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1. Elnevezések, alapszabályok 
 
A Multigun Szakág kizárólag amatőr versenyrendszert működtet.  

Célja: Szabadidős tevékenység keretében minél több magyar állampolgárral megismertetni a 
dinamikus lövészetet és lehetőséget biztosítani számukra szabadidős versenyzésre. 

Szövetség: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Sportlövők Szövetsége.  

Elnökség: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Sportlövők Szövetsége Elnöksége.  

Szakág vezető: jelen szabályzat alkalmazásában az MSSZ Dinamikus Szakág vezetője. 

Bírói Bizottság: jelen szabályzat alkalmazásában az MSSZ Bírói Bizottsága. 

 

2. Verseny típusok 
  
Level  I. Klub Széria versenyei 

Célja: a Multigun szabályok megismertetése a kezdőkkel, minősítések megszerzése és versenytapasztalat 
biztosítása. 

Level II. Multigun Országos Bajnokság. 

Célja: A Klub Széria versenyein legalább IV. osztályú minősítést szerzett versenyzők országos 
megmérettetése, Országos Multigun Bajnokok kihirdetése, Minősítések  megszerzése 

Level III. Nemzetközi verseny 

Célja: a versenyzők nemzetközi porondon való megmérettetése. Nemzetközi versenyen az indulás feltétele a 

minimum  IV. osztályú minősítés. Nem ad minősítést. 

3. Versenyengedély 
 
A  Klub Széria versenyein bárki részt vehet aki, a verseny idején legálisan birtokolja a lőfegyverét, 

de csak az a sportoló minősülhet, aki a Magyar Sportlövők Szövetsége által kibocsájtott naptári évre 

érvényes versenyengedéllyel rendelkezik. 

A versenyengedély kiváltását a versenyzők annál a Szövetséggel tagi jogviszonyban álló Klubnál 

kezdeményezhetik, amelynél a Szövetség által képviselt sportágakban le vannak igazolva.  
 
Az ifjúsági (16-18 év) és junior (18-20 év) versenyzők Országos Bajnokságon való részvétele 
ingyenes, ha megszerezték az induláshoz szükséges legalább IV. osztályú minősítést. A korosztályok 
besorolását az MSSZ határozza meg. 

 

4. Versenyrendezési jogok és kötelezettségek 
 
Szövetség által elismert Multigun versenyt kizárólag maga a Szövetség, illetve a vele tagsági 

jogviszonyban álló klubok rendezhetnek. A Multigun Divízió  a versenyek rendezési jogát 

előzetes jóváhagyáshoz köti. 
 
 A verseny rendezője köteles a lőverseny megrendezéséhez és biztonságos lebonyolításához 

szükséges valamennyi törvényi feltétel meglétéről gondoskodni. 
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4.1. A Multigun Klub Széria verseny rendezési feltételei 
  
4.1.1. Versenykiírás 

 

A versenykiírást a verseny megrendezése előtt legalább 30 nappal el kell küldeni a szakág 
vezetőjének, aki gondoskodik a honlapon (www.hunshooting.hu) történő meghirdetésről.  
A versenykiírásnak tartalmaznia kell:  
 

1. A verseny elnevezését 

2. A verseny rendezőjének nevét 

3. A verseny helyszínét  a pályák és a lövések számát fegyverenként 
  

4. A pályák és a lövések számát fegyverenként 
 

5. A nevezés internetes lehetőségét (vagy ha nincs, a helyszíni nevezés lehetőségét)  
 

6. A nevezési díjat 
 

7. Az indulási feltételeit 
 

8. A verseny díjazását  

 

 

4.1.2 Pályák  

Minősítő pályák 

Pályák száma: Minimum  4, maximum 6 pálya 

Egy-egy pálya maximum lövésszáma nem haladhatja meg a  40 lövést.  

A minősítő versenyek rendezőjének törekednie kell a különböző pályák lövésszámainak az 
összehangolására.  

A pályarajzokat és az írott lőfeladatot a verseny kezdete előtt legalább 10 nappal el kell küldeni  
jóváhagyásra. Jóváhagyhatja: Vincze Zoltán, Bakonyi András, Belme Attila, Tóth Zoltán 
 

4.1.3. Írott lőfeladatok 

- Az írott lőfeladatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:  

             - A START POZÍCIÓT és a fegyver(ek) készenléti helyzetét 

             - A VÉGREHAJTÁST  

- A PONTOZÁST  

- A CÉLOK FAJTÁJÁT ÉS SZÁMÁT fegyverenként (3Gun papír, IPSC papír ; IPSC Mini Papír, Pepper 

Popper, Mini Pepper Popper, IPSC Popper; IPSC Mini Popper; fémcél; No-shoot; A4 Puska Cél; törhető 

cél, vagy korong).  

             - A MINIMUM LÖVÉSSZÁMOT 

             - Az ELÉRHETŐ PONTSZÁMOT 

- BIZTONSÁGI SZÖGEKET (pl. 2x90° a két oldalon és hátul a golyófogó teteje).  
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4.1.4.  A fegyverek készenléti helyzete : 

  Pisztoly   Töltve, biztosítva tokban ( asztalon, hordón stb.).                                     (1.kondíció) 

           Töltve, tokban, (asztalon, hordón stb.) töltényűr üres.                             (2.kondíció) 

           Üresen tokban (asztalon, hordón stb.) Tárfészek és töltényűr üres.       (3.kondíció) 

     Puska     Töltve, biztosítva, tus a vállban, tárnyílás lefelé, a cső egy cél alá, vagy egy alacsonyan lévő    
                     jelzésre néz.  (11.4.2. LOW READY)  (1.kondíció) 

                    Töltve, biztosítva. Egyenes, laza testtartás, a lőfegyver csöve párhuzamos a talajjal, fegyver  két                
                    kézben tartva,  tus a versenyző övét érintve csípő magasságban, a cső a célok felé mutat. 
                    Tárnyílás lefelé néz, az ujjak a sátorvason kívül. (11.4.1 PORT ARMS ) Csak abban az esetben           
                    lehetséges, ha a kiinduló helyzetben a pisztoly nincs a tokban.                     (1.kondíció) 
 

                     Töltve, töltényűr üres. Tus a vállban,tárnyílás lefelé, a cső egy cél alá, vagy egy alacsonyan lévő    
                     jelzésre néz.  (Töltve, töltényűr üres, fegyver az asztalon, hordóban stb.)  (2.kondíció) 

                     Üresen kézben, asztalon, hordóban stb.        (3.kondíció) 

   Sörétes    Töltve (divíziónak megfelelően), biztosítva, tus a vállban, tárnyílás lefelé, a cső egy cél alá, vagy       
                    egy alacsonyan lévő jelzésre néz.  (11.4.2. LOW READY)          (1.kondíció) 

                    Töltve (divíziónak megfelelően), biztosítva. Egyenes, laza testtartás, a lőfegyver csöve  
                    párhuzamos a talajjal, fegyver két kézben tartva,  tus a versenyző övét érintve csípő  
                    magasságban, a cső a célok felé mutat. 
                    Tárnyílás lefelé néz, az ujjak a sátorvason kívül. (11.4.1 PORT ARMS ) Csak abban az esetben           
                    lehetséges, ha a kiinduló helyzetben a pisztoly nincs a tokban.    (1.kondíció) 
 

                     Töltve, töltényűr üres. Tus a vállban,tárnyílás lefelé, a cső egy cél alá, vagy egy alacsonyan lévő    
                     jelzésre néz.  (Töltve, töltényűr üres, fegyver az asztalon, hordóban stb.)  (2.kondíció) 

                     Üresen kézben, asztalon, hordóban stb.  (3.kondíció) 

5. Eredményjegyzék, jegyzőkönyv 

A verseny rendezője a verseny eredményét és jegyzőkönyvét 5 munkanapon belül elküldi a szakág 
vezetőnek, aki publikálja az eredményeket a www.hunshooting .hu oldalon. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a verseny nevét, helyét, idejét a Range Master és versenybírók 
nevét, minősítését, ha történt a versenyen különleges esemény, akkor annak leírását. Az 
eredménylistának tartalmaznia kell a versenyzők nevét, helyezését és az elért minősítést. 

 

6.MINŐSÍTÉSEK: 
 
A versenyzők a Multigun Klubszéria versenyein és az Országos Multigun Bajnokságon elért 
eredményeik alapján minősülnek.  

 
85 -100%        I.Osztályú Multigunner                
70 -84.99%     II.Osztályú Multigunner  
55 -69.99%     III.Osztályú Multigunner  
45 -54.99%     IV. Osztályú Multigunner 
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A minősítő pályákat a verseny rendezőjének úgy kell összeállítania, hogy azokban legyen legalább 
egy pálya, ahol a versenyzőnek mindhárom fegyverét (pisztoly, karabély, sörétes) használnia kell és 
legalább 2 olyan pálya, ahol két különböző fegyvert (sörétes-karabély, pisztoly-sörétes, pisztoly-
karabély) kell használni a pályán belül. A minősítő pályák minimum 10, maximum 40 lövéses pályák 
lehetnek. 
 

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG: 
Az Országos Multigun Bajnokságra a Klub Szériában legalább IV. osztályú szintet elérő versenyzők 
nevezhetnek. Az Országos Multigun Bajnokság 6-8 pályából áll és önálló versenyként kerül 
megrendezésre, nem vonható össze más versennyel. 
 
Országos Bajnokot abban a divízióban lehet hirdetni, ahol legalább 8 résztvevő befejezte a versenyt. 
Kategóriánként legalább 5 versenyzőnek kell befejeznie a versenyt, hogy adott kategóriában 
országos bajnokot lehessen hirdetni. 
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