
„GLOCK KUPA MAGYARORSZÁG” (GLOCK CUP HUNGARY)
LÖVÉSZVERSENY SZABÁLYZAT

(2013.08.28.-től érvényes verzió)

(a továbbiakban: Szabályzat)

Általános információk

A „Glock  Kupa Magyarország”  lövészverseny  egy speciális  lövészverseny,  amelyen  csak 
Glock gyártmányú pisztollyal lehet résztvenni. 

A verseny lebonyolítási nyelve: magyar.

A  verseny  évente  egy  alkalommal  kerül  megrendezésre.  A  verseny  megnevezésében  az 
aktualitásnak megfelelően a rendezés éve kiegészítésre kerül (pl. Glock Kupa Magyarország 
2013).

A Glock Kupán minden résztvevőnek (lövőnek, bírónak, rendezőnek) ismernie kell a lövész 
szakágra érvényes általános rendszabályokat és szabályzatokat, a lövészverseny helyszínére 
vonatkozó  Lőtérszabályzatot,  továbbá  a  jelen  Szabályzatot és  biztosítania  kell  azok 
betartását. A fentiek betartása minden lövőnek a saját felelőssége.

A Szabályzatot  a  versenyen való részvétel  előtt  minden versenyzőnek meg kell  ismernie, 
aminek megtörténtéről legkésőbb a versenyre való jelentkezéskor a jelentkezési web felületen 
nyilatkoznia kell.

A  kiíró  fenntartja  magának  a  Szabályzat  módosításának  jogát.  Az  érvényes  verzió  a 
szabályzat címe után van feltüntetve.

A verseny meghirdetése

A „Glock  Kupa  Magyarország”  lövészverseny  meghirdetése  a  www.glock.hu weboldalon 
történik Versenykiírás formájában.

Részvételi feltételek

a) Személyi feltételei

1. A versenyzőnek rendelkeznie  a  pisztoly tartására  vonatkozó személyi  feltételekkel, 
amit a verseny kiírója okmányok alapján (fegyvertartási engedély, lövészklub tagsági 
igazolvány, szolgálati igazolvány) közvetlen a versenyen való részvételt megelőzően 
ellenőriz.

http://www.glock.hu/


2. A versenyen csak versenyzésre alkalmas állapotban lehet részt venni (a versenyző nem 
lehet alkoholos, vagy egyéb befolyásoltság alatt).

3. A versenyen minden versenyző saját felelősségére vesz részt, tudatában kell lenni saját 
egészségügyi állapotával, annak lehetővé kell tennie a versenyen való részvételt.

4. Látásjavító szemüveget és/vagy szűrőt a lövő viselhet.

5. Előirt  minimális  versenyzői kor: 18 év. A rendezők ettől  a kortól eltekinthetnek az 
esetben, ha versenyző hatósági engedéllyel rendelkezik a pisztoly tartására.

b) A pisztolyra vonatkozó feltételek

1. A  versenyen  csak  Glock  gyártmányú  pisztollyal  lehet  részt  venni  a  gyártó  által 
rendszeresített típusváltozatban és felszerelésben.

2. A versenyzéshez használt pisztolynak műszakilag alkalmas állapotban kell lenni, amit 
a  verseny kiírója  a  fegyver  okmányai  alapján  (fegyvervizsga  kártya,  garanciajegy) 
közvetlen a versenyen való részvételt megelőzően ellenőriz.

3. Valamennyi a Glock cég által gyártott pisztolykaliberrel lehet versenyezni.

4. A sütési erő az előírt műszaki eljárás szerint a versenyző által elvárt szükséges értékre 
beállítható.

5. A pisztolyokra kiegészítő elemek felszerelése tilos (támasz, optika, látásjavító lencsék, 
lézersugár vető, elektronikus pont-célzóberendezés stb.)

6. A  lövő  –  a  kivételes  esetektől  eltekintve  -  valamennyi  versenyszámban  köteles  
ugyanazt  a  pisztolyt  használni.  A  kivételes  esetek  alkalmazását  minden  esetben 
egyeztetni kell a pályabíróval.

7. A versenyzéshez használt pisztoly tulajdonjogi státuszának meg kell felelni az alábbi 
kategóriák egyikének:

• saját tulajdon
• klub tulajdon
• szolgálati fegyver
• a rendezők tulajdonában levő, általuk biztosított fegyver (VIP vendégek számára, 

vagy a hivatásos állomány tagjai számára).

c) Az alkalmazott lőszerre vonatkozó feltételek

1. A  versenyzéshez  a  versenyző  a  lőszert  saját  maga  biztosítja  (kivéve  a  VIP 
vendégeket). A versenyhez szükséges javasolt lőszermennyiséget a verseny szervezője 
a Versenykiírásban publikálja.
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2. Az alkalmazott lőszerek feleljenek meg a C.I.P. és SAAMI előírásainak.

3. A pályabíró ellenőrzés végett mintát vehet a lövő lőszeréből.

Jelentkezés a versenyre és a regisztráció

1. A versenyzők  jelentkezése és regisztrációja a  www.glock.hu weboldalon található 
jelentkezési lap kitöltésével, továbbá a nevezési díj befizetésével történik. 

2.  A  jelentkezés  és  regisztráció  a  Versenykiírásban  meghirdetett  versenyzői  létszám 
elérésekor  vagy  céldátum  bekövetkezésekor  lezárul.  A  versenyzői  létszámhatár 
meghatározása főképpen a versenyhelyszín adottságaitól függ (a kialakítható pályák 
mennyisége, nagysága stb.).

a) Jelentkezés

A  jelentkezés  a  fenti  web  oldalon  található  jelentkezési  lap  (regisztrációs  felület) 
kitöltésével és annak a verseny kiírója számára interneten történő megküldésével történik.

A  fenti  művelet  a  www.glock.hu weboldalról  kezdeményezhető  és  lefolytatható.  A 
jelentkezés  csak  abban  az  esetben  lehetséges,  ha  a  jelentkező  a  fenti  weboldalon 
előzetesen regisztrált.

A jelentkezést mind egyéni versenyzőként, mind csapatversenyzőként a fenti web oldalról 
kell lebonyolítani. 

Amennyiben a számlázási cím eltér a jelentkező nevétől (pl. a munkáltató fizeti  a 
számlát) azt itt kérjük külön jelezni és megadni.

A verseny napján és helyszínén sem egyéni, sem csapatversenyre jelentkezésre nincs 
lehetőség.

b) A nevezési díj befizetése

A nevezési díj befizetése átutalással történik. Az átutaláshoz szükséges adatokat (összeg, 
számlaszám stb.) a Versenykiírás részletesen tartalmazza.

A nevezési díjat mind egyéni, mind csapatnevezés esetén, a versenyt megelőzően, előre át 
kell utalni. A verseny helyszínén nevezési díj befizetésére nincs lehetőség.

c) Regisztráció lezárulása, a regisztráció megtörténtének jogi időpontja

A  Regisztráció  a  jelentkezési  lap  beküldését  követően  a  nevezési  díj  megadott 
számlaszámra  történő  befizetésével,  a  díj  beérkezésével  zárul.  A  verseny  kiírója  nem 
vállal felelősséget a banki folyamatok elhúzódásáért, időtartamáért.
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A regisztráció jogilag akkor tekinthető megtörténtnek, ha mindkét fenti tényező (a web 
oldalon történő jelentkezés, nevezési díj a számlán) beérkezése megtörtént. A regisztráció 
időpontja,  amikor  a  web  oldalon  történő  jelentkezést  követően  a  nevezési  díj  a 
bankszámlára érkezik.

Tájékoztatás a regisztrációról

A regisztrációs folyamat aktuális helyzetéről a verseny rendezője nyilvántartást vezet. A 
jelentkezésről és regisztrációról a rendező személyre szólóan ad tájékoztatást, közvetlen 
módon (e-mailben) tájékoztatja a jelentkezőt a regisztráció megtörténtéről.

A regisztrált versenyző jogi státusza:

• A  regisztrált  versenyző  jogosult  a  versenyen  való  részvételre  a  regisztrált 
kategóriákban (egyéni és/vagy csapat)

• Az  egyéni  kategóriában  regisztrált  versenyző  jogosult  a  vésettel  ellátott  Glock 
pisztoly kisorsolásában való részvételre, de ezt csak oly módon gyakorolhatja, hogy 
jelen kell lennie a sorsoláson.

VIP vendégek részvétele

A VIP vendégek részvételére vonatkozóan a rendezők kidolgozhatnak és alkalmazhatnak a 
többi versenyzőre vonatkozó előírásoktól eltérő, más jellegű szabályozást.

Versenykategóriák

A verseny az alábbi kategóriákban kerül megrendezésre:

• Hivatásos 
• Hölgyek (kategória független) 
• Külföldi versenyzők
• Önvédelmi fegyverhasználók (csak önvédelmi Glock fegyverrel rendelkezőknek)
• Sportlövők
• VIP vendégek (kategória független).

Díjak

A fenti kategóriákban I.-III. helyezett számára kupa, oklevél kerül kiadásra.

Abszolút legjobb versenyző: kupa, oklevél kerül kiadásra.

Csapat kategóriában I.-III. helyezett számára kupa, a csapat tagok számára érem és oklevél 
kerül kiadásra.

A versenyen résztvevő minden versenyző emléklapot kap.
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„Glock Cup Hungary + évszám” vésettel ellátott pisztoly kisorsolása

A Glock Cup Hungary rendezvény záróeseményeként egy „Glock Cup Hungary + évszám” 
vésettel ellátott Glock 17 pisztoly kerül kisorsolásra.

A sorsoláson minden olyan regisztrált versenyző részt vesz, aki egyéni nevezési díjat fizetett 
be. A csoport-nevezés a sorsoláson való részvétel szempontjából nem bír jelentőséggel.

A kihúzott versenyzőnek, a nevének a kihúzásakor jelen kell lennie. 

 Amennyiben  a  kihúzott  versenyző  azonnal  nem  jogosult  a  számára  kihúzott  pisztoly 
átvételére, akkor türelmi időt kap a pisztoly-átvétel jogi feltételeinek megteremtése céljából. 
A türelmi idő a következő évi Glock kupa megkezdésének időpontjáig tart.

Amennyiben a  pisztoly  jogosult  átvétele  a  rendelkezésre  álló  idő alatt  nem történik  meg, 
akkor a pisztoly a következő Glock Cup Hungary alkalmával kerül kisorsolásra az adott évre 
vonatkozó vésett pisztoly kisorsolásán túlmenően.

A verseny főbb szabályai

Versenypályák, verseny feladatok

A versenypályák  és  versenyfeladatok  kialakításnak  jogát  a  vonatkozó szabályok  betartása 
mellett a verseny kiírója saját maga részére tarja fenn. Az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás a 
verseny napján, a versenyzés megelőzően történik.

A  verseny  megnyitását  követően,  illetve  annak  folyamán,  egyes  versenyfeladatok 
megkezdése előtt próbalövés végrehajtására nincs lehetőség.

A lövő elért eredményét a versenyszám végrehajtását követően a pályabíró írásban rögzíti. A 
lövő az elért eredményt aláírásával elismeri. Az alkalmazott okmány formátuma a Bizonylati 
Albumban  található.  Aláírás  után  az  eredménnyel  és  az  értékeléssel  kapcsolatosan 
reklamációnak nincs helye!

A  versenyzés  közben  a  pisztoly  meghibásodása,  vagy  akadály  esetén  a  lövőnek  a  
pályabírót értesítenie kell, majd annak utasításai szerint kell eljárnia.

Lőfeladat  végrehajtása  során  a  feladat  csak  akkor  ismételhető,  ha  fegyver-fődarab  törés 
történt.

Akadály esetén az akadályelhárítás a lövő feladata, mely a lőidőbe beleszámít. Amennyiben a 
lövő nem tudja elhárítani  az akadályt,  a pályát  nem folytathatja,  fegyverét át  kell  adnia a 
pályabírónak, aki megkísérli az akadály elhárítását.

A fenti szabály alól felmentés nem adható, azzal szemben óvás nem emelhető.
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Biztonsági szabályok

1. A  versenyző  ruházata  feleljen  meg  a  lövészsport  jellegének,  biztosítson  a 
versenyző számára szabad mozgást.

2. A lőállásban a fülvédő és védőszemüveg használata kötelező. A főbíró a lőtér 
egyéb területén is elrendelheti a fenti védőeszközök használatát.

3. A lőtér területén fegyvert üresen, tár nélkül, dobozban, tokban lehet a pályák 
között mozgatni.

4. A biztonsági szabályok betartása magába foglalja a lőtérszabályzat betartását 
is.

A versenyszervezet felépítése, tagjainak feladatai, felelőssége

Versenyigazgató

A verseny elsőszámú vezetője.

A versenyigazgató felelőssége: a verseny a tervezett, szabályozott módon történő végrehajtása 
és végrehajtatása.

A versenyigazgató jogosultsága:
• Aktívan és tevőlegesen szervezi a meghirdetett  lövészverseny létrejöttét,  személyre 

szólóan  meghatározza  az  ezzel  kapcsolatos  feladatokat,  koordinálja  ezen feladatok 
végrehajtását, ellenőrzi a feladatok végrehajtásának előrehaladását.

• utasítási  joggal rendelkezik a versenyt végrehajtó teljes állomány felé.  Fentiek alól 
kivételt  képez  az  a  körülmény,  ha  a  versenyigazgató  utasításának  végrehajtása 
balesetveszélyt, vagy ennél súlyosabb körülményeket okozna

• a verseny vonatkozásában egyedüli PR képviseleti és nyilatkozati joggal rendelkezik
• megnyitja a versenyt
• kihirdeti a verseny eredményeit, átadja a díjakat
Megjegyzés: ezt a tevékenységet jogában van átadni a verseny megrendezésében fontos 
szerepet betöltő (fő)védnök, VIP vendég vagy más fontos személy számára
• bezárja a versenyt.

Lőtérvezető 

A lőtérvezető főbb feladatai az alábbiak:

a) Konzultatív feladat (a verseny előkészítő szakaszában)
• Megadja a lőtér használatával kapcsolatos információkat, lőtérszabályzatot
• Jelzi,  ha  a  jelen  Szabályzatban  a  lőtér  előírt  használatával  ellentétes 

szabályozást észlel
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• A  verseny  biztonságos  lebonyolítása  érdekében  együttműködik  a  verseny 
szervezésével foglalkozó állománnyal

b) Ellenőrző feladat (a verseny lebonyolítási szakaszában)
• A  verseny  végrehajtása  során  ellenőrzi  a  lőtérhasználattal  kapcsolatos 

szabályok  betartását,  esetleges  észrevételeit  jelzi  a  főbírónak  (a 
versenyigazgató tájékoztatása mellett) 

Főbíró

A pályabírók vezetője.

A főbíró főbb feladatai az alábbiak:

a) A verseny előkészítése során:
• a verseny szakmai vezetője
• felelős a lőverseny biztonságos lebonyolításáért
• versenymenet szervezi,  végrehajtatja
• közvetlenül irányítja a pályabírókat.
• a lőfeladatok megtervezése, egyeztetése az értékelés vezetőjével
• a pályabírók kiválasztása, munkájuk koordinálása
• pályaasszisztens (segítők) beosztása a pályákra
• a lőfeladatok írásba foglalása
• a lőfeladatok ismertetése a pályabírókkal
• a lőfeladatok „végigpróbálása” a pályabírókkal és az értékelésvezetővel

b) A verseny lebonyolítása során:
• folyamatosan ellenőrizni a pályákon a feladatok végrehajtását
• a lőfeladatok során felmerülő kérdéses szituációk kezelése (óvás megelőzése )
• óvás esetén az értékelésvezetővel és a versenyigazgatóval döntést hozni
• gondoskodni pályabírók esetleges váltásáról.

Pályabíró
• A főbíró utasításai alapján vezeti a lőfeladatot, közvetlenül a főbíró alárendeltségében 

látja el feladatát.
• Szervezi, vezeti a pályán folyó tevékenységet
• Felelős az általa vezetett pályán folyó valamennyi tevékenységért
• Felelős  a  lőfeladat  végrehajtása  során  a  biztonsági  rendszabályok  maradéktalan 

betartásáért
• Felelős az értékelőbíró és a segítők munkájáért és biztonságukért
• Felügyeli az értékelőbíró által felírt időeredményeket és büntetéseket
• Elsődlegesen dönt a versenyzők által felvetett vitás kérdésekben
• A pályán felmerülő problémákat haladéktalanul jelzi a főbírónak.
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Értékelésvezető

Feladata

Verseny előkészítése során: 
• A főbíró által megtervezett pályákra az értékelési szempontrendszer kidolgozása
• A pályák végigpróbálása során az értékelés kipróbálása
• A névre szóló értékelő lapok elkészítése, csoportosítása
• A verseny értékelő programjának kidolgozása, kipróbálása, az adatrögzítővel 

történő megismertetése
• A regisztráció lefolytatása, a beérkezett nevezések kezelése
• A névre szóló badge-ek és rajtszámok elkészítése
• Az emléklapok elkészítése

Verseny során:
• A pályákon az értékelés folyamatos ellenőrzése
• Az adatrögzítés folyamatos ellenőrzése
• A verseny végeredményének kiszámítása az adatrögzítő segítségével
• A végeredmény lista átadása a versenyigazgató részére
• Az emléklapok előkészítése az eredményhirdetésre

Pálya-asszisztens (segítő)
Egy versenyszám végrehajtását  követően a pályabíró felügyelete  alatt  és utasításai  alapján 
közreműködik  a  pálya  alkalmassá  tételében,  a  következő  versenyszám  végrehajtási 
feltételeinek megteremtése céljából.

Adattovábbító
A versenyszám végrehajtását  követően a számára a pályabíró által  átadott  igazolt  értékelő 
lapot továbbítja és átadja az adatrögzítő számára.
Megjegyzés: a szervező e feladat végrehajtására esetenként felkérheti célállítót.

Adatrögzítő, adatértékelő:
• előkészíti  és a verseny kezdetétől a végéig működteti  az adatrögzítő infrastruktúrát 

(HW és SW)
• a számára a verseny folyamán átadott igazolt értékelő lap alapján rögzíti az adatokat a 

verseny informatikai rendszerében
• kiszámítja a helyezéseket, majd az elkészült összesítést átadja a versenyigazgatónak.

Adatrögzítő asszisztens, adatellenőr
• esetenkénti adatgyűjtés a pályákról
• asszisztenciát ad az adatrögzítés hatékony végrehajtásához
• a lehetséges hibák kizárása érdekében adatellenőrzést végez.
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Versenyfotós
• a  verseny  tudatos  fotózásának  végrehajtása  (minden  lényeges  esemény  legyen 

követve, megörökítve)
• a VIP vendégek jelenlétének és szereplésének megörökítése.

Versenytechnikus
• előkészíti a színpadot
• gondoskodik a hangosításról
• kiosztásra előkészíti a díjakat
• gondoskodik a díjak előrendezéséről, majd átadja azt a kiosztó személy számára.

Recepciós
Közreműködik  a  versenyre  érkező  versenyzők  és  vendégek  fogadásában,  azok 
versenyhelyszínre irányításában.

VIP vendégkísérő

• közreműködik a versenyre érkező VIP vendégek átvételében, kísérésében
• azonosítóval látja el a vendégeket
• tájékoztatja a vendéget a versenyről
• körbevezeti a vendégeket a versenyen
• kikutatja a VIP vendég szándékát a versennyel kapcsolatban:

a) egyszerű néző – nem lő, megtekinti a pisztoly termékbemutatóját
b) egyszerű lövő - kipróbálja a pisztolyt
c) versenyszerű lövő - az elkülönített VIP pályán
d) versenyszerű lövő a teljes pályán – a többi versenyzővel együtt

• összekötőként működik közre a VIP vendégek és a versenyszervezet között. 

VIP szakmai asszisztens, pályabíró

• tájékoztatást ad a Glock pisztolyokról és termékekről
• kezeli a számára átadott VIP célú lőszereket
•  lehetőséget ad a pisztolyok nem versenyszerű (egyszerű) kipróbálására
• lehetőséget  ad  a  VIP  vendég  számára  a  pisztoly  versenyszerű  kipróbálásra  az 

elkülönített VIP pályán - ebben az esetben VIP pályabíróként tevékenykedik
• gondoskodik a VIP eredmény eljuttatásáról az adatrögzítő számára
• szakmailag irányítja, felügyeli a VIP vendég lövészetét.
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BIZONYLATI ALBUM

A verseny során alkalmazott bizonylatok

1. Egyéni versenyző jelentkezése (jelentkezési web felület)

2. Csapatversenyző jelentkezése (jelentkezési web felület)

3. Értékelő lap

4. Értékelő táblázat
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