Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség
OTTHONI LÉGPUSKÁS LÖVÉSZET SZABÁLYZATA

Az egyre fogyatkozó sportcélú lőterek száma és a növekvő utazási költségek
miatt a MAPOSZ létrehozza az OTTHONI légpuskás lövészet sportszabályait.
Az Otthoni Lövészet országos versengés, melynek eredményeit a MAPOSZ
naprakészen közli weblapján, a Ranglistán.
A lövész igényelheti, hogy eredményei mellett az arcképe is megjelenjen.

Résztvevők:
Résztvevő bárki lehet, aki lövészet sportágban érvényes éves verseny
engedéllyel két évre visszamenőleg a MAPOSZ Szövetségnél nem rendelkezik.
Így résztvevő lehet a lövész családtagja, ismerőse, barátja is.

Értékelt versenyszámok:
- Amatőr és Hobbi lövészet szabályai szerint, mely a maposz.sport.hu
weboldalon a Szabályzatok menüpontban megtalálható.
- Precíziós lövészet szabályai szerint, 25m céltávolságra, mely
maposz.sport.hu weboldalon a Szabályzatok menüpontban megtalálható.
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Az otthoni lövészet végrehajtása, ellenőrzése, az eredmény közlése a
MAPOSZ weboldalán:

- A lövészetet minimum három fős csapatokban kell végrehajtani a fenti
sportszabályokban foglalt célokra és céltávokra. A sportszabályokat a
legpontosabban be kell tartani.
- A szabályok betartását a csapatok tagjai egymásnak ellenőrzik.
- Mindhárom csapattagnak végre kell hajtani a lőfeladatot és be kell küldenie a
lőlapját a MAPOSZ címére.
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- A lőlapon található rubrikákat maradéktalanul ki kell tölteni, az elért
eredményt feltüntetésének kivételével. Amennyiben a lövész nem tagja
sportegyesületnek, úgy az „Egyesület” rubrikába a „Hobby” szöveget kell
írni.
- A lövésznek a lőlapot az értékelő oldalon saját kezűleg alá kell írni.
- A lőlap hátulján fel kell tüntetni a Lövész nevét, címét életkorát, a lövészet
helyét, időpontját, az alkalmazott fegyver és lövedék típusát. A csapat két
másik tagja nevével, lakcímével és aláírásával igazolja, hogy a lövészet a
szabályok betartásával történt.
- Mindhárom lövész lőlapját be kell küldeni a MAPOSZ címére ahhoz, hogy
azok értékelésre kerüljenek és az eredmény a ranglistára felkerüljön.
- A kiválasztott versenyszámhoz tartozó lőlapok letölthetők a maposz.sport.hu
weboldalról a Lőlapok menüpont alól. A lőlapokat minimum 160gr-os
papírra kell kinyomtatni.
- Az otthoni lövészet eredményeit a Ranglista tartalmazza. A Ranglistán a
lövész aktuálisan, az adott évben addig elért legjobb eredményét kell
feltüntetni.
- Ranglistát a 25m-es precíziós lövész számokban vezet a Szövetség,
kategóriánkénti bontásban.
- A lőlapokon elért eredményeket a Szövetség értékeli ki, a postai úton
megküldött lőlapok alapján.
- A kiértékelés és az eredmény közlés díja 500 Ft/fő/lőlap, amelyet a postai
borítékban is el lehet helyezni, illetve befizethető a MAPOSZ számlájára.
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