VERSENYKIÍRÁS
A MAPOSZ ( Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség)
megbízásából az FCS Egyesület kiírja a
Precízós légfegyveres és Speed sziluett Országos Bajnoki Döntőt
A verseny a MAPOSZ érvényben lévő szabályai alapján kerül
lebonyolításra. A verseny MAPOSZ minősítő versenynek számít.

Résztvevők: érvényes MAPOSZ versenyengedélyes személyek, akik a
versenyengedélyt legkésőbb 2017.09.15-ig kiváltották.
Rendező: FCS Egyesület Fonyód
Ideje: 2017.10.01. vasárnap
Helyszíne: 8640 Fonyód Dobó Isván utcai lőtér.
Nyitás: 07.00 órakor
Gyakorló belövés: 08.00-tól - 09.00 óra között folyamatosan, beosztás szerint,
20 perc/fő.
Előnevezés: az elnok@fonyodiloter.hu mailcímre, a név, versenyszám
feltüntetésével, versenyengedély száma feltüntetésével.
Bankszámla szám: 11743095-20019385 OTP
Előnevezési zárlat: 2017.09.30. 14.00 óra
Nevezés a helyszínen: rendezési támogatás 3000 Ft + 500Ft/ versenyszám,
előnevezéssel 2000 Ft + 500 Ft / versenyszám
07.00 és 09.00 óra között
Verseny kezdete: 09.00 órakor
Eredmények közlése: A maposz.sport.hu honlapján és az FCS Egyesület
honlapján. A versenyen MAPOSZ minősítést szerezni minden
versenyszámban lehet.
Értékelés: az egyes csoportok és kategóriák legalább 5 nevező esetén kerülnek
értékelésre, a minősítés értékelése a MAPOSZ szabályok szerint.
Kapcsolat: 06703372157 Butkai Cs. Zoltán
Versenyszabályok:
http://maposz.sport.hu/wp-content/uploads/2017/02/L%C3%A9gfegyveresprec%C3%ADzi%C3%B3s-l%C3%B6v%C3%A9sz-sport%C3%A1gszab%C3%A1lyzat-2017.pdf
http://maposz.sport.hu/wp-content/uploads/2017/03/speed-sziluettsport%C3%A1g-szab%C3%A1lyzat-2017.pdf
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Használható fegyverek:
- A hivatkozott szabályok szerint

Versenyszámok:
Precíziós lövész feladat:
verseny
- 20+20+20 lövés 25m-re ( VR 7,5J, VM 7,5J, PCA, PCP)
- első sorozat: 20 lövés 20 perc alatt
- második sorozat: 20 lövés 10 perc alatt
- harmadik sorozat: 10 lövés 10 perc alatt, 10 lövés 5 perc alatt
- az első sorozat előtt 5 perc alatt 5 pontosító lövés belövő lapra.
- a sorozatok között min. 3 perc technikai szünetet kell tartani
- a vegyes sorozatban az első 10 lövés után egy perc szünetet kell
tartani.
- amennyiben az egyes sorozatokban az előírt lövés számot valamennyi
lövész leadta és ezt egyértelműen jelezte, a „Tüzet szüntess”
vezényszót ki kell adni.
25m ( standard)
Testhelyzet: széken ülve, asztalról a sátorvas előtt egy ponton támasztva
( bipod, babzsák, pokroc, stb engedélyezett, merev befogó állvány nem
engedélyezett) vagy FT ülőpózban,
Irányzék:
max. 10x-es nagyítású tetszőleges irányzékkal (lézer kivételével),
Ruházat: tetszőleges sportruházat, de lövészruházat tiltott
Lőidő: lassú sorozat (20 perc/20 lövés),
gyors sorozat (10 perc/20
lövés), vegyes sorozat ( 10 perc/10 lövés, 5 perc/10 lövés)
Lőlap:
- standard: MAPOSZ 25m-es lőlap ( „A” lőlap)
- http://maposz.sport.hu/lolapok/

Értékelés:
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- standard: a legjobb 16 találat kerül értékelésre a 20 lövésből
sorozatonként, precíziós szabályok szerint.
- A sorozatokban elért eredményeket összesíteni kell.
- Az a versenyző a győztes akinek az összesített eredménye a
legmagasabb. A helyezéseket az elért eredmény alapján sorban kell
kihirdetni. Holtverseny esetén a több belső tizes számít, amennyiben
ez is egyenlő, akkor a több tizes, majd a több kilences találat és így
tovább. Amennyiben a helyezést így sem lehet eldönteni, akkor a
helyezést szétlövéssel kell eldönteni.
Díjazás:
- standard: 1-3 helyezett Trófea, 4-6 helyezett oklevél kategóriánként, a
kategóriák legalább 5 nevező esetén kerülnek díjazásra.
Minősítés:
- az első két sorozat eredménye ( 40 lövés) számít a minősítés
megszerzésénél.

40m ( OPEN)
Testhelyzet: széken ülve asztalról vagy FT ülőpózban. A sátorvas előtt
egy ponton támasztva, további egy ponton támasztható a sátorvas mögött
( bipod, babzsák, pokróc, stb, beállítható fémállványok engedélyezettek).
Elől-hátul összekötött belövő állvány tiltott.
Irányzék:
korlátlan nagyítású tetszőleges irányzékkal (lézer kivételével),
Ruházat: tetszőleges sportruházat, de lövészruházat tiltott
Lőidő: lassú sorozat (20 perc/20 lövés),
gyors sorozat (10 perc/20
lövés), vegyes sorozat ( 10 perc/10 lövés, 5 perc/10 lövés)
Lőlap:
- OPEN: MAPOSZ 40m-es lőlap ( „B” lőlap)
http://maposz.sport.hu/lolapok/
Értékelés:
- OPEN: minden találat értékelésre kerül a 20 lövésből sorozatonként,
precíziós szabályok szerint.
- A sorozatokban elért eredményeket összesíteni kell.
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- Az a versenyző a győztes akinek az összesített eredménye a
legmagasabb. A helyezéseket az elért eredmény alapján sorban kell
kihirdetni. Holtverseny esetén a több belső tizes számít, amennyiben
ez is egyenlő, akkor a több tizes, majd a több kilences találat és így
tovább. Amennyiben a helyezést így sem lehet eldönteni, akkor a
helyezést szétlövéssel kell eldönteni.
Díjazás:
- standard: 1-3 helyezett Trófea, 4-6 helyezett oklevél kategóriánként, a
kategóriák legalább 5 nevező esetén kerülnek díjazásra.
Minősítés:
az első két sorozat eredménye ( 40 lövés) számít a minősítés
megszerzésénél.
Speed sziluett lövész feladat 25m:
Célok száma: 20+20 fémvad, két sorozatban
- standard: 25m-re ( VR 7,5J)
Lövésszám: korlátlan
Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés minden távolságra, papír célra.
Célok: 1/10 méretű fém MDLSZ sziluett állatfigurák
- standard: minden figura 25m-re.
Testhelyzet: speed sziluett lövészet szabályai szerint.
Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott
Lőidő: max 6 perc
Értékelés:
- találatnak számít a céltárgynak az állványzatról való lelövése
- csirke 4 pont, disznó 3pont, pulyka 2 pont, kos 1 pont
- találati érték a lelőtt figurák összesített értéke
- A 20 fémvadra elért találatok összesítése után a találatokkal elért
találati értéket meg kell szorozni 2000-el és elosztani a valamennyi
figura lelövéséhez szükséges, vagy a maximális 6 perc
másodpercekben kifejezett idejével. Az így kiszámított érték a
lőeredmény, azaz pontérték.
- A sorozatokban elért lőeredményeket összesíteni kell.
- Az a versenyző a győztes akinek a legmagasabb az összesített
lőeredménye, a helyezéseket a sorban ezt követő legmagasabb elért
lőeredmények alapján kell kihirdetni. Holtverseny esetében a több
nagyobb értékű figura lelövése dönt, majd sorban a több alacsonyabb
értékű.
Díjazás:
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- standard: 1-3 helyezett Trófea, 4-6 helyezett oklevél kategóriánként, a
kategóriák legalább 5 nevező esetén kerülnek díjazásra.
Minősítés:
- a második sorozat eredményét kell figyelembe venni a minősítésnél.

Speed sziluett lövész feladat OPEN ( 40m)
Célok száma: 20+20 fémvad, két sorozatban
- OPEN: 40m-re ( VR, VM, PCA, PCP)
Lövésszám: korlátlan
Torkolati energia: nem kerül ellenőrzésre, de a 7,5J torkolati energia
feletti fegyvereket jogszerűen kell birtokolni.
Irányzék: tetszőleges, laser kivételével
Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés minden távolságra, papír célra.
Célok: 1/10 méretű fém MDLSZ sziluett állatfigurák
- OPEN: minden figura 40m-re.
Testhelyzet: speed sziluett lövészet szabályai szerint
Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott
Lőidő: max 6 perc
Értékelés:
- találatnak számít a céltárgynak az állványzatról való lelövése
- csirke 4 pont, disznó 3pont, pulyka 2 pont, kos 1 pont
- találati érték a lelőtt figurák összesített értéke
- A 20 fémvadra elért találatok összesítése után a találatokkal elért
találati értéket meg kell szorozni 2000-el és elosztani a valamennyi
figura lelövéséhez szükséges, vagy a maximális 6 perc
másodpercekben kifejezett idejével. Az így kiszámított érték a
lőeredmény, azaz pontérték.
- A sorozatokban elért lőeredményeket összesíteni kell.
- Az a versenyző a győztes akinek a legmagasabb az összesített
lőeredménye, a helyezéseket a sorban ezt követő legmagasabb elért
lőeredmények alapján kell kihirdetni. Holtverseny esetében a több
nagyobb értékű figura lelövése dönt, majd sorban a több alacsonyabb
értékű.
Díjazás:
- standard: 1-3 helyezett Trófea, 4-6 helyezett oklevél kategóriánként, a
kategóriák legalább 5 nevező esetén kerülnek díjazásra.
Minősítés:
- a második sorozat eredményét kell figyelembe venni a minősítésnél.
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Eredményhirdetés: a verseny vége után egy órán belül
Óvás valamennyi versenyfeladattal kapcsolatban:
- torkolati energiára, díja 3000 Ft.
- tömegre, méretre, díja 10.000 Ft
- alaptalan óvás: az óvás díját az alaptalanul óvott versenyző kapja
kártérítésként
- megalapozott óvás: a díjat az óvást benyújtó visszakapja
A verseny OB jellegére tekintettel a versenyfeladatokat rövidíteni nem lehet.
Kérünk minden résztvevőt, hogy a Lőtérbiztonsági szabályok betartására
fokozottan ügyeljen. Az „ÜRÍTS” vezényszó kiadása után a fegyvereket a
lőirányban kihelyezett ürítő tartályokba kötelező üríteni.
Mindenféle vita esetén a rendező a helyszínen dönt!
A 4 lábú lövész asztalok billegés mentesítése a lövész feladata, ehhez hozzon
magával alkalmas alátétet ( kettős ék, rugalmas lap, stb)
Külön Ranglista lövészetre a verseny során nem kerül sor.
Eredményes versenyzést kíván az FCS Egyesület elnöksége.

Címek viselése: A Döntő győztesei viselik a 2017-es Magyar Bajnok címet.

Fonyód 2017.09.03.

FCS Egyesület elnökség
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