Testnevelés és sport
Sportági alapismeret (légfegyveres lövészet)

A félév végi jegy kialakítása:
A gyakorlati jegy és az elméleti dolgozat érdemjegyének átlaga adja a félév végi
osztályzatot.
A félévi eredmény elégtelen, ha akár az elmélet, akár a gyakorlat eredménye elégtelen.
A félévi eredmény „nem értékelhető”, ha a félév folyamán a hallgató legalább
10 különböző héten nem vett részt a foglalkozásokon (szorgalmi időszakban legalább
8 különböző héten történő részvétel esetén a vizsgaidőszakban 2 különböző héten történő
pótlás lehetséges).
A félév folyamán 1x2 óra elmélet, melynek anyaga:

A/ a sportág története
B/ szabályismeret
C/ biztonsági szabályok

Gyakorlati foglalkozás előfeltétele az első órán való megjelenés
A gyakorlati foglalkozásokon a sportág technikai alapelemeinek oktatása,.
A félév szorgalmi időszakának 1-3. hetében (félév eleji tájékoztatón) bejelentett
időpontban (és módon) az elméleti ismeretek számonkérése.
1. történettel kapcsolatos kérdések
2. szabálykérdések
Értékelés:

90%– jeles, 80%– jó, 70%– közepes, 60%– elégséges, –50% elégtelen.

Sporttörténet
A lövészsport története elválaszthatatlan a fegyverek fejlődésének történetétől, a kettő párhuzamosan, egymást
befolyásolva fejlődött. A cél valamilyen eszközzel való leküzdése, eltalálása, mint első lépés után a lőpor
feltalálása és elterjedése az 1100-as éveket követően adta meg a lökést a lőfegyverek kifejlődéséhez, mely
magával hozta a céllövészet fejlődését is. Az első céllövő versenyeket az 1280-as években a németországi
Schrolidnitzben rendezték, az un. madárlövő versenyeket. 1300 után alakultak az első lövészklubok, lőterek
épültek, versenyszabályok formálódtak. 1800 években alakultak az első szövetségek, Svájc, Németország,
Ausztria.
Magyarországon 1510-ben az első lövészegylet Késmárkon, a Magyar Sportlövők Szövetsége 1871-ben az
első sportszövetségek között alakult meg. A Lövész Világszövetség (UIT) 1907-ben jött létre, s az alapítok
között Magyarország is ott volt. A két világháború zavaros időszakait követően a sportágat a Sportlövő Intéző
Bizottság irányította, s 1947-ben felavatták a Marczibányi téri lőteret, ahol megrendezték az országos
bajnokságot. A későbbiekben a Magyar Szabadságharcos Szövetség szervezetei lövészszakkörök sorát hozták
létre, s ez nagy lökést adott a versenysportnak is. Az 1956-os forradalom után azonban a lőtereket lezárták, a
fegyvereket zárolták, így a következő esztendőkben csupán néhány szakosztály működött országszerte.
A sportlövő szövetség irányítását 1959-ben átvette a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ), a rendszerváltás
óta pedig az immár önállóan működő Magyar Sportlövők Szövetsége koordinálja a sportág hazai tevékenységét.
Olimpiákon két esemény kivételével (1904, 1928) mindig szerepelt a sportág, ahol 2-28 versenyszámban
állhattak fel a versenyzők az olimpiai dobogóra, és a győztesek hallgathatták nemzetük himnuszát. Először
1968-ban tarthattak célra a gyengébb nem képviselői, de 1984-ig a férfiakat kellett (volna) megelőzniük. A
nemzetközi szövetség ekkor írt ki külön számokat a hölgyeknek, de akadtak olyan versenyek, amely továbbra is
vegyesnek számítottak: Igaly Diana például még a barcelonai olimpián is a férfiakkal versengett. 1996-ban
választották szét végképp a két nemet, azóta mindenkinek megvan a maga külön száma.
Sportlövő Olimpikonjaink 20 olimpián vettek részt és mindössze 3 olimpia kivételével, érmekkel, pontszerző
helyezéssekkel utazhattak haza. 1908-tól kezdődően 162 sportlövő képviselte sportágunkat az Olimpiai
Játékokon, akik összesen
- 7 olimpiai aranyérmet
- 3 olimpia ezüstérmet
- 7 olimpiai bronzérmet érdemeltek ki teljesítményeik alapján.

Verseny, szabályok

A sportlövészet űzése során szigorú biztonsági követelmények betartása mellett, körültekintő részletességgel
meghatározott szabályok által használható fegyverekkel, lőszerekkel és ruházatban a sportlövő törekszik a
céltárgyként szereplő lőlap közepét, vagy a repülő korongot minél többszöri eltalálni, vagy lelőni.
A lőlapok általában 1-től 10-ig terjedő köröket tartalmaznak, ahol a tízes kör a legjobb, verseny és
fegyvernemenként más-más átmérőjű. (pld. 10 m légpuska 0,5 mm, 50m szabadpisztoly 6,0 cm) A koronglövő
versenyszámokban használatos kirepülő korongok mérete a különböző versenyszámokban azonos, esetleg a
színük változhat. A találat értékét nem befolyásolja, hogy egy darabka tört le belőle, vagy porrá lőtték a találat
során.
A puskások a selejtezők során egy 10 koncentrikus körből álló lőtáblára lőnek. Ha a lövedék nyomán
keletkezett lyuk széle érinti a vonalat, a magasabb értékű kör számít. A döntőkben nyolc versenyző vesz részt,
akik a bíró kommandírozására tüzelnek – ekkor a 10-est tovább osztják tizedes-vonalakkal, így a klasszikus
telitalálat már nem 10-et, hanem 10.9-et ér. A selejtező és a döntő eredményének összeadásából alakul ki a
végeredmény.
A pisztolylövőknél szintén egy 10-es skálájú, kör alakú célra tartanak a versenyzők – a gyorstüzelőknél
valamelyest nagyobb a tábla, és csak az öt legértékesebb kör számít. Míg a puskásoknál különböző testhelyzetek
vannak, a pisztolylövők csak állnak – egy kézzel kell tartaniuk a fegyvert, a másikkal nem segíthetnek.
Versenyszámok
Férfiak
Légpuska 60 lövés (10m)
Légpisztoly 60 lövés (10m)
Nők
Légpuska 40 lövés (10m)
Légpisztoly 40 lövés (10m)
Olimpiai Bajnokaink: Igaly Diana, Takács Károly, Hammerl László, Halasy Gyula, Prokopp Sándor

