
SZILUETT KATEGÓRIÁK ÉS CÉL MÉRETEK 

Babits László 2006-2013. v.1  1. oldal 

LÉGPISZTOLY KATEGÓRIA 

Kaliber:  4,5mm (.177) kizárólag lágy ólomból  
Gyári pisztoly kategória: Minden légfegyver, amely megfelel az ISSF légfegyverekre vonatkozó szabályainak. 
Bármilyen irányzék vagy távcső használható.. 
 

versenyszám testhelyzet használható 
pisztoly 

 
 

távolság 
méter 

± 2,5 % 

méret mm 
anyag 

v. 

láb mérete 

gyári álló gyári pisztoly  széles magas hossz x szél. 
mm 

    csirke 10 22,4 19,0 4 mm 25 x 19 

    disznó 12 37,6 24,0 4 mm 25 x 19 

    pulyka 15 32,2 38,9 3 mm 25 x 19 

    kos 18 54,5 45,0 3 mm 50 x 19 

KIS KALIBER Ű PISZTOLY KATEGÓRIA 

Kaliber:  22 short, long vagy long rifle. Távcső egyik eseményen sem használható, diopter csak az álló versenyszámban 
használható. Csőszájfék vagy kompenzátor nem engedélyezett, a markolat semmilyen mértékben nem foghatja körbe a 
kezet.  
Gyári revolver:  maximális mértek, csőhossz: 273 mm (cilinder nélkül) súly: 1814 gramm (tárral), teljes hossz: 457 mm 
célgömb-nézőke távolság: 342 mm 
Gyári pisztoly:  maximális mértek, csőhossz 273 mm, súly: 1814 gramm (tárral) teljes hossz: 406 mm, célgömb-nézőke 
távolság: 342 mm 
Nem korlátozott: maximális méretek, csőhossz: 381 mm, teljes irányzékapparátus hossza: 457 mm, teljes hossz: 
635mm, súly: 2041gramm 
 

versenyszám testhelyzet használható 
pisztoly 

 
, 

távolság 
méter/yard 

± 1 % 

méret mm 
anyag 

v. 

láb mérete 

revolver 
szabad 
stílus 

gyári revolver  széles magas hossz x szél. 
mm 

gyári 
szabad 
stílus 

bármilyen 
gyári pisztoly 

 csirke 25 125,7 106,7 6 mm 60 x 40 

nem 
korlátozott * 

szabad 
stílus 

nem 
korlátozott pi. 

 disznó 50 211,5 135,3 6 mm 100 x 40 

álló álló 
bármilyen 

gyári pisztoly 
 pulyka 75 181,0 219,1 6 mm 60 x 40 

* nem korlátozott versenyszámhoz a 
kiskaliberű puska célokat kell használni 

 kos 100 306,7 253,4 6 mm 60 x 40 

NAGY KALIBER Ű SZOLGÁLATI PISZTOLY KATEGÓRIA 

Kaliber:  Bármilyen gyári szerelt lőszer, amelynek hüvelyhossza nem több mint a 22 Hornet lőszer névleges hüvely 
hossza (35,64 mm), peremgyújtású lőszer nem engedélyezett. Csőszájfék vagy kompenzátor nem engedélyezett, a 
markolat semmilyen mértékben nem foghatja körbe a kezet.  
Gyári pisztoly:  Csőhossz: maximum 273 mm, súlya maximum 2041 gramm (tárral), teljes hossz: maximum 457 mm a 
revolvereknél, 406 mm az egyéb pisztolyok esetében célgömb-nézőke távolság: maximum 342 mm 
Gyári irányzék:  Bármilyen gyári, a nagyközönség számára elérhető irányzék. 
 

versenyszám testhelyzet használható 
pisztoly 

 
 

távolság méret mm 
anyag 
v. mm 

láb mérete 

gyári álló 
bármilyen gyári 

pisztoly. 
 m v. 

yard 
széles magas hossz x 

szél. mm 
bármilyen 

gyári irányzék 
álló gyári pi. bármilyen  

irányzékkal   csirke 25 168,8 142,0 10-12 100 x 50 

    disznó 50 281,2 180,0 10-12 100 x 50 

    pulyka 75 241,4 292,0 10-12 100 x 50 

    kos 100 408,4 338,0 10-12 100 x 50 
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LÉGPUSKA KATEGÓRIA 

Kaliber:  4,5 mm (.177) kizárólag lágy ólomból  
Gyári puska kategória: Minden légfegyver, amely megfelel az ISSF légfegyverekre vonatkozó szabályainak. 
Bármilyen irányzék vagy távcső használható. 
 

versenyszám testhelyzet használható 
puska 

 
 

távolság 
méter 

± 2,5 % 

méret mm 
anyag 

v. 

láb mérete 

gyári álló gyári puska  széles magas hossz x szél. 
mm 

    csirke 18 22,4 19,0 4 mm 25 x 19 

    disznó 27 37,6 24,0 4 mm 25 x 19 

    pulyka 33 32,2 38,9 3 mm 25 x 19 

    kos 41 54,5 45,0 3 mm 50 x 19 

KIS KALIBER Ű PUSKA KATEGÓRIA 

Kaliber:  22 Short, Long, Long Rifle Cső hossz: maximum 762 mm (cső vége és a zárfej között mérve)  
Sziluett kategória: súlya maximum 4600 gramm, elsütő erő: biztonságos, cső hossz: maximum 762 mm (cső vége és a 
zárfej között mérve), az agyazat méretei korlátozottak (lásd a lenti ábrát) 
Könnyűpuska kategória: súlya maximum 3855 gramm, elsütő erő minimum 907 gramm, 
 

versenyszám testhelyzet használható 
puska 

 
 

távolság 
méter 
± 1 % 

méret mm 
anyag 

v. 

láb mérete 

sziluett álló sziluett puska  széles magas 
hossz x szél. 

mm 

könnyű álló könnyű puska  csirke 40 67,1 56,9 6 mm 50 x 25 

    disznó 60 112,8 72,1 6 mm 50 x 25 

    pulyka 77 96,5 116,8 6 mm 50 x 25 

    kos 100 163,6 135,1 6 mm 125 x 25 

 

 


