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Szabályzat / ÁSZF

• A résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen fotó és filmfelvétel készüljön róla. A résztvevő tudomásul 

veszi, hogy ezen hozzájárulásáért semmilyen anyagi ellenszolgáltatás nem jár. A résztvevő hozzájárul ahhoz, 

hogy a rendezők ezeket a fotókat és filmfelvételeket, valamint a résztvevők által adott interjúkat minden 

médiában és adathordozón díjazás nélkül terjeszthessék, közzétegyék vagy felhasználják. A szervező a 

közzétett képeket megfelelő körültekintéssel választja ki, hogy ne jelenjen meg a résztvevő negatív ábrázolása.

• A regisztráció csak abban az esetben fejeződik be, ha a BESSER SCHIESSEN részére megérkezett a 

nevezési díj.

• A szervező fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a résztvevők számát, és az ezt meghaladó 

regisztrációkat a továbbiakban ne fogadja el.

• Késői átutalás esetén (a nevezési díj a megadott határidőt követően, vagy a verseny után vagy a verseny 

napján érkezik meg) a nevező részvételre, költségtérítésre nem jogosult.

• Ha egy megfelelően regisztrált résztvevő bármilyen okból nem vesz részt a rendezvényen, akkor a már 

befizetett nevezési díj visszatérítésére nem jogosult, akkor sem, ha a rendezvény előtt a szervezőnek bejelenti, 

hogy nem indul a versenyen.

• A rendezvényen való részvétel nem ruházható át más személyre. Ugyanígy a rajtszám sem adható át másik 

résztvevőnek.

• A résztvevőknek és a lőtér használóinak megfelelő biztosítással kell rendelkezniük a balesetek és felelősségi 

következmények ellen. 

• A szervezők felelősséget nem vállalnak. 

• A verseny személyzetének, a felügyelőknek és a vezetőknek az utasításait kötelezően be kell tartani.

• A verseny során a BESSER SCHIESSEN szabályai érvényesek. Bármilyen kétes, illetve kérdéses esetben a 

játékvezetők döntenek.

• Kiskorúakért a törvényes gyám vagy az általa megbízott személy felel. Amennyiben valaki kiskorút hoz a 

rendezvényre, azt a versenyre való belépéskor a szervezőkkel közölni kell.

• Mindenki felelős a saját lövéséért, valamint az általa okozott a személyi és vagyoni károkért.

• Mindenki felelős a saját fegyvereiért és felszereléseiért stb.. Az elveszett tárgyakért a rendezőség nem vállal 

felelősséget.

• A rendezvényen csak olyan versenyző indulhat, aki ellen jelenleg nincs fegyvertilalom. A lövészethez csak 

olyan fegyvereket/sportfegyvereket lehet használni, amelyek a WBK/WP/EU-FWP szerint regisztrálva vagy 

bejelentve vannak, ha jóváhagyást igényelnek. 

• Fegyverhasználati tilalom alá tartozó, alkoholos, gyógyszeres vagy egyéb károsító befolyás alatt álló személyek

nem használhatnak fegyvert.



• A látogatók csak a kijelölt parkolóhelyeket használhatják, tilos más területekre felhajtani vagy sétálni. A kijelölt 

utakat biztonsági okokból semmilyen körülmények között sem szabad elhagyni.

• A lőtéren a lőtér szabályai érvényesek, és a hallásvédő viselése kötelező.

• A fegyvereket a lövészet után mindig üríteni kell, az üres állapotuknak pedig felismerhetőnek kell lenniük. A 

fegyvert a parancs után csak a kijelölt helyen szabad használni. A csőnek mindig a célra kell irányulnia.

• Lövésre csak megfelelő parancs után kerülhet sor.

• Amikor a lövő befejezte a lövést, ürítenie a fegyverét, és ezt láthatóvá kell tennie (kinyitva a tárat). 

• Miután a lövő jelzi a felügyelőnek, hogy befejezte a lövést, a felügyelő ellenőrzi a fegyver állapotát.

• Fegyvert csak a kijelölt helyen szabad használni.

• Csak a kijelölt célpontokra lehet lőni.

• Töltött fegyverrel megfordulni tilos.

• Tilos kemény maggal, robbanó- vagy nyomjelző lőszerrel, valamint irritáló lőszerrel lőni.

• A lőállásba behajtani szigorúan tilos!

• A lőfegyvert csak nyitott zárdugattyúval (billenőcsövű lőfegyvert megtörve), ürített állapotban szabad bevinni. 

Ez vonatkozik a szünetek, a célok átépítése stb. miatti tűzmegszakításokra és a lövés befejezése utáni 

időszakra.

Ezen szabályok megsértése, vagy a felügyelő és a verseny személyzetének 
utasításai figyelmen kívül hagyása esetén azonnali kizárásra és kitiltásra kerülhet a sor, 

bármiféle visszatérítési jog nélkül!

Minden ponttal való egyetértésemet az aláírásommal hitelesítem.
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