GUMILÖVEDÉKES SZITUÁCIÓS LÖVÉSZ
SPORTÁG SZABÁLYZATA

A sportág az IPSC lövészet alapjainak elsajátítását szolgálja, azonban mindezt
engedélyköteles fegyverek nélkül teszi lehetővé bárki számára.
A sportág kifejezetten szabadidősport célját szolgálja, ezért a versenyeken
bárki résztvehet, aki a 18-ik életévét betöltötte és sportolásra alkalmas
állapotban van.
A verseny során 6 lövéses pályákat kell kialakítani, alkalmazkodva a
gumilövedék kilövésére képes gáz-riasztó fegyverek lehetőségeihez.

Az alapvető szabályok.
A verseny 30 lövéses, azaz öt pályát kell kialakítani.
A céltávolságok 1-5m közé esnek. Az egyes célokon egy vagy két találati zónát
lehet kialakítani.
A verseny során a feladat végrehajtására fordított időt kell alapul venni,
úgynevezett szorzók alkalmazása segítségével. Egy versenyen az egyes
kialakított pályákon a szorzók eltérőek lehetnek, valamint egy adott pályán a
szorzók az egyes célok esetében eltérőek lehetnek.
A célokon az eltérő szorzójú célzónákat jól láthatóan (pl. színekkel) meg kell
különböztetni. Egy pályán belül, illetve a célon maximálisan 3 eltérő szorzójú
zónát lehet kialakítani.
A 30 lövés leadásának összideje adja az elért időeredményt, amihez hozzá kell
számítani a célfelületen elért találatokat.
A verseny során végig be kell tartani a lövészetre vonatkozó biztonsági
szabályokat.

1

Biztonsági szabályok
A fegyvert a lőtéren mindig a tokjában kell tartani, kivéve a tüzelőállásban,
illetve a szárazlövésre, vagy a karbantartásra kijelölt területet.
A fegyver töltény, illetve gumilövedlkes lőszer csak a „tölts” vezényszó kiadása
után lehet. Az „üríts” vezényszó kiadása után a fegyvert üríteni kell, illetve ha ez
nem lehetséges akadály miatt, a fegyvert a lőirányba történő lövések leadásával
kell üríteni.
Amikor a verseny személyzete vagy a lövők a tüzelőállás előtt tartózkodnak, a
fegyvereknek a lövész asztalon kell elhelyezkedniük, azokhoz hozzányúlni tilos.
A fegyvert a lőfeladat befejezése után a versenybíróknak vizsgára be kell
mutatni, csak ezután helyezhető vissza a tokba.
A készenléti helyzet: A versenyző az induló pozícióban áll, a fegyver a tokban
betöltve, fesztelenítve. A versenyző a kezét a tok felett tarthatja, de a fegyvert és
a tokot nem érintheti.
Tüzelési helyzet: A lövészet vezető kérdésére „ versenyző felkészült?”, jól
hallható „felkészült” választ kell adni. Csak ezután indítható a versenyző.
A lőállásban lövést csak a „TŰZ” vezényszó kiadása után, illetve az időmérő
szerkezet indító hangja után lehet leadni. A szabályt megszegő versenyzőt
kizárásig terjedő büntetéssel lehet sújtani.
A nézőket a tűzvonal mögött legalább 5m mélységtől kell elhelyezni.
A biztonsági zóna a tűzvonal mögött legalább 2m mély kell legyen.
A „TÜZET SZÜNTESS” vezényszót követően a versenyző köteles a fegyvert
azonnal feszteleníteni és azt 45 fokban a föld felé tartani. Az „ÜRÍTS”
vezényszót követően a versenyző köteles a fegyvert üríteni, majd a lőirányba
fordított fegyvert a billentyű elhúzásával, vagy lövéssel feszteleníteni, akár
töltve van, akár nem. A fegyvert csak a lövészet vezető „ fegyvert vizsgára”
felszólítása után, a vizsga után lehet a tokjába visszatenni.
A verseny során kötelező a szilánkmentes védőszemüveg és hallásvédő
használata.
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Technikai szabályok
Célok:
- a verseny során használható papír alapú célokat és a bukócélokat ( pepper) az
„A” melléklet tartalmazza.
- A MAPOSZ engedélyével a célok a rendező által elérhető anyagú és formájú
célokra cserélhetőek, de ez esetben a verseny során alkalmazott célokat a
MAPOSz-al előzetesen egyeztetni kell.
- takart, vagy részben takart cél kialakítható.
- a „tilos” célon látható találatot 2x-es értékkel számítva le kell vonni.
- Az egyes pályákat úgy kell kialakítani, hogy a pályákon egyidejüleg
biztonságosan lehessen a lövészetet lefolytatni. Egyidőben legfeljebb 3
pályán lehet a feladot lefolytatni.
Céltábla, bukócél magassága:
- a papír alapú cél alsó szélének a talajtól számítva 10cm és 40cm között kell
lennie. A bukócéloknak a talajtól számítva 10cm és 80cm között kell lenniük.
Használható fegyverek:
- Kizárólag gáz-riasztó besorolású, muzeális besorolású, vagy gumilövedékes
lőfegyver besorolású fegyverek használhatóak.
- Kivétel: fekete lőporos fegyverek ( kizárólag gumilövedékkel) csak a
MAPOSZ külön engedélyével értékelhetőek.
Csoport:
- Standard gáz-riasztó, muzeális ( bajnokság)
- Open gumilövedékes maroklőfegyver ( kupa)
Kategóriák:
- Forgótáras gáz-riasztó
- Gumilövedékes maroklőfegyver
- Muzeális fegyver gumilövedékkel
- Felnevezés engedélyezett
Irányzék:
- tetszőleges, kivéve vetített sugaras ( laser)
- open csoportban vetített sugaras is engedélyezett
Tüzelő állás:
- 90x90 cm állás ( induló állás), ahonnan a lövő az első lövést köteles leadni és
ahonnan elindulhat.
Tömeg:
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- max 2,5 kg
Fegyver méretek:
- max 28 cm csőhosszúságú
Elsütő erő:
- minimum 0,5 kp

Lövedékek:
- max. 18mm-es gumi lövedék,
- maximális keménység: 70 shore

Ruházat
- sportruházat ( melegítő), de a lövész ruházat, lövészkesztyű használata tiltott.

Lövés módozatok
- az egyes pályákra előírható az egy kézzel leadott lövés, illetve a „gyenge”
kézzel leadott lövés.

Kiértékelés
- találatnak számít a célzóna találattal érintése, illetve a bukócél ledőlése.
- A versenyző által elért elért találatok szorzóval számított értékét össze kell
adni és elosztani az elért lőidővel. Az kiszámított érték a lőeredmény.
- Az eredményt a lőeredmény alapján kell kihírdetni. Győztes az a versenyző,
akinek a legmagasabb a lőeredménye. Holtverseny esetében a magasabb
szorzójú találatok száma dönt, amennyiben ezzel sem eldönthető a helyezés,
akkor a több távolabbi célon elért találat száma.
- További rangsorolás: A győztes versenyző által elért eredmény számít 100%nak, a többi versenyző eredményét az ehhez viszonyított százalékban és tized
százalékban kell kiszámítani és kifüggeszteni.

Egyéb versenyszabályok:
Fegyverek használata
- a verseny közben meghibásodott fegyver nem cserélhető másikra.
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- a versenyzők a fegyvereiket átengedhetik egymásnak versenycélra.
- a verseny előtt az adminisztratív átvételi időben legalább 1 óra belövési időt
kell biztosítani, lealább 2 tesztpályán.
- az elejtett fegyvert a versenyző felveheti és folytathatja a feladatot,
amennyiben a versenybíró ezt biztonságosnak ítéli.
- akadály esetében annak következményeit a versenyző maga viseli.
- akadályoztatás esetén a versenyző a feladatot megismételheti.
- száraz lövés gyakorlására helyet kell biztosítani.
- a versenybíró által használt időmérő eszközt hivatalosnak kell tekinteni.
Óvás
- az ideiglenes eredmény kifüggesztését követően 20 percig írásban.
- díja 10.000 Ft
- időmérés ellen óvás nincsen
Bíráskodás
- elfogadott az MSSZ, az MDLSZ, a MAPOSZ bírói és lövészet vezetői
igazolvány
Nevezés egészségügyi feltétele
- nevezni érvényes jogosítvánnyal, vagy annak orvosi meghosszabbítására,
kiváltására alkalmas orvosi igazolással, vagy sportorvosi igazolással lehet.
Nevezés sportjogi feltétele
- MAPOSZ tag nevezhet MAPOSZ versenyengedélyes versenyzőt, illetve
szabadidős sportoló nevezhet MAPOSZ napi rajtengedéllyel.
- MSSZ, MDLSZ licenc-el rendelkező versenyzők edzés jelleggel vehetnek
részt a versenyen, illetve a napi rajt engedéllyel értékelt versenyzőként.
Ebben az esetben a napi rajt engedély ára az MSSZ-t, illetve az MDLSZ-t
illeti.
Nevezés pénzügyi feltétele
- MAPOSZ éves versenyengedély díja: 5.000 Ft, vagy
- MAPOSZ napi rajtengedély:1500 Ft
- továbbá a rendező által meghatározott nevezési díj megfizetése
Minősítési szintek
- mester:
- első osztály:
- másod osztály:
- harmad osztály:
- negyed osztály:

96% felett
92% felett
88% felett
80% felett
70% felett
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Minősítés megszerzése
- másod, harmad és negyed osztályú minősítés megszerezhető saját egyesület
versenyén, amely regisztrált a MAPOSZ-nál és legalább 5 nevezővel került
lebonyolításra. A hitelesített eredményt postai úton kell megküldeni a
MAPOSZ címére. Hitelesíthet két MSSZ, MDLSZ, vagy MAPOSZ bíró,
vagy lövészetvezető.
- első osztályú minősítést saját egyesület versenyén lehet szerezni, amely
regisztrált a MAPOSZ-nál és ahol a kategóriában legalább tíz versenyző
nevezett és legalább három egyesület versenyzői vesznek részt. A hitelesített
eredményt postai úton kell megküldeni a MAPOSZ címére. Hitelesíthet két
MSSZ, MDLSZ, vagy MAPOSZ bíró, vagy lövészetvezető.
- mester minősítést kizárólag a MAPOSZ országos sportági szövetség
versenynaptárában meghirdetett minősítő versenyen lehet szerezni, ahová
IPSC minősítéssel rendelkező lövész mestert kell meghívni, akinek
eredménye számít 100%-nak.
- minősítést szabadidős sportoló is szerezhet
Eredmények közlése:
- A MAPOSZ honlapján versenyenként és egyéni ranglistán folyamatosan. Az
egyéni ranglistán a versenyző ( résztvevő) által az adott évben elért három
legjobb eredmény kerül közlésre.
Bajnokság:
- A MAPOSZ országos sportági szövetség Nemzeti Bajnokságában standard
csoportban lehet bajnoki címet szerezni. A bajnok a díjkiosztó ünnepséget
követő egy éven át viselheti a „Magyarország szituációs lövész bajnoka”
címet. Ezt a címét ruházatán és felszerelésén feltüntetheti.
- Az open csoportban Magyar Kupa kerül kiírásra.

Budapest 2014-07-18

MAPOSZ elnöksége

6

