Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség

SPEED SZILUETT LÖVÉSZ SPORTÁG
SZABÁLYZATA

A sportág a légfegyverekkel elérhető pontosság és az ehhez szükséges gondos
célzás relatíven nagy időszükségletének ellentétére épül. A kis méretű céltárgy
eltalálásához idő kell, de sportág értékelésében az időszükséglet az értékelés
egyik tényezője. Így a versenyző a lövészet során azt a feladatot kapja, hogy
minél rövidebb idő alatt találjon el minél több céltárgyat, az újratöltés
műveletével együtt.
A sportág rendkívüli kigyakorlottságot igényel, úgy a fegyver töltésének
mozdulatsorára nézve, mint a célzás a lövés még kellően pontos végrehajtását
tekintve.

Az alapvető szabályok.
A leadható lövések száma nincsen korlátozva.
Legalább 12 figurát le kell lőni ahhoz, hogy a lőeredmény kiszámításánál 6
percnél rövidebb időt lehessen figyelembe venni.
A céltávolságok 25m ( VR) és 40m (VM), valamennyi távolságon 1/10 méretű
IMSSU sziluett figurákra.
7,5J alatti torkolati energiájú rugós fegyverekkel lehet versenyezni.
A lövész tetszőleges testhelyzetben lőhet, állva, ülve, térdelve, vagy fekve. A
fegyver a sátorvasat megelőző, csőtorkolat felé eső felületén bármilyen módon
alá lehet támasztva, akár lőasztalon, arra helyezett pokrócon, babzsákon, nem
rögzített állványon. A sátorvasat a lövész irányába meghaladóan a fegyver csak
a lövész testével, ruházatával érintkezhet.
Irányzásra bármilyen rendszerű irányzék használható, a vetített optikai
irányzékon kívül. A nagyítás megengedett maximális mértéke 25m-re max 10xes, 40m-re nincsen korlátozva.
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Találatnak csak az a lövés számít, amellyel a figurát az állványról sikerül lelőni.
A versenyzőnek a feladatot legfeljebb 6 perc alatt kell végrehajtani, melynek
során tetszőleges számú lövést adhat le. A 6 perc elteltét követően az elért
pontszámot az állványon fent maradt figurák értékének figyelembe vételével
kell kialakítani.
A verseny során a kos, pulyka, disznó, csirke figurák értéke sorban: 1, 2, 3, 4.
20 lövéses feladat esetén a 20 lövést 5 db kos, 5 db pulyka, 5 db disznó és 5 db
csirke figurára kell leadni.
Az elért találatok összesítése után a találatok értékét meg kell szorozni 2000-el
és elosztani a valamennyi figura lelövéséhez szükséges másodpercekben
kifejezett idővel. Az így kiszámított érték a lőeredmény. Az a versenyző a
győztes akinek a legmagasabb a lőeredménye, a helyezéseket a sorban ezt
követő legmagasabb elért lőeredmények alapján kell kihírdetni. Holtverseny
esetében a több nagyobb értékű figura lelövése dönt, majd sorban a több
alacsonyabb értékű.
A verseny során végig be kell tartani a légfegyveres lövészetre vonatkozó
szabályokat.

Biztonsági szabályok
A fegyvert a lőtéren mindig a tokjában kell tartani, kivéve a tüzelőállásban,
illetve a szárazlövésre, vagy a karbantartásra kijelölt területet.
A tüzelőállás előtt csak a lövészetvezető, vagy a vezető versenybíró „TÜZET
SZÜNTESS” és „ÉRTÉKELÉS” vezényszavát követően lehet tartózkodni.
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.
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A lőállásban lövést csak a „TÖLTS” és „TŰZ” vezényszó kiadása 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 a lövészasztalra helyezni. Az „ÜRÍTS” vezényszót követően a
versenyző köteles a lőirányba fordított fegyvert a billentyű elhúzásával, vagy
lövéssel feszteleníteni, akár töltve van, akár nem.
A verseny során javasolt a szilánkmentes védőszemüveg használata.

Technikai szabályok
Célok:
- a verseny során használható 1/10 méretű fém sziluett célokat az IMSSU
versenyszabályzata tartalmazza.
Céltartó állvány magassága:
- az állvány felső vízszintes tartó síkjának 60cm és 100cm magasság között
kell lenniük. A MAPOSZ engedélyével ettől az értéktől lefelé el lehet térni.
Céltávolságok:
- VR kategóriában 25m távolságban
- VM kategóriában 40m távolságban
Használható fegyverek:
- légfegyveres eseményen kizárólag légfegyverek használhatóak.

Kategóriák:
- 7,5J +6% alatti rúgós, visszarúgásos ( VR)
- 7,5J +6% alatti rúgós, visszarúgás mentes (VM)
- felnevezés megengedett
Irányzék:
- tetszőleges, kivéve vetített sugaras ( laser)
- az alkalmazható nagyítás maximuma 10x-es (VR)
- az alkalmazható nagyítás nem korlátozott (VM)
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- A 10x-nél nagyobb nagyításra képes távcsöveket max. 10x-es értéken a
verseny előtt fixálni kell. ( VR)
Lövész asztal:
- magasság min 75cm, max 85 cm
- felület min 65x90cm
- 1 db, kerekes székkel való hozzáülésre alkalmas asztal kialakítása kötelező
Támasztás:
- 25m és 40m céltávolság esetén a sátorvasat megelőző részen egy ponton
támasztva
- tilos a merev befogó állvány és a beállítható állványok használata. Bipod,
lövész zsák, pokróc használható ( standard)
- A fentieken túlmenően a fegyver csak a lövő testével, ruházatával érintkezhet
Tömeg:
- max 6,8 kg távcsővel
Fegyver méretek:
- 25m ISSF légfegyver szabálykönyv szerint
- 40m nincsen korlátozva, de be kell férnie egy 140x10x35cm-es dobozba (
csak a fegyvernek, távcső nélkül, csak óvásra vizsgálható)
Elsütő erő:
- nincsen korlátozva, de biztonságos legyen
Lövedékek:
- max 5,5mm-es ólomtartalmú lövedék

Széljelzők
- minden versenyző biztosíthat a maga számára max. 3 db széljelzőt.
- a széljelző max 3 db alkatrészből állhat ( standard)
Ruházat
- sportruházat ( melegítő), de a lövész ruházat, lövészkesztyű használata tiltott.
Kiértékelés
- találatnak számít a céltárgynak az állványzatról való lelövése
- találati érték a lelőtt figurák összesített értéke
- Az elért találatok összesítése után a találatokkal elért találati értéket meg kell
szorozni 2000-el és elosztani a valamennyi figura lelövéséhez szükséges,
vagy a maximális lőidő másodpercekben kifejezett idejével. Az így
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kiszámított érték a lőeredmény, azaz pontérték. Az a versenyző a győztes
akinek a legmagasabb a lőeredménye, a helyezéseket a sorban ezt követő
legmagasabb elért lőeredmények alapján kell kihírdetni. Holtverseny
esetében a több nagyobb értékű figura lelövése dönt, majd sorban a több
alacsonyabb értékű.

Egyéb versenyszabályok:
Fegyverek használata
- a verseny közben meghibásodott fegyver nem cserélhető másikra.
- a versenyzők a fegyvereiket átengedhetik egymásnak versenycélra.
- minden céltávolságra 5 pontosító lövés leadásának lehetőséget kell
biztosítani.
Óvás
- az ideiglenes eredmény kifüggesztését követően 20 percig írásban.
- méretre: díja 10.000 Ft
- tömegre, torkolati energiára: díja 3.000 Ft
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.
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:

550 pont
420 pont
350 pont
300 pont
250 pont
5

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 lőeredményt 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 két egyesület versenyzői vesznek részt. A hitelesített
lőeredményt 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 légfegyveres speed sziluett minősítő
versenyen lehet szerezni.
- 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 eredménye kerül közlésre. A ranglistán az open csoport és a standard
csoport eredményei együttesen kerülnek feltüntetésre.
Bajnokság:
- A MAPOSZ országos sportági szövetség Nemzeti Bajnokságában 25m-en és
40m-en lehet bajnoki címet szerezni. A bajnok a díjkiosztó ünnepséget
követő egy éven át viselheti a „Magyarország speed sziluett lövész bajnoka”
címet. Ezt a címét ruházatán és felszerelésén feltüntetheti.
A 2017-i versenyévben a bajnokság ismét pontgyűjtő jellegű. A minősítő
versenyeken elért eredmények összeadódnak, az Országos Döntőn elért
eredményt kétszeres szorzóval kell figyelembe venni.

Fonyód 2017-02-27

MAPOSZ elnöksége
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