
                                            
 

VIII.  
Magyar Nagytávolságú 

Mesterlövészkupa 

 

2021.09.08-09. 
 

Szervező: 

 

MH.25 Klapka György Lövészdandár 
 

 TTT-HSE Klapka Shooting Team 

 
 

 

A verseny célja 
 

A verseny fő célja, hogy népszerűsítse a precíziós lövészetet és lehetőséget 

adjon a tapasztalat cserére a civil precíziós lövők és a rendvédelmi/katonai szervek 

között. A verseny ideje alatt a legjobb lövő és legjobb lövész csapat elismertsége a 

második célja a megmérettetésnek, illetve a Magyar Honvédség népszerűsítése.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Program 
 

2021.09.08. Szerda 
 

Regisztráció:     07.00 - 10.00-ig 

Nullázás: (100 méterre)  08.00 - 10.00-ig 

 

Megnyitó ünnepség az MH. 25 Klapka György Lövészdandár 

parancsnoka által: 
 

10.30-11.00-ig 

 

Eligazítás:     11.00 – 11.30-ig 

Ebéd:     11.30 – 12.30-ig 

Verseny(1-5. nappali pályák):  12.30 – 17.00-ig 

Vacsora:     17.00 – 19.00-ig 

Éjszakai pálya:    20.00 – 22.00-ig 

 

2021.09.09. Csütörtök 
 

Reggeli:     07.00 – 08.00 - ig 

Regisztráció:     07.00 – 09.00 - ig 

Verseny:              09.00 – 16.00 – ig IPRF szabályok szerint 

Ebéd:      Verseny közben  

Díjátadó ünnepség az MH. 25. Klapka György Lövészdandár parancsnoka 

által:      17.00 - tól 
 

 

Kategóriák az 1.versenynapra: 
 

1. Kategória: Szép M1 – a Magyar Honvédségnél rendszeresített Szép M1 

mesterlövészpuskával – a rendszeresített lőszerrel; 

2. Kategória: Katonai Standard, Katonai Magnum – Katonák, ex-katonák, 

nyugállományú és tartalékos katonák a Magyar honvédségtől az alábbi 

kaliberekkel: ,305, .300 WinMag, .223, .243, 338 Norma Magnum, . 338 

Lapua Magnum  

3. Kategória: Standard - 7.62 x 51 (.308), 243, .223 

4. Kategória: Open - 6.5x55, 6.5x47, 6.5 Creedmoor, 6 mm Dasher és minden 

nem Standard kaliber 

5. Kategória : Magnum - 300 Win.Mag, 338 Lapua Magnum, 300 Norma 

Magnum, és minden Magnum kaliber 

6. Kategória: Szupermagnum: Gepárd M1 – csak magyar katonáknak 

7. Kategória: Csapat – Minden fent felsorolt kategóriából álló két fős csapat, 

amit a regisztrációkor kell jelezni  



 

 

 

Kategóriák a 2. versenynapra: 

 
1. Kategória : Open – Lady Open – Senior Open – Junior Open 
2. Kategória: Limited – Lady Limited – Senior Limited – Junior Limited 
3. Kategória: Sport – Lady Sport – Senior Sport – Junior Sport 
4. Kategória: Gyári – Lady Gyári – Senior Gyári – Junior Gyári 
5. Kategória: Katonai és rendvédelmi 

 

           A divíziók és kategóriák pontos leírása a 2. versenynapra a 

versenykiírás végén olvasható! Olvasd el figyelmesen!! 
 

 

Versenyhozzájárulás díja 
 

A versenyhozzájárulás díja 2 napra: – 35 ezer forint, aktív katonáknak 

ingyenes!  
Nevezési határidő: 08.15.2021, a résztvevők létszáma korlátozott( 60 fő)! 

A versenyhozzájárulást csak átutalással lehet fizetni!  

A versenyhozzájárulás díja tartalmazz a napi 2 étkezést mindkét napra! 

 

Átutalási adatok: 
 

Kedvezményezett:   Debreceni Tibor  

Bank:     Raiffeisen Bank 

Bank címe:    H-1054 Budapest, Akadémia u. 6. 

Bankszámlaszáma:   12028900 - 00707663 - 00100000  

Megjegyzés rovatba: a versenyző neve 

 

 

 

Az összeg visszautalása akkor történik meg, ha a versenyző legkésőbb 

2021.08.20-ig jelzi a szándékát. Az összeg visszautalása a banki költségek 

levonásával történik. Ezután az időpont után nem áll módunkban visszautalni az 

összeget! 

Csak azok a versenyzők vehetnek részt a versenyen, akik legkésőbb 

2021.08.15-ig átutalják a nevezési hozzájárulást.  

A lőtéren nem áll módunkban nevezési díjat elfogadni, csak az átutalással 

fizetett összeget fogadjuk el. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A verseny időpontja és helyszíne: 
 

2021.09.08-09. „Szomód” Kombinált Fegyvernemi Lőtér 

 

Az alábbi linken lekövethető:  

 

link: https://goo.gl/maps/fW5cFcfuooBHvMey6 
 

 

Általános versenyszabályok: 
 

Az alább felsorolt eszközök és eljárások teljesen MEGENGEDETTEK: 

 

1. Társ megfigyelő használata; 

2. Állítható támasztékok, lő zsákok használata, fegyver lábai alá helyezhető tá-

masztékok, falapok használata, monopod;(minden olyan eszköz, amit a lövész 

magával tud vinni a szektorba) 

3. Lézertávmérő, szélsebességmérő használata; 

4. Spektív, binokulár használata. 

 

Az alább felsorolt eljárások és eszközök használata TILOS: 

 

     1.  Pácéltörő, gyújtó, fényjelző lőszerek használata, 

 2.  Éjszakai pályán fegyverre szerelhető éjjellátó, hőkamera és fegyverlámpa, 

 3.  Verseny közben meghibásodott fegyverrel a verseny folytatása, 

4. Verseny közben fegyvercsere más vagy azonos űrméretűre a versenyszervezők 

engedélye nélkül. 

        

A szomszéd táblájára leadott lövéseknél a legjobb lövések levonásra ke-

rülnek! 

Ha lövő más lőlapot lő, az a pályája 0 pont, és -10 pont büntetést kap! Ha a lö-

vő ugyanezt a hibát elköveti még egyszer, alkalmatlanság miatt kizárásra kerül a 

versenyből. 

Éjszakai pályán a sípszó elhangzása előtt leadott lövés érvénytelen, és a lövő 

kizárásra kerül! 

Az adott pályán több lövés leadása esetén a meghatározott lövésszám feletti 

legjobb találatok levonásra kerülnek! 

A versenyen csak érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkező személy in-

dulhat, ami a regisztrációnál ellenőrzésre kerül! 

A fegyverek műszaki ellenőrzését a Magyar Honvédség kijelölt fegyverzet-

technikusai fogják elvégezni szintén a regisztrációnál. 

A fegyverszámok és optika számok folyamatosan ellenőrizve lesznek a nap fo-

lyamán a versenyszervezők által(regisztrációkor feljegyzésre kerülnek). 

Napközben nincs lehetőség újra nullázásra!  



 

 

 

 

Felszerelés: rendszeresített hadigyakorló (civileknek saját öltözet, esővédő 

ajánlott), rendszeresített fegyver (saját fegyver esetén érvényes okmányok), lézer-

távmérő, szélsebesség mérő, spektív, lövész tripod, lőzsákok! 

Lövésszám: min. 100 db. 

Étkezés: élelmezési átjelentő, társ fegyveres testületeknek, civileknek napi 

egyszeri ebéd (civileknek vacsora illetve másnap a reggeli szervezés alatt) biztosít-

va. 

Szállás: katonáknak nőtlen tiszti szálló vagy laktanyai elhelyezés. Társ fegyve-

res testületeknek, civileknek önköltséges. Idén nincs lehetőség civileknek laktanyai 

illetve nőtlentiszti elhelyezésre a dandár leterheltsége miatt. Lakóbusszal, sátorral 

érkező civilek előre jelezzék sátorozási és parkolási szándékukat. 

 

Verseny lebonyolításának rendje 

 

1.Nap 
 

       Nullázás:  
 

Távolság: 100 m. 

Cél: papír 

Lövésszám:  10  

Idő: 5 perc / lövő 

 

 

1.pálya: 
 

Cél: köregységes papírcél, 1-10-ig pontozva  

Távolság: 450 – 650 méter között . 

Testhelyzet: ülő 

Lőidő: 10 perc, minden lövés előtt sípszó 

Lövések száma: 10 

Pontozás: 1-10 pontig 

Végrehajtás:  3 perc felkészülési időben a lövő beállítja a tripodját, és felkészül 

a feladat végrehajtására. Amikor a 3 perc eltelt, ülve leadja minden sípszó után a 

lövését a részére kijelölt lőlapra. 

Büntetés:  ha a lövő a másik lőlapot lövi, az a pályája nulla pont, és a verseny 

végén az elért összes pontszámból 10 pont levonásra kerül. Azon a lőlapon, 

ahová a lőttek a 10 legjobb találat levonásra kerül. Az 1. alkalom után 

figyelmeztetés, a 2.alkalom után abszolút kizárás jár a vétkes lövőnek. 
 

 

 

 

 



 

 

2.pálya: 
 

Cél: köregységes papírcél, 1-10-ig pontozva  

Távolság: 600 – 750 méter között . 

Testhelyzet: fekvő 

Lőidő: 10 perc, önállóan 

Lövések száma: korlátlan! 

Pontozás: 1-10 pontig (a legjobb 10 lövés lesz értékelve)!! 

Végrehajtás:  A lövő korlátlan számú lövést leadhat úgy, hogy az a 10 percbe 

beleférjen.  

Büntetés: nincs! 

 

3.pálya 

 

Cél: köregységes papírcél, 1-10-ig pontozva  

Távolság: 800 - 1000 m között 

Testhelyzet: szabadon választott 

Lőidő: 10 perc, minden lövés előtt sípszó 

Lövések száma: 10 

Pontozás: 1-10 pontig 

Büntetés:  ha a lövő a másik lőlapot lövi, az a pályája nulla pont, és a verseny 

végén az elért összes pontszámból 10 pont levonásra kerül. Azon a lőlapon, 

ahová a lőttek a 10 legjobb találat levonásra kerül. Az 1. alkalom után 

figyelmeztetés, a 2.alkalom után abszolút kizárás jár a vétkes lövőnek. 
 

 

 

4.pálya: 

 

Cél: köregységes papírcél, 1-10-ig pontozva  

Távolság: 500 - 850 m között 

Testhelyzet: szabadon választott 

Lőidő: 10 perc, minden lövés előtt sípszó 

Lövések száma: 10 

Pontozás: 1-10 pontig 

Büntetés:  ha a lövő a másik lőlapot lövi, az a pályája nulla pont, és a verseny 

végén az elért összes pontszámból 10 pont levonásra kerül. Azon a lőlapon, 

ahová a lőttek a 10 legjobb találat levonásra kerül. Az 1. alkalom után 

figyelmeztetés, a 2.alkalom után abszolút kizárás jár a vétkes lövőnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.pálya 

 

Cél: köregységes papírcél, 1-10-ig pontozva  

Távolság: ismeretlen  

Testhelyzet: szabadon választott 

Lőidő: 10 perc, minden lövés előtt sípszó 

Lövések száma: 10 

Pontozás: 1-10 pontig 

Végrehajtás: amikor a squad beérkezik a kijelölt zónába, minden lövő 

sorszámot húz, ami a lőállást jelenti. amikor az utolsó lövő is kihúzta a számát, a 

squadnak 3 perce van a vele szemben lévő cél távolságának a lemérésére. 

Minden lőállás más-más lőtávolságot jelent. 3 perc után 10 perce van a lövőknek 

a feladat végrehajtására.  

Büntetés:  ha a lövő a másik lőlapot lövi, az a pályája nulla pont, és a verseny 

végén az elért összes pontszámból 10 pont levonásra kerül. Azon a lőlapon, 

ahová a lőttek a 10 legjobb találat levonásra kerül. Az 1. alkalom után 

figyelmeztetés, a 2.alkalom után abszolút kizárás jár a vétkes lövőnek. 

 

Éjszakai pálya 

 

Cél: köregységes papírcél, 1-10-ig pontozva  

Távolság: 450 - 600 m között 

Testhelyzet: szabadon választott 

Lőidő: 10 perc, minden lövés előtt sípszó(ismeretlen kivárással) 

Lövések száma: 10 

Pontozás: 1-10 pontig 

Lövések száma: 10 

Végrehajtás: a cél villogó fénnyel van megvilágítva. Minden lövést csak a 

sípszó után lehet leadni.  

Büntetés:  ha a lövő a másik lőlapot lövi, az a pályája nulla pont, és a verseny 

végén az elért összes pontszámból 10 pont levonásra kerül. Azon a lőlapon, 

ahová a lőttek a 10 legjobb találat levonásra kerül. Az 1. alkalom után 

figyelmeztetés, a 2.alkalom után abszolút kizárás jár a vétkes lövőnek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. nap 
 

Katonai nap 

 

IPRF – Precision Rifle Steel Challenge Contest 

 

 

1. pálya 
Célok: 3 db fémcél 

Távolságok:450-800 méter között 

Testhelyzet: szabadon választott 

Lőidő: lövésmérő óra – 2 perc időkorláttal! 

Lövések száma: korlátlan 

Pontozás: IPRF szabálykönyv szerint(idő/találat arány) 

Felszerelés: bipod és hátsó lőzsák (hátsó lőzsák mérete nem nagyobb mint egy 

röplabda) 

 

Végrehajtás: 

 

 Lövő áll a Leopard 2 A4 HU harckocsi mellett. A tár a fegyverben, zár 

hátul, cső az ég felé mutat. Sípszóra felfut a harckocsi tetejére, és a kijelölt 

zónából megpróbálja 1-3-ig kötött sorrendben leküzdeni a célokat. 

2 perc után automatikusan megáll az óra. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Utolsó fém cél 

 

                                                                                                     Lövő helye 

 
 

 

Kezdő pozíció 

 

 

 

1 

2

. 

3 



 

 

 

2. pálya 

 
Célok: 3 db fémcél 

Távolságok:300-600 méter között 

Testhelyzet: szabadon választott 

Lőidő: lövésmérő óra – 2 perc időkorláttal! 

Lövések száma: korlátlan 

Pontozás: IPRF szabálykönyv szerint(idő/találat arány) 

Felszerelés: hátizsák, lőzsák , hálózsák, méretkorlátozás nélkül. Tripod 

használható hátsó feltámasztásként, nem hozzácsatolva a fegyverhez.  

 

 

Végrehajtás:  

 

  Lövő áll a D-20-as 152 mm-es ágyú mögött. . A tár a fegyverben, zár 

hátul, cső az ég felé mutat. Sípszó elhangzása után a versenyző odamozog a bal 

oldali talpszárhoz, tölt, és leküzdi az 1.számú célt. Ha meglőtte, hátrahúzza a 

zárat, majd átmozog a jobb oldali talpszárhoz és onnan leküzdi a 2. és 3. célt. A 

3.számú cél a befejező cél. 2 perc után automatikusan megáll az óra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Kezdő pozíció 

 

 

1 

2 

3 



 

3. pálya 

 
Célok: 3 db fémcél 

Távolságok:200-500 méter között 

Testhelyzet: szabadon választott 

Lőidő: lövésmérő óra – 2 perc időkorláttal! 

Lövések száma: korlátlan 

Pontozás: IPRF szabálykönyv szerint(idő/találat arány) 

Felszerelés: hátizsák, lőzsák , hálózsák, méretkorlátozás nélkül. Tripod 

használható hátsó feltámasztásként, nem hozzácsatolva a fegyverhez.  

 
 

Végrehajtás: 

 

Lövő áll a lőszeres láda mögött. Tár a fegyverben, zár hátul, csőtorkolat 

az ég felé mutat. Sípszó után a lövő tüzelőállást foglal a már előkészített lőszeres 

ládán, és leküzdi az 1.számú célt. Ha ez sikerült, hátra húzza a zárat, leteszi a 

fegyvert, és az előző ládára ráhelyez egy újabb lőszeres ládát. Majd megismétli a 

feladatot. amikor végzett, újra hátra húzza a zárat, leteszi a fegyverét, és egy 

újabb lőszeres ládát helyez el az előző ládán. A 3.számú cél a befejező cél. 2 

perc után automatikusan megáll az óra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1 shot 

 

     2 shots 

 

 

                                                 3 shots 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 



Olvasd figyelmesen!! 
 

Ebben a versenyszámban nincs Magnum és 

Szupermagnum kategória a szabálykönyv szerint! 

 

Olvasd el a hivatalos szabálykönyvet, amelynek 

részeit alább találod (a verseny elején ismertetve 

lesznek a szabályok magyarul): 
 

All competitors must declare the division in which they will be competing 

when they register. Shooters are permitted to shoot in multiple divisions in the 

same season.  

They however, must register for all divisions in which they choose to 

compete. It is imperative for shooters to ensure they are registered in the correct 

Division for all matches if they plan on competing in multiple divisions. It is the 

shooter’s responsibility to ensure they are scored in the correct division. Failure to 

do so will result in a Match Disqualification. The following rules govern each of 

the divisions: 

 

 

DIVISIONS 
 

1. OPEN DIVISION  

1.1. Open Division rifles will not exceed a caliber of .30 or a velocity of 

3,200 fps.  

 

2. LIMITED DIVISION  

2.1. Limited Division rifles are restricted to .308 Winchester and 5.56 

NATO/.223 Remington calibers only.  

2.2. 5.56 NATO/.223 Remington has a bullet weight maximum of 77 grains 

and muzzle velocity cannot exceed 3,000 fps.  

2.3. 7.62 NATO/.308 Winchester has a bullet weight maximum of 178 grains 

and muzzle velocity cannot exceed 2,800 fps.  

2.4. No modified wildcat rounds such as the .223 Ackley Improved are 

permitted to shoot in the Limited Division. Anyone discovered violating this rule 

will receive an automatic Match Disqualification.  

2.5. Factory ammunition must be used.  

2.5.1. If ammunition is provided by a sponsor at the match, then that 

ammunition must be used by all competitors.  

2.5.1.1. A minimum of 250 rounds must be provided for each competitor.  

 

 

 



 

 

3. SPORTING RIFLE DIVISION  

3.1. Sporting Rifle Division rifles must not exceed a caliber of .30 or a 

velocity of 3,200 fps.  

3.2. The rifle may only contain a maximum of 5 rounds of ammunition at 

any time.  

3.3. Only 1 magazine may be used.  

3.4. A bipod may be attached to the rifle at a position that must remain fixed 

at that position for the duration of a match.  

3.4.1. No other stability device may be connected to the rifle in a fixed 

manner. ie. Tripods may be used, but not attached. The rifle must be able to be 

lifted from the stability device without loosening.  

3.5. Maximum Weight : 16 lbs / 7.25kgs  

3.6. Minimum Muzzle Energy: 380 kgr/fps (grain x fps / 1000)  

4. FACTORY DIVISION  

4.1. Factory Division rifles must not exceed a caliber of .30 or a velocity of 

3,200 fps.  

4.2. A Factory Division Rifle is a non-custom, stock rifle, 

manufactured/assembled by a single manufacturer, in a configuration as available 

by that manufacturer.  

4.2.1. The action, chassis/stock and trigger must be manufactured by, or be 

proprietary to that manufacturer, or be a generic part.  

4.3. 1.5 lbs minimum Trigger Pull Weight.  

4.4. Magazine may not contain more than 10 rounds at the start signal.  

4.5. A bipod may be attached to the rifle at a position that must remain fixed 

at that position for the duration of a stage.  

4.5.1. No other stability device may be connected to the rifle in a fixed 

manner. ie. Tripods may be used, but not attached. (when lifted the rifle must come 

clear).  

4.6. Allowed modifications:  

4.6.1. The caliber may be changed to any caliber suitable to the division.  

4.6.2. The barrel may be replaced, as long as the replacement barrel is the 

same profile and length as available in that model from the manufacturer.  

4.6.3. The barrel may be re-crowned and / or threaded.  

4.6.4. The action may be bedded to the chassis or stock.  

4.6.5. A suppressor or muzzle brake may be fitted.  

4.6.6. Minor detailing is permitted, including:  

4.6.6.1. Removal of factory burrs,  

4.6.6.2. Polishing,  

4.6.6.3. Painting,  

4.6.6.4. Adding of grip or protective tape.  

4.7. Prohibited Modifications:  

4.7.1. No permanent alterations may be made to the rifle.  

4.7.2. No permanent aftermarket parts may be added to, or swapped on, the 

rifle.  

4.7.3. No further gunsmith modifications or trueing are permitted.  

 



 

 

There are no restrictions on optics in any of the above divisions. 

 

Match Officials may, at any point during a match, request that a 

competitor fire their rifle through chronograph. If the bullet exceeds the speed 

limit (+/- 1% fps for environmental factors and equipment discrepancies) for 

the Division in which they are entered, then the shooter will receive an 

automatic match Disqualification.  

 

 

CATEGORIES 
 

0. NORMAL CATEGORY 

 
1. LADIES CATEGORY  

1.1. All female shooters are eligible to shoot in the Ladies Category in 

addition to their Division.  

 

2. SENIORS CATEGORY  

2.1. Anyone over the age of 55 is eligible to shoot in the Seniors Category in 

addition to their Division.  

 

3. JUNIOR CATEGORY  

3.1. Anyone 14 years old and over, and 18 years old and under at the start of 

the calendar year is eligible to shoot in the Juniors Category in addition to their 

Division.  

 

4. MILITARY AND LAW ENFOCEMENT CATEGORY  

Anyone that is an active Military or Law Enforcement Officer in uniform. 

 

 

Az IPRF szabályok szerinti verseny külön kerül 

díjazásra! 
 

 

Díjak: 

 

1-3 helyezett érem+oklevél. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot és küldd vissza WORD 

formátumban az alábbi email címre: 
 

 

klapkashootingcup@gmail.com 
 

Kapcsolattartó, szervező: Debreceni Tibor 

                                        Mobil: +36302178190 

                               Email: klapkashootingcup@gmail.com 

    

 

Jó versenyzést! 
 

 

 

Regisztrációs lap: 
 

 

Név:  

Születési idő:  

Nemzetiség:  

Fegyver típusa:  

Űrméret:  

Kategória az 1.napra:  

 

Kategória az 2.napra:  

Fegyverszám:  

Személyi igazolvány száma:  

Fegyvertartási engedély száma:  

Autó rendszáma:  

  

Egyéb megjegyzés:  

 

 

mailto:klapkashootingcup@gmail.com

