Lőtérszabályzat
ANGER lőtér
Sopron, Balfi út. 158
1. A lőtéren kizárólag B 1.-7. fegyverkategóriába tartozó fegyverekkel, az alább
meghatározott maximális kaliberekkel lehet lőgyakorlatot végezni.
A puska lőtéren max.: .22 kaliberig,
Légfegyveres lőtér: max 5,5 mm
A nyitott pisztolylőtéren maroklőfegyverekkel max.: .22 kaliberig
A fedett pisztolylőtéren:
• maroklőfegyverekkel max.: .45 kaliberig,
• B4, B5, B7 kategóriába tartozó fegyverekkel max.: 7,62 kaliberig
• Az elöltöltős fegyverekkel max.: .58 kaliberig
• a történelmi pontlövészeti versenyszámokhoz (1945 előtt gyártott
fegyverek) használatos fegyverek max.: .58 kaliberig
• sörétes fegyverek 12-es, vagy kisebb kaliberű sörétes lőfegyverekből,
max. 32 gramm töltettel és 2,5 mm sörétszem átmérőig
2. A puska lőtéren álló, ülő és fekvő testhelyzetből lehet az 1. pontban
meghatározott kaliberű fegyverekkel a golyófogódomb irányába lövést leadni.
3. A nyitott pisztolylőtéren kizárólag a lőállásokból lehet az 1. pontban
meghatározott kaliberű fegyverekkel a golyófogódomb irányába lövést leadni.
4. A fedett pisztolylőtéren 6 vegyes rendeltetésű lőállás használható, az 1.
pontban meghatározott lőfegyverekkel céllövészetre, illetve a lőállásoktól
befelé haladva szituációs lövészetre. A maroklőfegyverrel, félautomata
lőfegyverrel és elöltöltős (muzeális) fegyverrel a lőállásokból végrehajtott
pontlövészet, valamint a szituációs lövészet alkalmával a lőtér együttes
használata nem biztonságos, ezért egyidejű használata nem engedélyezett.
5. A szituációs lövészetek alkalmával a lőállástól befele mozogva kizárólag csak
a fő- és a mobil golyófogók (lövedékcsapdák) irányába hajtható végre
lövészet.
6. A szituációs lövészet során a
betartásáért a lövészetvezető fele.
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7. A légfegyveres lőtéren csak 7,5 joul csőtorkolati energia alatti légfegyverrel
lehet lövést leadni.
8. A lövészet csak lövészetvezető jelenlétében engedélyezett.

9. A lövészetvezető a lövészetek előtt ellenőrzi, hogy a lövők ismerik-e a
lőtérszabályzatot. Aki nem ismeri a szabályzatot az csak felkészítés után
vehet részt a lövészeten.
10. A lőtéren a lövészet ideje alatt szem- és hallásvédő eszközök használata
kötelező.
11. A lőtéren a tüzelést minden lövőnek be kell szüntetni és a fegyvert biztosítani
kell:
• ha a lőtéren rendkívüli esemény történik
• ha „ÁLLJ” vagy „TÜZET SZÜNTESS” vezényszó elhangzik
12. A lőtéren tartózkodók a lövészetvezetők utasításait kötelesek betartani.
13. A lőtérre lőfegyvert csak nyitott zárdugattyúval, ürített állapotban szabad
bevinni.
14. A lőállásokban csak a lövők és lövészetvezetők tartózkodhatnak.
15. A lőtéren kizárólag a kihelyezett célra, a céltáblára vagy a mögötte lévő
golyófogóba szabad lövést leadni.
16. Lőfegyver csak a kijelölt helyen szabad tartani. Lőfegyvert, lőszert másnak
átadni, vagy a lőállásban őrizetlenül hagyni tilos!
17. Meghibásodott, vagy eldugult fegyverből lövést leadni tilos! Töltési, ürítési
vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek.
Meghibásodott lőfegyvert csak a lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad
átadni. Az átadásnál közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.
18. A lőállások elé menni, vagy onnan lövést leadni csak a szituációs
lövészeteknél a lövészetvezető (versenybíró) engedélyével szabad!
19. A lőtéren kizárólag a kijelölt úton szabad közlekedni.
20. Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (fegyverállványon, asztalon) szabad tartani,
azt a szállító eszközből (tokból, táskából) elővenni kizárólag a lövészetvezető
(lőtérvezető) utasítására a lőállásban, illetve a karbantartásra kijelölt helyen
szabad!
21. A karbantartásra kijelölt helyiségbe a lőfegyverhez tartozó tárakat, és a
hozzávaló lőszereket is szigorúan tilos bevinni!
22. A lőállást csak a lövészetvezető (versenybíró) utasítására, jelzésére szabad
elhagyni, a lőfegyvert, vagy lőszert a célhoz kivinni tilos!
23. A lőfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen szabad végezni. Helyszíni
javítást csak az arra jogosult személy végezhet.
24. A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják
be, köteles kizárni a lövészetből. A lövészeten nem vehet részt olyan személy,

aki szeszes italtól befolyásolt állapotú, vagy szervezetében kábítószer, vagy
egyéb pszichotróp anyag található.
25. A lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell tartani. A
lőfegyverrel okozott balesetet a baleset helye szerint illetékes
rendőrkapitányságon haladéktalanul be kell jelenteni.
26. A lövészeten résztvevőkről és az elhasznált lőszer mennyiségéről lőtérnaplót
kell vezetni.
27. Az elöltöltős, feketelőporos lövészet szabályai:
• közös légterű, épített lőtéren egyidejűleg csak egybeszerelt lőszerű,
vagy csak elöltöltős, fekete lőporos fegyverrel végezhető lövészet.
•

Kovás, elöltöltő, fekete lőporos fegyverrel való lövészet csak épített
fallal, vagy legalább ponyvával elválasztott lőállásból történhet.

•

Elöltöltős fegyverből, csak lágy (tiszta) ólomból készült lövedék lőhető
ki.

•

Elöltöltő fekete lőporos fegyverhez csak ismert eredetű, gyári készítésű
lőpor és csappantyú használható.

•

Ha az elöltöltős fegyver „csütörtököt mond”, akkor a fegyvert szilárdan
fogva, a csövét a biztonságos lőirányba kell tartani legalább egy percig,
míg új műveletbe kezdünk.

•

A lőállásba csak a 13 lövéshez szükséges előre kimért főtöltet fekete
lőpor vihető be, külön-külön zárt fiolába töltve. Kovás fegyverek
felporzására szolgáló lisztlőpor kis mennyiségben az erre a célra
készült adagolós lőportartóban a lőállásba vihető.

•

Az elöltöltő, fekete lőporos fegyvereknél szikraképződésre érzékeny
eszközöket tilos használni.

•

A főtöltet fiolát, a felporzó lőpor tárolóját és a csappantyúkat a lövészet
közben szükségszerűen keletkező szikrák ellen védeni kell.

28. A lőtéren TILOS!
•

Hibás vagy olyan fegyverrel lőni, illetve tüzelést folytatni, amelynek
csövében idegen anyag van.

•

Hibás vagy tiltott lőszerrel lőni.

•

Biztonsági zónába fegyvert, lőszert bevinni.

•

Golyófogótól eltérő irányba lőni, illetve a fegyverrel elfordulni a kijelölt
lőiránytól.

•

Fegyvert emberre irányítani.

•

Fegyvert, vagy lőszert másnak átadni, vagy a lőállásban őrizetlenül
hagyni.

•

Tüzelést folytatni a TÜZET SZÜNTESS! vagy ÁLLJ! vezényszó
elhangzása után.

•

A találat ellenőrzése, értékelése, valamint hibaelhárítás érdekében a
célterületre menni mindaddig, amíg a lövészetvezető erre engedélyt
nem ad „TÜZET SZÜNTESS! FEGYVERT ÜRÍTS! FEGYVERT
VIZSGÁRA!” vezényszavak elhangzását követően.

•

Fegyvert töltve, vagy töltetlen állapotában kézben szállítani.

•

Dohányozni, nyílt lángot használni.

•

Fülvédő és védőszemüveg nélkül lőni, vagy lövészeten részt venni.

•

Szeszes ital, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt lőni.

•

Lőszert vagy fegyvert a lőtér területéről illetéktelenül kivinni.
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