
VERSENYKIÍRÁS

MDLSZ GYORSPONT ÉS TÖRTÉNELMI MINŐSÍTŐ LŐVERSENY

A verseny helye: Bázis Lövész Egyesület Lőtere, Himod

A verseny ideje: 2017. április 30. de 9.00 óra

Verseny  célja: Baráti  kapcsolatok  kiépítése,  ápolása,  minősítések  megszerzése  azoknak  a
sporttársaknak,  akik  MDLSZ  rajtengedéllyel,  valamint  érvényes  sportorvosi  igazolással
rendelkeznek.  Valamint  versenyen  kívüli  tehetségkutatás  az  MDLSZ  rajtengedéllyel  nem
rendelkezőknek.

Rendező: Bázis Lövész Egyesület, Kapuvár

Gyorspont versenyszámok:

Az MDLSZ Gyorspont szabálykönyv alapján:

1. Kiskaliberü puska optikai irányzék
2. Kiskaliberü puska nyílt irányzék
3. Kiskaliberü pisztoly optikai irányzék
4. Kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
5. Nagykaliberü puska optikai irányzék
6. Nagykaliberü puska nyílt irányzék
7. Nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
8. Nagykaliberü pisztoly otikai irányzék
9. Sörétes puska nyílt irányzék
10. Sörétes puska optika irányzék

Történelmi és vadászfegyveres versenyszámok:

Az MDLSZ Történelmi és vadászfegyveres szabálykönyv alapján:

1. Xantus 50m (Szerelt lőszeres ismétlő, vagy egylövetű puska, karabély, 1895 elötti, eredeti, 
vagy replika; irányzék: autentikus nyílt irányzék)

2. Winchester 50m (Szerelt lőszeres ismétlő, vagy egylövetű puska, karabély, 1895 elötti, 
eredeti vagy replika; irányzék: autentikus diopter, v. optika)

3. Mauser 50m (Szerelt lőszeres ismétlő hadi puska, vagy karabély, 1945 előtt rendszeresített, 
eredeti; irányzék: autentikus nyílt, vagy diopteres irányzék)

4. Simo Hayha 50m (Szerelt lőszeres ismétlő hadi puska, vagy karabély, 1945 előtt 
rendszeresített; irányzék: eredeti, autentikus optika irányzék)

5. Kittenberger 50m (Szerelt lőszeres ismétlőpuska, vagy karabély, 1995 előtti gyári állapotú; 
irányzék: a használati célnak megfelelő optikai irányzék)

6. Kalasnyikov 50m (Szerelt lőszeres öntöltő hadipuska, vagy karabély, 1995 előtti gyári 
állapotú; irányzék: autentikus nyilt irányzék, vagy diopter)

7. Dragunov 50m (Szerelt lőszeres ismétlőpuska, vagy karabély, 1995 előtti gyári állapotú;
irányzék: autentikus optikai irányzék)

8. Luger 25m  (Szerelt lőszeres rendszeresített hadipisztoly, 1945 előtti gyári állapotú; 
irányzék: eredeti irányzék)

9. Schofield 25m (Szerelt lőszeres rendszeresített szolgálati revolver, 1945 előtti gyári 
állapotú; irányzék: eredeti irányzék)



10. Wyatt Earp 25m (Szerelt lőszeres simacsövű puska, 1995 előtti gyári állapotú; irányzék:
rendszeresített nyílt irányzék)

Megjegyzés: A versenyszámokat csak minimum 2 fő nevezése esetén indítjuk.

Nevezés: Az alábbi linken keresztül: https://goo.gl/forms/20U3tMU2C4zWkU7W2

Nevezesi díj: 2.000.-Ft/fő minösítés esetén. Minden további versenyszámban való részvétel estén + 
1.000.-Ft. Befizetés a helyszínen.

Díjazás: Az első 1-3 helyezett oklevél és érem.

Egyebek: Saját, tartási engedélybe bejegyzett fegyver használható, vagy a helyszínen díj ellenében
tudunk fegyvert,  lőszert  biztosítani.  Kizárólag egyéni  verseny,  mindkét  nem egybe rangsorolva.
Óvás esetén: 5.000 Ft. megfizetése mellett, a vezetőbíró döntése a mérvadó.

Az Egyesület tagságának és baráti korének megjelenésére a rendezvény sikere érdekében
számítunk!

Levélcím és további felvilágosítás:

Bázis Lövész Egyesület
         9330 Kapuvár, Ifjúság u. 12.
   Tel: Gana Balázs +36 20 975 0975

Szabó Árpád  +36 20 947 7018
bazis.kapuvar@gmail.com 

Kapuvár, 2017.04.03.
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