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4 . 5 Nyíltirányzékú kispuska, 50 m-es versenyszám
Minden sorozatban gyártott eredetileg nyíltirányzékkal készült (mint, TOZ-8, TOZ-10, ZKM-452,
ZKM-456, M48, stb.) kisöbű puska használható, amely megfelel az alábbi korlátozásoknak:
4.5.1
Kalibere nem haladhatja meg a 0.22 kalibert (5,6 mm-t).
Súlya 4,5 kg-ot (valamennyi tartozékával együtt).
Csak ismétlőfegyver használható, öntöltő fegyver nem.
Tárral rendelkező fegyvernél a tár használata megengedett, de a verseny folyamán a tárba egyszerre
csak egy lőszer tölthető. (Egyenkénti töltés.)
4.5.2
Az elsütőbillentyű elhúzási ereje minimálisan 0,5 kg.
4.5.3
Ugyanazt a puskát kell használni változtatás nélkül minden testhelyzetben. Az agytalp nem állítható.
Az agytalpnak alaphelyzetben kell lenni minden testhelyzetben. Az előagy és a tusa gyári profilját
nem szabad megváltoztatni.
4.5.4
Hüvelykujj-lyuk, hüvelykujj-támasz, gomba, (előagy magasító) kézéltámasz, kéztámasz, kéztámasszal
kombinált csúszka, (szíjrögzítő kengyel) vízszintező, és változtatható pofadék nem használható. A tusa
eredeti hossza ± 50mm-ig változtatható, de annak hosszát a verseny ideje alatt megváltoztatni TILOS!
4.5.5
Az olyan puskán melynek előagyára, (előagyba szerelt) csúszka sín van szerelve, csúszka (szíjrögzítő
kengyel) használata álló testhelyzetben nem megengedett.
Álló testhelyzetben szíj (hordszíj) lasszó nem használható.
4.5.6
A fegyver rögzítésére használt szíj (hordszíj) két ponton (előagy alsó, a tusa alsó részén rögzíthető).
Lasszó egy ponton az előagy alsó részén rögzíthető.
4.5.7
Kétlábú állvány, vagy fixen felszerelt fegyvertámasz, használata TILOS!
4.5.8

Külső súlyok a fegyveren nem lehetnek.
4.5.9
Tilos minden olyan anyag használata az előagyon, válltámaszon, markolaton, vagy az előagy alsó
részén, amely plusz tapadást eredményez.
4 . 5 . 10

Csőhosszabító, csőszájfék nem használható. A csövön belül a huzagoláson kívül más
megoldás nem alkalmazható.
4 . 5 . 11
Célzóberendezés:
4 . 5 . 11 . 1
Nyílt irányzék. A nézőke szélessége maximum 40 mm, a nézőkenyílás szélessége maximum 3 mm
lehet.
4 . 5 . 11 . 2
A célgömb (hasáb) körül célgömbvédő gyűrű, un. tunelházban elhelyezett célgömb alkalmazása
megengedett.
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4 . 5 . 12
Ruházat, felszerelés:
A puska versenyszámok SPECIÁLIS TECHNIKAI SZABÁLYZATA szerint!

(Lövészkabát, lövésznadrág, lövészcipő, lövészkesztyű, alsóruházat;
Szíj, lasszó, térdpárna, szemüveg, találatleolvasó távcső, szemtakarás, stb.)
4 . 5 . 13
Céltábla: 5-a (lőlap) mérete:
Értékmezők

Méret mm-ben

Értékmezők

Méret mm-ben

10
9
8
7
6

10,4 ± 0,1
26,4 ± 0,2
42,4 ± 0,2
58,4 ± 0,5
74,4 ± 0,5

5
4
3
2
1

90,4 ± 0,5
106,4 ± 0,5
122,4 ± 0,5
138,3 ± 0,5
154,4 ± 0,5

Belső tízes átmérője
Célfekete átmérője
Elválasztó vonalak vastagsága

5 mm ± 0,1 mm
112,4 mm ± 0,5 mm
0,2 – 0,3 mm

Lőlapok minimális látható mérete

250 x 250 mm

4 . 5 .14
Versenyszámok
Női és férfi, versenyzőknek.

4 .5 . 14 . 1
Versenyszámok

30 lövés, fekvő
3 x 10 lövés összetett

Lőidők

Próba céltáblák száma

Próbalövések száma

40 perc
60 perc

2 db
Testhelyzetenként 1 – 1 db.

Korlátlan
Korlátlan

4 . 5 . 15
Azokra az esetekre, melyekre a jelen szabályzat nem tért ki, az ISSF szabályait kell
alkalmazni.

1. sz. ábra.
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A, C, D, E, F, és J méretek a cső középvonalától értendők.
Nyíltirányzékú
kispuska

(mm) max.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

A tunelház hossza
Tunelház átmérője
Távolság a ring középpontja, illetve a célgömg (hasáb) teteje és a cső középpontja
között, akár elfordított, akár egyenes helyzetben (ez nem vonatkozik a jobb
vállról lövő, de bal szemmel célzó versenyzőre)
Előagy Magassága
Markolat legalsó pontja
Az agytalp legalsó pontja a csőtengelytől mérve
Az agytalp görbülete
A válltámasz hossza
Az előagy vastagsága
A pofadék szélessége a csőtengelytől mérve
Irányzó vonal hossza
Irányzék (nézőke) szélessége
Irányzék nyílása (nézőke nyílás)
Billentyű elhúzási erő
A fegyver teljes súlya
A tunelház nem nyúlhat a csőtorkolat elé
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50
25
40
60
140
190
20
150
60
40
650 mm
40 mm
3 mm
Min. 500 gr
4,5 kg
igen

