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LŐBAJNOKSÁGÁNAK
VERSENYKIÍRÁSA

Szeged, 2019. április 12.

Szám:

/2019.

1. A bajnokság célja
Versenyzési, sportolási lehetőség biztosításával segíteni a BM tanintézetek tanulóinak,
hallgatóinak fizikai aktivitását, ezzel elősegítve az egészségmegőrzést és az
egészségfejlesztést. A sportmozgalom közösségformáló erejének felhasználásával
sportbarátságok, munkakapcsolatok kialakítása; a rendészeti pályához való kötődés
elősegítése, megszilárdítása. Eldönteni a 2019. évi Tanintézetek Országos Szolgálati
Pisztolylőbajnokság férfi – női, csapat, és összetett helyezéseit.
2. A bajnokság ideje, helye
2019. április 12. 09:00 óra
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium,
Szeged, Bajai út 14.
3. A bajnokság rendezője
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium
4. A bajnokság fővédnöke
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
5. A bajnokság védnöke
dr. Bardócz Csaba r. ezredes, rendőrségi főtanácsos,
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium igazgatója
A bajnokság sportszakmai védnöke
Dr. univ. Dsupin Ottó r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
címzetes egyetemi docens, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
igazgatója
A versenybíróság elnöke
Tóth László r. alezredes
6. A szervezőbizottság
Elnöke:
Titkára:
Tagjai:

dr. Darvasi Richárd r. alezredes
Horváth Andor
Kádár Erika r. alezredes,
Kovács Szabolcs c. r. alezredes

7. A bajnokság résztvevői
-

Indulásra jogosult intézmények





-

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar,
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ,
Adyligeti-, Körmendi-, Miskolci-, Szegedi Rendészeti
Szakgimnázium.

A sportági bajnokságokra nevezhető: a fenti oktatási intézmények tanulója és
hallgatója, valamint az oktatási intézmények képzéseinek, továbbképzéseinek
tartósan - minimálisan 2 hétre – vezényelt rendészeti állományú tagja.

8. A bajnokság jellege
Női és férfi, egyéni és csapatverseny, valamint szervek közötti összesített pontverseny.
9. Versenyszámok
Férfi, illetve női összetett szolgálati pisztoly (3 lőfeladat),
Férfi, illetve női szolgálati pisztoly csapat.
10. Értékelés
Egyéni
Az egyéni helyezések megállapítása az 1., 2., 3. sz. lőgyakorlatokon elért találatok alapján, az
elért helyezések összeadásával történik. A legkisebb helyezési számot elérő versenyző az
egyéni első helyezett. Pontegyenlőség esetén a helyezések a lőgyakorlatok következő
sorrendben történő értékelésével kerülnek megállapításra:
1. sz. lőgyakorlat,
2. sz. lőgyakorlat,
3. sz. lőgyakorlat.
Csapat
A csapatverseny helyezési sorrendjének megállapítása a végrehajtási idő és a fent maradó
célok után kapott büntető idők összeadásával történik. Az így kapott eredmény alapján a
pályát leggyorsabban teljesítő csapat az első helyezett.
Összetett csapatverseny
Az összetett verseny értékelése az egyéni és a csapatszámokban megszerzett helyezések után
kapott pontszámok alapján történik.
egyéni
csapat
I.
hely 14 pont
I.
hely 28 pont
II.
hely 12 pont
II.
hely 24 pont
III.
hely 11 pont
III.
hely 22 pont
IV.
hely 10 pont
IV.
hely 20 pont
V.
hely 9 pont
V.
hely 18 pont
VI.
hely 8 pont
VI.
hely 16 pont
VII.
hely 7 pont
VII. hely 14 pont
VIII.
hely 6 pont
VIII. hely 12 pont
IX.
hely 5 pont
X.
hely 4 pont
XI.
hely 3 pont
XII.
hely 2 pont

11. Óvás
Ha a verseny során óvásra kerül sor, azt írásban kell benyújtani a versenybíróság elnökének.
Ha a sportszakmai versenybíróság elnökének döntése ellen írásbeli fellebbezés történik, akkor
a ROKK Rendőrségi Szabadidő és Sportcentrum képviselője, a versenybíróság elnöke és a
szervező bizottság vezetője 3 fős bizottságot alkot, mérlegeli a benyújtott óvást és dönt a vitás
kérdésekben. A bizottság általi döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
12. Nevezés
A versenyre nevezhetők a felsorolt oktatási intézmények tanulói és hallgatói, valamint az
oktatási intézmények képzéseinek, továbbképzéseinek tartósan – minimálisan két hétre –
vezényelt rendészeti állományú tagja.
Az előzetes nevezést, és a szállás igényüket (csapatvezető, sofőr, női versenyzők, férfi
versenyzők, vacsora-reggeli igény), 2019. április 05-én 1200 óráig e-mail-ben scannelve
kérjük benyújtani az iskola@szrszg.hu címre. (A nevezési lap a www.szrszg.hu. címről is
letölthető.)
Végleges nevezés (csapattagok esetleges módosítása) 2019. április 12-én 0830 óráig a
helyszínen.
A csapatok tagjai rendelkezzenek szolgálati, vagy tanulói igazolvánnyal!
Nevezhető oktatási intézményenként és versenyszámonként:

férfi – női egyéni:
3-3 fő.
A csapatverseny állományát az egyéniben nevezett versenyzők alkotják.
13. Díjazás
Az egyéni-, csapat-, illetve összetett verseny helyezettjei az alábbi díjazásban részesülnek:






egyéni és a csapatverseny 1-6. helyezettje - oklevél,
egyéni és a csapatverseny 1-3. helyezettje - érem,
csapatverseny 1-3. helyezettje – serleg,
összesített verseny 1-6. helyezettje – oklevél,
összesített verseny 1-3. helyezettje - serleg.

14. Verseny programja
830-ig
830
900
915
1230
1315
1430
1530

Csapatok beérkezése
Technikai értekezlet
Megnyitó a Lőtér bejárata előtt
Egyéni versenyszámok kezdete
Ebéd
Csapatverseny kezdete
Eredményhirdetés
Verseny bezárása

15. Költségek
A rendezéssel kapcsolatos költségeket a ROKK Rendőrségi Szabadidő és Sportcentrum 2019.
évi kiképzési és képzési költségtervezetében szereplő költségként biztosítja.
A bajnokságot megelőző éjszakára szállást, meleg vacsorát és a verseny napján reggelit és
ebédet tudunk biztosítani. Ezen költségek a résztvevőket terhelik!
vacsora: br. 889-Ft/fő/adag (készpénzes fizetés esetén: br. 890,-Ft/fő/adag)
reggeli: br.838,-Ft/fő/adag (készpénzes fizetés esetén: br. 840,-Ft/fő/adag)
ebéd: br. 1080,- Ft/fő/adag (készpénzes fizetés esetén: br. 1080,-Ft/fő/adag)
szállás: 900,- Ft/fő (nem kell szállásköltséget fizetnie a rendészeti szakgimnáziumoknak).
Az utazási költségek a résztvevőket terhelik.
16. Egyéb
Öltözet: évszaknak megfelelő 10M gyakorló öltözet (gyakorló zubbony, gyakorló nadrág,
iskolai póló, derékszíj, bakancs és rendszeresített fegyvertok, tártartó).
Szolgálati lőfegyverről (9 mm PA 63; 9 mm P9RC), lőszerről, hallásvédő eszközről,
védőszemüvegről a résztvevő csapatok gondoskodnak. Védőeszközök használata kötelező!
A versennyel kapcsolatban egyéb tájékoztatást Kovács Szabolcs c. r. alezredes nyújt, a +36
20/555-0629 mobilszámon, valamint a 62/559-577 telefonszámon és a 33/13-97 BM számon
(mellék: 11-30). Elérhetőségünk faxon a 62/559-579 és a 33/11-62 BM számokon.
Sportszerű, eredményes versenyzést kíván a Szervező Bizottság!
Szeged, 2019. február 27.

Dr. Bardócz Csaba rendőr ezredes
rendőrségi főtanácsos
igazgató

1.sz. lőgyakorlat

A
Céltávolság: 15 m
Lőszermennyiség: 10 db /táranként 5-5 db/
Végrehajtási idő: 60 s
Kiinduló helyzet: a lövő „A”-ban áll, fegyvere szolgálati hordhelyzetben tokban (töltött tár a
fegyverben, fegyver kibiztosítva, nincs csőre töltve), tartaléktár a tártartóban elhelyezve.
Végrehajtás: lőidőmérő óra jelzését követően fegyverét elővéve tűzkész helyzetbe hozza és a
fedezék erős kéz felőli oldaláról kétkezes fegyverfogással, erős működtető kézzel, álló
testhelyzetből 3 lövést ad le a 2.sz. FBI lőlapra, majd térdelő testhelyzetet felvéve 2 célzott
lövéssel folytatja a lőgyakorlatot. Az 5. lövés leadását követően a fedezék mögött tárat
cserélve a fedezék gyenge kéz felőli oldaláról folytatja ugyanarra a lőlapra, álló
testhelyzetből, kétkezes fegyverfogással, gyenge működtető kézzel 3 lövést leadva, ezt
követően térdelő testhelyzetből lő még kettőt. A feladat végrehajtása során a fedezékhasználat
szabályait be kell tartani.
Értékelés: a célon elért találatok össz-pontértéke adja a lövő eredményét. Időn túli lövésért
lövésenként a legmagasabb értékű találatok levonásra kerülnek. Pontegyenlőség esetén a több
magasabb értékű találat száma dönt.

2.sz. lőgyakorlat

A
Céltávolság: 7-15 m
Lőszermennyiség: 14 db /táranként 7-7 db/
Kiinduló helyzet: a lövő „A”-ban áll, fegyvere szolgálati hordhelyzetben tokban (töltött tár a
fegyverben, fegyver kibiztosítva, nincs csőre töltve), tartaléktár a tártartóban elhelyezve.
Végrehajtás: lőidőmérő óra jelzését követően fegyverét elővéve tűzkész helyzetbe hozza és
tetszőleges sorrendben, a fedezék jobb, illetve bal oldalán kihajolva leküzdi az onnan tisztán
látható célokat. A fedezék bal oldalán kihajolva csak bal működtető kézzel, jobb oldalán
kihajolva csak jobb működtető kézzel támadhatja meg a célokat. A feladat végrehajtása során
csak technikai tárcsere alkalmazható.
Értékelés: fémeknek feküdni kell, papírcélonként 2 db értékelhető találatnak kell lennie.
Belső zónán kívüli találatért 3 mp, célhiba esetén 5 mp, vétlen találat esetén 10 mp büntetőidő
kerül hozzáadásra a végrehajtási időhöz.

3.sz. lőgyakorlat

A
Céltávolság: 5-15 m
Lőszermennyiség: 14 db /táranként 7-7 db/
Kiinduló helyzet: a lövő „A”-ban állva, fegyvere szolgálati hordhelyzetben tokban (töltött tár
a fegyverben, fegyver kibiztosítva, nincs csőre töltve), tartaléktár a tártartóban elhelyezve.
Végrehajtás: lőidőmérő óra jelzését követően fegyverét elővéve tűzkész helyzetbe hozza és
fekvő tüzelési testhelyzetből a paraván jobb oldalán kialakított nyíláson keresztül támadja a
látható célokat, majd feltérdelve a paraván középső ablakán keresztül használja fegyverét a
középen elhelyezkedő hármas célcsoport ellen. A célok leküzdését követően álló
testhelyzetből folytatja a feladatot a paraván bal oldalán kialakított ablakon keresztül a bal
oldalon látható célokkal szemben. A feladat végrehajtása során csak technikai tárcsere
alkalmazható.
Értékelés: fémeknek feküdni kell, papírcélonként 2 db értékelhető találatnak kell lennie.
Belső zónán kívüli találatért 3 mp, célhibáért 5 mp, valamint vétlen találat esetén 10 mp
büntetőidő kerül hozzáadásra a végrehajtási időhöz.

Csapatverseny

asztal
l

Versenyzők
Céltávolság: 10-12 m
Lőszermennyiség: 3 db/fő
Kiinduló helyzet: lövők a megindulási terepszakaszon állnak, fegyvereik és a töltött tárak az
asztalon kijelölt helyen.
Végrehajtás: lőidőmérő óra jelzésére az első lövő előremozog a tűzszakaszra, ahol a töltött
tárat a fegyverébe helyezi, azt tűzkész állapotba hozza és az általa kiválasztott célokat három
lövéssel megtámadja. Ezután kiveszi a tárat, a szánt előre engedi (ha nem maradt hátul, akkor
töltőfogást végez), a fegyvert feszteleníti és leteszi a kijelölt helyre, csővel a fő lőirány felé,
majd visszafut a megindulási helyre, ahol kézérintéssel indítja a következő versenyzőt.
A második lövő előremozog a tűzszakaszra, ahol a töltött tárat a fegyverébe helyezi, azt
tűzkész állapotba hozza és a fent maradt célokat három lövéssel megtámadja. Ezután kiveszi a
tárat, a szánt előre engedi (ha nem maradt hátul, akkor töltőfogást végez), a fegyvert
feszteleníti és leteszi a kijelölt helyre, csővel a fő lőirány felé, majd visszafut a megindulási
helyre, ahol kézérintéssel indítja a következő versenyzőt.
A harmadik lövő előremozog a tűzszakaszra, ahol a töltött tárat a fegyverébe helyezi, azt
tűzkész állapotba hozza és a fent maradt célokat három lövéssel megtámadja. Az utolsó lövés
leadása után a bíró utasítására az első két lövő az asztalhoz megy és mindhárom versenyző
bemutatja a kiürített fegyverét. A feladat végrehajtása során a csapat tagjai tetszőleges
sorrendben indulnak és a célokat is tetszőlegesen választják.
Értékelés: a csapatok sorrendjét a lelőtt fémcélok mennyisége határozza meg. Azonos
mennyiségű találat esetén, a rövidebb végrehajtási idő dönt. Az óra a 9. lövés leadásakor áll
meg.
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A csapatokat az egyéni versenyre jelentkezők alkotják.

………………., 2019. …………………………..

………………..………………….
csapatvezető

PH

………………..………………….
oktatási intézmény vezetője

Előzetes Nevezési Lap Tanintézeti Lőbajnokságra
Szeged 2019. április 12.
Csapat neve:
Tervezett létszám:
Név

Csapatvezető
Gépjárművezető
Női versenyző (1.)
Női versenyző (2.)
Női versenyző (3.)
Férfi versenyző (1.)
Férfi versenyző (2.)
Férfi versenyző (3.)
Az ellátást az alábbiak szerint kérem biztosítani:
2019. április 11.

fő részére
vacsora
szállás (nők részére)
szállás (férfiak számára)

2019. április 12.

fő részére
reggeli
ebéd
vacsora (hideg csomag)

Számlázási cím:
Fizetés módja:

csapatvezető
Csapatvezető elérhetőségei:
Telefonszám:
E-mail cím:

