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V E R S E N Y K I Í R Á S 
és M E G H Í V Ó 

 

a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Szervezete és a 

Debreceni Honvéd SE által szervezett országos airsoft versenyre 
 

A verseny időpontja: 2019. 11. 16. 09 óra 00 perc 

A verseny helye: Debreceni Lövészsuli Sportegyesület Dinamikus Lőtere (Debrecen, 

Domb utca 1.  

A verseny rendezője: Magyar Tartalékosok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei 

Szervezete 

A verseny fővédnöke: Dr. Papp László Debrecen megyei jogú város polgármestere 

A verseny védnöke: Pető László Európa- és világbajnok olimpikon sportlövő 

A verseny célja: A verseny célja a honvédelem, a honvédelmi nevelés, valamint a 

lövészsport népszerűsítése, kapcsolatok ápolása társszervezetekkel. 

A versenyszámok:  

Szituációs lövészet (Military Practical Shooting) IPSC szabályok szerint. 

 

A verseny időbeosztása: Regisztráció 08.00-09.00 

 A verseny megnyitó 09.00-09.10 

 Verseny: 09.00-15.00  

 Eredményhirdetés: 16.00  

 

A verseny jellege: egyéni és csapatverseny (4 fő). 

A csapatok összetétele 3 férfi és - minimum - 1 nő versenyző (de lehet teljesen női 

csapat is). Azok a csapatok, akik nem hoznak magukkal női versenyzőt, csak az egyéni 

versenyben kerülnek értékelésre! 

 

Értékelése: a csapattagokat, résztvevőket, nevezési lapon meg kell nevezni. A verseny 

résztvevőinek az egyéni teljesítménye dönt egyéni verseny helyezéseiről és egyben 

csapateredményébe is ez számít bele.  

 

A versenyszámok leírása:  

2.) Szituációs lövészet (Military Practical Shooting) IPSC szabályok szerint. 
A lőfeladatokat csak a kialakított állásokból, illetve a pályaleírások alapján lehet végrehajtani. 

A feladat végrehajtása közben sem a láb, sem a test bármely más része nem érintheti a talajt a 

kereten kívül. Minden pálya papírcélokat, fémcélokat és egy megállító (fém) célt tartalmaz, 

melyek leküzdését csak a pályabíró jelzésére szabad megkezdeni. A célokat tetszőleges 

sorrendben kell meglőni és természetesen a megállító célt a feladat végére hagyva, utoljára 

kell eltalálni. A sorrendet a találatok és az elért időeredmény számításával rakja sorrendbe a 

program. 
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Verseny szabályok: 
A versenyen, a jelen versenykiírásban leírtak figyelembe vételével, a Magyar Dinamikus 

Lövészsport Szövetség szabályai a mérvadók! 

 

Díjak:  
Egyéni: első három helyezett érem, oklevél (női, junior és KID külön is értékelésre 

kerül) 

Csapat: első három helyezett csapat kupa, oklevél 

Legeredményesebb csapat: vándorserleg 

 

Költségek: A verseny költségeinek egy részét a rendezők biztosítják, illetve 

csapatonként 1500Ft a rendezési hozzájárulás (nevezési díj). A MATASZ megyei 

szervezetek utazási költségeit, (1 db gépjármű), a megyei szervezetek a saját 

költségvetésükből kell, hogy finanszírozzák. A MATASZ szervezetek csapatai 

részére a nevezés díjtalan. A verseny lebonyolításával kapcsolatos teendőket a 

szervező a lőtér személyzettel közösen látja el. A nevezési díj tartalmazza a kávét, 

ásványvizet, illetve az ebédet is. 

 

Felelősség vállalás: A versenyen mindenki saját felelősségén vesz részt, amit a 

verseny előtt az egyéni lap – ami egyben a felelősség nyilatkozat is - név szerinti saját 

kezű aláírásával, kell igazolni. Az aláírásával együtt tudomásul veszi, hogy jelen 

versenyen egészséges, sportolásra alkalmas állapotban, saját felelősségre vesz részt, 

sem a rendezővel, sem a rendezvény résztvevőivel szemben kártérítési igénnyel nem 

élhet. Szándékos rongálás esetén a keletkező kárt meg kell téríteni! 

 

Biztonsági előírások és fontos információk: A lőtéren tartózkodó személyek részére 

a verseny megkezdésétől a verseny bezárásáig védőszemüveg használata kötelező, 

egyéb speciális szabályok a lövészet előtt kerülnek oktatásra és tudomásul vételt 

követően aláírásra. 

 

Használható fegyverek: A versenyen minden típusú airsoft fegyver (csak nyílt 

irányzékkal) használata megengedett (elektromos, gázos), illetve - fegyverrel nem 

rendelkező csapatok részére - airsoft fegyvert biztosítunk (előzetesen jelzés alapján)! 

Lőszer: Csak fehér színű BB használható, igény esetén a szervező biztosítja! 

 

Biztonsági rendszabályok: A versenykiírás mellékleteként megküldött, a MATASZ 

által szervezett lövészetek biztonsági rendszabályairól szóló dokumentum ismeretét, a 

regisztráció során, minden versenyzőnek alá kell írni. 

 

http://mdlsz.sport.hu/download/steel.pdf
http://mdlsz.sport.hu/download/steel.pdf
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A versenyre meghívottak: 

 MATASZ megyei szervezetei:  

o Borsod-Abaúj-Zemplén 

o Heves 

o Szabolcs-Szatmár-Bereg 

o Békés 

o Jász-Nagykun-Szolnok 

o Pest 

 MH KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központ 

 MH 5. Bocskai István Lövészdandár 

 MH 2. Vattay Antal Területvédelmi Ezred 

 Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság 

 Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

 NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Nyíri Honvéd Egyesület 

 HM Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 

 I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

 DSZC Baross Gábor Középiskola és Kollégium 

 DSZC Karacs Ferenc Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

 Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

 Debreceni Honvéd SE 

 Debreceni Lövészsuli Sportegyesület. 

 

A verseny nevezési határideje: 2019. 11. 08.-ig, (Csak Nevezési lappal!) 

 

A nevezéseket az alábbi címekre kérem eljuttatni: 

Farkas Gábor százados /MATASZ HBM Szervezet, titkár/ 

E-mail: matasz.hbm@gmail.com; farkasg01@hotmail.com Tel. mobil: +36-30-

497-2986 

A nevezési lap elérhető a www.hbm-matasz.hu webfelületen. 

 

Debrecen, 2019. szeptember 10. 

 

 

 Berkecz Gábor t. őrnagy 

 MATASZ HBM Szervezet elnök 
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