lehet), ruházat!
Használható fegyver és lőszer: 5,6mm.-es központgyújtású (220 Russian) vagy annál
nagyobb kaliberű, bármilyen rendszerű (kivéve a sorozatlövő) központgyújtású puska,
amelyet jogszerűen birtokol a versenyző.
A fényjelző és páncéltörő lőszer kivételével, bármilyen lőszer.
Alátámasztás: elöl hátul bárhogy (állvány illetve más), elöl max. 20 cm hosszon érhet a
fegyver előagya, hátul max. 12 cm.-t érhet a tusa a támasztékra.
Értékelés: az MSSZ szabályai szerint.
Versenyszám / Kód 4
Nagykal. pu. opt.ir. 20 löv. 100m.
Nagykal. pu. opt.ir. 10 löv. 100m.
Nagykal. pu. opt.ir. 20 löv. 300m.
Nagykal. pu. opt.ir. 10 löv. 300m.

I. osztály
190
-0190
-0-

II. osztály
130
65
130
65

III. osztály
110
55
110
55

IV. osztály
90
45
90
45

Nagyöbű nyílt irányzékú puska 50 és 100m.-es versenyszámok
leírása és minősítési szintek.
Ezen versenyszámokban nők és férfiak eredményeit együtt értékelik!

3. Nagyöbű nyílt irányzékú puska 100m. (fekvő)
Fegyver: Bármilyen típusú és rendszerű (kivéve sorozatlövő) központgyújtású puska,
amelyet jogszerűen birtokol a versenyző.
Irányzék: nyílt irányzék
Cél: ISSF 50m. pisztoly lőlap
Pozíció: Fekve lasszó szíj nem, csak hord szíj használható
Távolság: 100 méter
Kaliber: 5,6mm.-es központgyújtású (220 Russian) vagy annál nagyobb kaliberű.
Lövésszám: 10 (nincs próbalövés)
Kiegészítők: Lövészkabát, kesztyű, stb., hord szíj használata megengedett.
Lőidő: 15 perc
Értékelés: MSSZ szabályai szerint

4. Nagyöbű nyílt irányzékú puska 50m. (álló)
Fegyver: Bármilyen típusú és rendszerű (kivéve sorozatlövő) központgyújtású puska,
amelyet jogszerűen birtokol a versenyző.
Irányzék: nyílt irányzék
Cél: ISSF 50m. pisztoly lőlap
Pozíció: állva
Távolság: 50 méter
Kaliber: 5,6mm.-es központgyújtású (220 Russian) vagy annál nagyobb kaliberű.
Lövésszám: 10 (nincs próbalövés)
Kiegészítők: Lövészkabát, kesztyű, stb., hord szíj használata megengedett.
Lőidő: 15 perc

Értékelés: MSSZ szabályai szerint.
Versenyszám / Kód 4
Nagykal. pu. fém ir. 10 löv. 100m. (fekvő)
Nagykal. pu. fém ir. 10 löv. 50m. (álló)

I. oszt.
95
95

II. oszt.
50
50

III. oszt.
35
35

Az 1-4 versenyszámokban a sportfegyver vásárlási javaslat max.
338 Lapua Magnum kaliberjelig adható!!!
Gyorslövő puskaszámok leírása és minősítési szintek .
Ezen versenyszámokban nők és férfiak eredményeit együtt értékelik!
5, peremgyújtásos puska gyorslövés – fém irányzék

fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, - egylövetű,- ismétlő vagy – öntöltő
működésű puska (hosszú lőfegyver) hordszíj használható.
irányzék: nyílt vagy zárt

6, 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)

7, központgyújtásos puska gyorslövés – fém irányzék

fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, - egylövetű, - ismétlő vagy – öntöltő
működésű puska (hosszú lőfegyver) hordszíj használható.
irányzék: nyílt vagy zárt

8, 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)

Általános szabályok:
Használható fegyver: 5.- 6.versenyszám 22LR. kaliberű lőszerrel működő golyós
sport vagy vadászfegyver, a 7.- 8. versenyszám bármilyen minimum 5,6mm.-es

központgyújtású (220 Russian) vagy annál nagyobb kaliberű, (kivéve a sorozatlövő)
lőfegyver, golyós sport vagy vadászfegyver, amelyet jogszerűen birtokol a versenyző.
távolság: 50 méter
cél: a, versenyszám: ISSF 50m. pisztoly lőlap
b, versenyszám: ISSF 50m. pisztoly 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 tár a fegyverben a zár nincs lezárva, illetve a töltényűr
üres, fegyver kézben, vízszintes helyzetben, csípő magasságban.
Hangjelzés (start jel) után lehet a lőpoziciót (puskaszíjat) felvenni, csőre tölteni 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 az MSSZ 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.
Kód
40

41
38
39

Versenyszám
Peremgyújt. pu. gyorslövés – fém ir.
Peremgyújt. pu. gyorslövés – opt. ir.
Központgy. pu. gyorslövés – fém ir.
Központgy. pu. gyorslövés – opt. ir.

I. oszt
185
185
185
185

II. osztály
160
160
160
160

III. oszt.
120
120
120
120

IV. oszt.
80
80
80
80

Gyorslövő pisztolyszámok leírása és minősítési szintek.
Ezen versenyszámokban nők és férfiak eredményeit együtt értékelik!
9, peremgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver.
irányzék: nyílt, (optikai irányzék (pirospont) nem használható).
10, központgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver.
irányzék: nyílt, optikai irányzék (pirospont) nem használható.
11, központgyújtásos pisztoly gyorslövés –optikai irányzék
fegyver: központgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver.
irányzék: bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt)

Általános szabályok:
Használható fegyver: 9, versenyszám: 22LR. kaliberű, 10,-11 versenyszám:min.
7,62 kaliberű, -sport vagy egyéb pisztoly illetve revolver, amelyet jogszerűen birtokol
a versenyző.
Céltávolság: 25 méter

cél: a, és b, versenyszám: ISSF 50m. pisztoly 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 (egyvagy 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: 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.
Végeredmény: 10-10 lövés összértéke. Kör egyenlőség esetén először a 15 sec.-es
10 lövés eredménye dönt, utána az MSSZ szabályai szerint.
Kód
42
43
44

Versenyszám
Peremgy. pisztoly gyorslövés –fém ir.
Központgy. pisztoly gyorslövés –fém ir.
Központgy. pisztoly gyorslövés –opt. ir.

I. oszt
185
185
185

II. osztály
160
160
160

III. oszt.
120
120
120

IV. oszt.
80
80
80

