
 

VERSENYKIÍRÁS 
MDLSZ Történelmi Fegyveres Országos Bajnokság Debrecen 

A verseny rendezője: Debrecen Városi Lövészegylet 

A verseny helye: 

 
Debrecen, Apafa 3.  
4-es főút kivezető szakasza Nyíregyháza felé, Debrecen vége táblától pár száz 
méterre jobbra, vasúti átjárón keresztül a lőtérig. 
 

A verseny ideje: 
 
 

2012. június 16.-17                 9.00-órától        nevezés 
                                                 10.00-18.00       verseny 
                                                 13.00-órától      ebéd 
 
 

 
Versenyszámok: 

 
 
 

Puska versenyszámok: 
 
-Gavallér 50 (1895 előtti eredeti, vagy replika egylövetű puska, 5álló 5 térdelő 10 
perc lőidő, modern kieg. nélkül) 
-Xantus 50 (1895 előtti eredeti, vagy replika ismétlő puska, 5álló 5 térdelő 5 perc 
lőidő, modern kieg. nélkül) 
-Mauser 50 (1945 előtti ismétlő pu., 5álló 5 térdelő 5 perc lőidő, modern kieg. 
nélkül) 
-Dragunov 50 (1995 előtti öntöltő pu. vagy karabély, 5álló 5 térdelő 2 perc lőidő, 
modern kieg. nélkül) 
-Wyatt Earp 50 (1995 előtti simacsövű puska brenekére töltve, 10 álló 5 perc 
lőidő, modern kiegészítők nélkül) 
 
Pisztoly versenyszámok: 
 
-Luger 25 (1945 előtti öntöltő hadipisztoly, 10 álló 2 perc, modern kieg. nélkül) 
-Luger 50 (1945 előtti öntöltő hadipisztoly, 10 álló 2 perc, modern kieg. nélkül) 
-Beretta 25 (1995 előtti öntöltő hadipisztoly, 10 álló 2 perc, modern kieg. nélkül) 
-Beretta 50 (1995 előtti öntöltő hadipisztoly, 10 álló 2 perc, modern kieg. nélkül) 
 
-Revolver versenyszámok: 
 
-Schofield 25 (1945 előtti eredeti vagy replika revolver, 10 álló 5 perc lőidő, 
modern kieg. nélkül) 
-Schofield 50 (1945 előtti eredeti vagy replika revolver, 10 álló 5 perc lőidő, 
modern kieg. nélkül) 
 
Feketelőporos előltöltős revolverek esetén a revolverdob első megtöltése 
felcsappantyúzás nélkül nem számít bele a lőidőbe. Felcsappantyúzás nélküli 
cseredob, váltó revolver, papírtöltény használata megengedett. Csappantyúzás 
csak beszerelt revolverdobban lehet, és beszámít a lőidőbe. 
 
-Párbaj  
-Feketelőporos koronglövészet 



Nevezés: A verseny napján, a helyszínen. 

Nevezési díj: 
3 500.-Ft/Fő versenyszámtól függetlenül. A nevezésben egy ebéd is bele vagyon 
foglalva. Plusz ebéd igényt kérem jelezzétek, 1000.-Ft/fő felnőtt, 500.-Ft/fő 
gyermek. 

Technikai előírások:  
Versenyszámokban minősítés csak MDLSZ rajtengedély, és sportorvosi 
birtokában szerezhető. 
 

 
Díjazás: 

 
Versenyszámokat minimum négy induló nevezése estén indítunk,  I. II. III. 
helyezettek tárgyi és oklevél elismerésben részesülnek. 
 

 
Lőpor, csappantyú: 

 

 
A lövészethez szükséges lőport és csappantyút a helyszínen biztosítjuk: Swiss 
lőpor: 35 Ft/g, S&B csappantyú: 25 Ft/db.  
 

 
Megjegyzés: 

 

 
A versennyel kapcsolatban információ: 30/289-5122 Venter Tibor 
 
Előnevezés, versenyre jelentkezés: ventert@t-online.hu 
 
Szeretettel várunk minden lövészt, érdeklődőt.  
Eredményes, sportszerű versenyzést kívánunk! 
 
 

 
 

 


