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Pár éve a MSSZ versenyszámai között is helyett kapott a szituációs lövészet (IPSC, IDPA) egyszerűsített változata.  Az MSSZ-ben 
saját szabályrendszerrel, bírói testülettel, önálló Szituációs szakág létezik. A szakágnak minősítő versenyi és országos bajnoksága 
van. A szituációs versenyeken minden sportfegyverágban lehet minősítést szerezni, így ez a forma alkalmas az engedélyes 
sportfegyverek megszerzéséhez és tartásához szükséges minősítések megszerzésére. 
A szakág öt versenyágat foglal magában: 

1. Rapid shooting, 
2. Steel challenge, 
3. Fémpárbaj, 
4. Multigun, 
5. IDPA. 

 

Az idén még I. és II. osztályú minősítések léteznek, de 2020-tól itt is visszaáll a 4 fokozatú minősítési rendszer. A szituációs 
versenyek fegyverágai: 
 

fegy-
ver ág 

31 
Sportpisztoly 

32  
Központi gy. pi. 

33  
Sörétes puska 

34  
Kiskaliberű puska 

35  
Nagyöbű puska 

Di
ví

zi
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Peremgyújtású 
marok lőfegyver 

Standard revolver Ism. rsz. sör. pu Peremgyújtású 
puska 

Std. kiskal. önt. pu. 
Kiskal. marok Std. önt. sör. pu. Nyílt kisk. önt. pu. 
Gyári önt. marok Ny. önt. sör. pu. Nyílt. nkal. önt. pu. 
Std. önt. marok   
Nyílt marok   

 

A Győri és a Kisalföldi lövészklubok keretein belül létrehoztuk a szituációs szakágat, ezzel is szélesítve az edzési és a versenyzési 
lehetőségeket. A fokozatosság elvét szem előtt tartva, az idén rapid shooting versenyeket szervezünk, de a későbbiekben a steel 
challenge-t és a fémpárbajt is tervezzük. 
 

Ennek megfelelően a rapid shooting-ról következik egy rövid tájékoztató. 
 

"A rapid shooting versenyszám alapjában véve a szituációs lövészet alap mozdulataiból összeállított versenyzési forma. Gyors első 
lövések leadása, gyors célpont áthelyezések, tárcserék, duplázások, mindez közeli távolságokon." (Glicza Csaba, a Rapid shooting 
versenyszám létrehozója, 2009) 
A rapid shooting lövészet nem "körökre", hanem találatra és időre megy.  
Hat pálya (lőfeladat, stage) létezik, amelyeken pisztollyal 5, puskával pedig 10 m-re elhelyezett A3 méretű fehér lapra – sörétes 
puskával fémcélra – lövünk, időre. Minden pályán ötször kell ismételni a feladatot (string). Annyit lő a lövő, amennyi szükséges a 
találat eléréséhez. Az utolsó lövés ideje – megnövelve a büntető időkkel – lesz a feladat eredménye. Az öt sorozatból a legrosszabb 
eredmény kiesik, a másik 4 pedig összeadódik, és ez lesz a lőfeladat eredménye. 
A verseny (match) összes lőfeladatának összegzett eredménye lesz a lövő versenyeredménye. 
Az időeredmények alapján történik a minősítés. A verseny győztesének – legalacsonyabb idő – eredményét tekintjük 100%-nak, a 
további versenyzők eredményét ehhez viszonyítjuk. Jelenleg a II. osztályú szinthez 20%-ot kell elérni. (Jövőre ez a IV. osztály lesz!) 
A pályák számától és összeállításától függően különböző versenyek léteznek. I. o. minősítést adó versenyen a minimális lövésszám 
60, a csak II. osztályú minősítést adón pedig 35. 
Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a pontlövészettel szemben látszólagos könnyebbség ellenére nagyon komoly buktatók 
vannak. Sokkal nagyobb hangsúly van a biztonságos fegyverkezelésen és a formai szabályok betartásán. Kisebb mérvű 
szabályszegésért 3 mp büntetés, súlyosabb esetben kizárás jár. A cél kihagyásáért 30 mp adódik az időeredményhez. 
 

Rapid shooting alapvető biztonsági szabályok. 
 

A rapid shooting is nagyon adrenalin termelő, de a steel challenge és a fémpárbaj különösen.  Akár az órával, akár a másik lövő 
gyorsaságával versenyezve könnyen felülkerekedhet a stressz a tudatos mozdulatokon, és balesetveszélyes helyzet alakulhat ki. 
Ezért kérünk, ezt a biztonsági tájékoztatót alaposan olvasd el és értelmezd!  
 

A fegyver kezelése. 
• Fegyverkezelésnek minősül a tokból elővétel, tároló doboz kinyitása és a töltetlenség jelző kivétele. Erre kizárólag a 

biztonsági zónában (safety area) és a – versenybíró vezényszavára – a lőállásban van lehetőség. Minden egyéb helyen 
történő fegyverkezelés azonnali kizárást von maga után. 

• A fegyvereket kizárólag a lőfeladat megkezdése előtt – a kezdő lőállásban – és csak a bíró határozott, egyértelmű 
vezényszavára szabad megtölteni. Minden más esetben, a revolverek dobja üres, a kakas nyugalmi helyzetben kell legyen. 
Öntöltők esetében a töltényűrnek, és a tárfészeknek üresnek kell lennie. Puskák, sörétes puskák esetében a töltényűrnek, 
a tárfészeknek, ill. a csőtárnak üresnek kell lennie.  

• A fegyvereket a verseny területén tokban, ürítve kell tartani. A marokfegyvereket hordhatod az oldaladon levő tokban. A 
lőállásba be-, illetve onnan kivinni a fegyvert csak tokban vagy – puska esetén – behelyezett töltetlenségjelzővel, a csövet 
fej fölé emelve szabad vinni. 
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A biztonsági zóna. 
• Van egy kijelölt terület, a "safety area". Itt vedd elő a fegyvered, itt szereld, itt gyakorold a tokból rántást és itt tedd el a 

tokba. Itt nézegesd a haver fegyverét, ha már mindenáron meg akarja mutatni…  Lőszert ne vigyél a safety zónába! 
Alapszabály: safety zónában fegyver van, lőszer nincs!  

• Ha nincsen deréktokod, akkor tedd a szokásos dobozba, tokba stb.!  Súlyosan megszegi a biztonsági szabályokat, akinél a 
biztonsági zónán vagy lőálláson kívül fegyver van a kezében.  

 

Hol kezeljem a lőszert, hol tárazzak? 
• A többi pontlövő versenytől eltérően biztonsági zónán kívül bárhol nyugodtan tárazhatsz.  
• Jó lenne, ha a lőállásba már nem menne az idő tárazással. Ha kevesebb tárkapacitásod van, mint amennyi lövésből a 

lőfeladat áll, természetesen tárazhatsz a lőállásban is, illetve igénybe vehetsz segítséget. 
  

Mik a szabályok a lőállásban?  
• A legfontosabb szabály, hogy bármit csak a bíró engedélyével vagy utasítására csinálhatsz. 
• Itt vedd elő a fegyvert a deréktokodból, vagy a dobozából, itt töltheted meg és helyezheted tűzkész állapotba.  
• A többi szabály – mint mindenhol máshol – ne forgasd a fegyvered! A fő lőiránytól jobbra vagy balra – a pálya 

adottságaitól függően! – max. 90°-ban térhetsz el. Függőlegesen a golyófogó felső éle a korlát, kivéve a revolver ürítése 
és a sörétes puska töltése.   

• Amennyiben több lőállás van egymás mellett, kizárólag a bíró utasítására mozoghatsz, a fegyvered természetesen ekkor 
is nézzen biztonságos irányba!  

• A sátorvason belülre csak akkor tedd az újad, ha már a célon van a fegyver!  
• Ha végeztél a lövészettel, mutasd meg a bírónak az üres fegyvered majd – vezényszóra! – lőirányba fordítva süsd el! 
• Ha elejtetted a fegyvert, a bíró veheti csak fel!  
• Töltött fegyverrel tilos elhagyni a lőállást! 

 

Készenléti helyzet. 
A szituációs versenyszámokban a lőfeladatot un. készenléti helyzetből hajtjuk végre.  

• Peremgyújtású és kiskaliberű marokfegyvernél a fegyver kézben, fesztelenítve vagy biztosítva – a feladattól függően cső 
alá vagy csőre – töltve, 45°-ban előre, a földre mutat.  

• Puska esetében a helyzet hasonló, a fegyver vállban, szintén 45°-ban előre, a földre mutat.  
• Nagykaliberű marokfegyver esetén a fegyver tokban, fesztelenítve vagy biztosítva – a feladattól függően cső alá vagy 

csőre – töltve, a két kéz jól láthatóan váll fölé emelve. 
 

Úgy gondoljuk, hogy a tokból fegyverrántás a szituációs lövészszámok legveszélyesebb mozzanata! Pontlövőként ezzel nem 
találkozunk, nem gyakoroljuk, ezért kérünk mindenkit, hogy GYAKOROLJON otthon a tükör előtt, és ne sértődjön meg, ha a 
lövészet előtt megkérjük, hogy tartson párszor bemutatót, hogy mi is biztonságosnak látjuk-e?  
 

A többit megbeszéljük edzésen! 
 

Érdeklődőknek javasoljuk a www.szituacios.hu honlap, illetve a https://www.facebook.com/szituacios.hu/ oldal felkeresését, 
ahol részletes információk, fényképek, videók is elérhetők, illetve a teljes szabálykönyv letölthető. 
 

Az ez évre tervezett rapid shooting versenyeink időpontja és versenyágai a klubok honlapján és az MSSZ versenynaptárában 
megtalálhatók. 

 
Az első rapid edzést 2019. 02. 09-én, szombaton, 10 órai kezdettel tartjuk a Laczik László Lőtéren. 

 
Dr. Kovács János  Ferenczi Balázs 

GYLK Szituációs szakág vezetők KLK 
 


