
Meghívó 
Hagyományőrző lövésztalálkozóra 

és MDLSZ minősítő versenyére 

 
A verseny helye: Ravazd Magyalosi lőtér (honlap: http://www.kaeg.hu/loter/elerhetosegek ) 
 
A verseny ideje: 2015. december 05. szombat 
 
Rendező: Long Colt Sport Egyesület, az 
MDLSZ tagja 
 
A verseny időbeosztása 
Regisztráció: 09. 00 - 11.00 
Verseny: 09. 30 - 15. 00 
Eredményhirdetés: kb 15. 30 
Nevezés előzetesen:email:longcoltse@gmail.com legkésőbb 2015.11.27. 24 óráig 
 
Indulási feltételek: Szabályos engedéllyel tartott a vonatkozó versenyszabályoknak megfelelő lőfegyver 
minősítés szerzéséhez MDLSZ versenyengedély kötelező,  

 
Rendezési hozzájárulás: előnevezéssel  első szám: 2000 Ft további számok: 1500 Ft; helyszíni 
nevezéssel első szám: 2500Ft, további versenyszámok: 1800Ft, 
 
Szabályok/büntetések: Történelmi Lövész és Vadászfegyveres Szakági Regula szerint 
 
Biztonsági előírások: A lőtéren tartózkodó személyeknek a szem és hallásvédő 
felszerelés használata kötelező. 
 
Versenyszámok: 
Puska számok: táv 50 méter 8a lőlap 
-Wyatt Earp ( 1995 előtti simacsövű puska brenekkére töltve, 10 álló, 5 perc) 
-Kalasnyikov 50 (öntöltő hadipuska, karabély, 1995 előtt rendszeresített, a fegyver típusának 
megfelelő nyílt vagy diopteres irányzék, 5 álló, 5 térdelő, 2 perc) 
-Mauser 50 (Szerelt lőszeres ismétlő hadipuska, karabély, 1945 előtt 
rendszeresített eredeti állapotú, hadi használathoz rendszeresített, a fegyver típusának 
megfelelő nyílt vagy diopteres irányzék, 5 álló, 5 térdelő, 5 perc) 
 
Puska számok: táv 100 méter 8a lőlap 
-Kittenberger 100 (1995 előtt megjelent, ismétlőpuska, karabély, a fegyver típusának, és a használati 
célnak megfelelő optikai irányzék, 5 álló, 5 térdelő, 5 perc) 
-Dragunov 100 (öntöltő hadipuska, karabély, 1995 előtt rendszeresített, a fegyver típusának 
megfelelő optikai irányzék, 5 álló, 5 térdelő, 2 perc) 
 
Pisztoly számok: táv 25 méter 8a lőlap 

- Taurus 25 (Szerelt lőszeres szolgálati revolver 1995 előtt rendszeresített 
eredeti állapotú, fegyver típusához rendszeresített irányzék, 10 álló, 5 perc) 
- Beretta 25 (Szerelt lőszeres szolgálati pisztoly 1995 előtt rendszeresített 
eredeti állapotú,fegyver típusához rendszeresített irányzék, 10 álló, 2 perc) 
 
Díjak: Első három helyezett érem, oklevél 
 
Kalasnyikov, Kittenberger, Mauser versenyszámhoz fegyvert (La Coruna Mauser, VZ-58, FÉG Gv 
távcsővel) tudunk biztosítani. 
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