
Versenykiírás 

STEEL CHALLENGE ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

Debrecen-Apafán, a DHSE és DVLE rendezésében 

Időpont: 2014.09.12   13.00-tól 17.00-ig csak bírók és segítők versenye 

                 2014.09.13   9.00-tól 17.00-ig Országos Bajnokság 

Helyszín: Deberecen-Apafa,  47°33’47.2”N,  21°39’21.0” 

Verseny jellege: egyéni, 4 pálya minimum 100 lövés, pályánként 5 sorozat 5 célra. 

Verseny díjazása: versenyszámonként, minimum 5 induló esetén az első három helyezett érmet kap. 

 Országos Bajnokot hirdetünk versenyszámonként minimum 10 versenyző indulásakor. 

Versenyszámok: -     .22 kaliberű peremgyújtású revolver 

- standard revolver  

- .22 kaliberű peremgyújtású öntöltő maroklőfegyver, csak fém irányzék 

- .22 kaliberű peremgyújtású öntöltő maroklőfegyver (Országos Bajnok nem lesz 

kihirdetve) 

- standard öntöltő maroklőfegyver 

- nyílt (Open) öntöltő maroklőfegyver 

- .22 kaliberű peremgyújtású öntöltő puska, csak fém irányzék 

- .22 kaliberű peremgyújtású öntöltő puska (Országos Bajnok nem lesz kihirdetve) 

- standard pisztolykaliberű öntöltő puska 

- nyílt (Open) pisztolykaliberű öntöltő puska 

Nevezés:  nevezéseket csak online fogadunk el, helyszínen nincs nevezés! 

Minden pályán 15 perc áll a 4 fős squad rendelkezésére, hogy meglője a pályát. A szabálykönyv által 

leírt sorozatonkénti  felkészülési idő (Steeel Challenge szabálykönyv 6.2 fejezet) szigorúan be lesz 

tartva. 

Ezért kérjük a versenyzőket, hogy elegendő mennyiségű tárral, gyorstöltővel, lőszerrel készüljenek a 

versenyre. 

A sorozatok közötti tárazáshoz, újratöltéshez a versenyző kérheti a csapattársak segítségét. 

  

Egy versenyző maximum 4 versenyszámban nevezhet (a regisztráció lezárása után a kimaradt helyekre 

még lehet jelentkezni).  

A regisztráció határideje: 2014.09.03 

A nevezéshez az alábbi adatokat kell elküldeni a debreceni.polaris.se@gmail.com email címre: 

  
- Név, 

- Email cím, 

- Versenyengedély száma, 

- Divíziók (maximum 4) 

- Választott divíziók, választott kezdési időpontok, és pálya megjelölése  (a beosztás az alábbi linken 

érhető el: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pw4crDJernaks6pre-

qw9FnakPNhcQsnJz7rfB_Dmdk/edit?usp=sharing 
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Rendezési hozzájárulás: 3000Ft/első versenyszám (magában foglalja a lőtérhasználati díjat). Minden 

további versenyszám 2000Ft. Ifjúsági versenyzők ingyen versenyezhetnek (21. betöltött életévig), női 

versenyzők 50% kedvezményben részesülnek. Ebédet előzetes jelentkezés után biztosítunk, csak a 

szombati versenynapon. Ára 1000Ft/fő, jelentkezni: www.husecsabadb@gmail.com. Üdítőt, frissítőt, 

kávét a rendezők biztosítanak. 

Nevezési feltételek: a versenyen csak azok vehetnek részt, akik jogszerűen birtokolják a fegyvert a 

verseny ideje alatt, valamint érvényes sportorvosi és MDLSZ versenyengedély birtokában vannak. 

Biztonsági előírások: Szem és hallásvédő használata kötelező a versenyzők és a nézők számára 

egyaránt! Zárt ruházat használata ajánlott. 

Szabályok: az érvényes szabálykönyv www.mdlsz.sport.hu honlapon megtekinthető. 

Óvás: óvást a versenyzők vagy csapatvezetők nyújthatnak be a helyszínen. Óvási díj 10000Ft. 
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