
 

VERSENYKIÍRÁS 

Kedves Sportlövő Barátunk! 

A Magyar Rendőr Szituációs Lövész Egyesület (MARESZITLE) sok szeretettel meghívja 

Önt a 2018. január 27-én megrendezésre kerülő Steel Challenge minősítő versenyre! 

 

Megnevezés: Steel Challenge minősítő verseny 

Rendező egyesület: 
Magyar Rendőr Szituációs Lövész Egyesület 

(MARESZITLE) 

Időpont: 2018. január 27. 9:00-16:00 

Helyszín: 
Gepárd Lőtér 

1222 Budapest, Nagytétényi út 66. 

Jelleg: Steel Challenge 

Szabályok: Az érvényes Steel Challenge-szabályok 

Besorolás: Minősítő 

Pályák száma: 3 

Értékelt lövésszám: 75 

Divíziók: - Nagy kaliberű revolver, nyílt irányzék 

- Nagy kaliberű revolver, open 

- Kiskaliberű pisztoly, nyílt irányzék 

- Kiskaliberű pisztoly, open 

- Nagy kaliberű pisztoly, nyílt irányzék 
- Nagy kaliberű pisztoly, open 

- Kiskaliberű puska, nyílt irányzék 

- Kiskaliberű puska, open 

- Pisztoly kaliberű puska, nyílt irányzék 

- Pisztoly kaliberű puska, open 

- Pumpás (manual) sörétespuska (csak madársörét!) 
- Félautomata sörétespuska (csak madársörét!) 

Kategóriák: Lady, Junior, Senior, Super Senior 

Indulási feltételek: 
Érvényes sportorvosi igazolás, legálisan birtokolt 
fegyver, MDLSz-versenyengedély (a 2017-es még 

érvényes!) 

Nevezési díj: 
3.000,- Ft (első fegyver), + 2000,- Ft minden további 

fegyverért (fegyverenként) (junioroknak ingyenes, 
hölgyeknek 50% kedvezmény) – helyszínen fizetendő! 

Regisztráció: A helyszínen 

Díjazás: 
Divíziónként min. 5, és kategóriánként min. 3 induló 

esetén az 1-3. helyezetteknek oklevél. 

Egyéb információ: 
A lőtéren a lőcsatornákban a szem- és hallásvédő 

felszerelés használata mindenki számára kötelező! 

Match Director: Bicsák László András Range Master: Gangler Csaba 

 

 

Sportbaráti üdvözlettel: 

 

 

Bicsák László András 

versenyrendező



 

 

Pályák: 

 
1. pálya 

 

Divízió Célok 

Nagy kaliberű revolver, nyílt irányzék 

Nagy kaliberű revolver, open 

Kiskaliberű pisztoly, nyílt irányzék 

Kiskaliberű pisztoly, open 

Nagy kaliberű pisztoly, nyílt irányzék 
Nagy kaliberű pisztoly, open 

Kiskaliberű puska, nyílt irányzék 

Kiskaliberű puska, open 

Pisztoly kaliberű puska, nyílt irányzék 

Pisztoly kaliberű puska, open 

5 plate 

Pumpás (manual) sörétespuska (csak madársörét!) 

Félautomata sörétespuska (csak madársörét!) 
5 plate 

 

                



 

 

2. pálya 

 

Divízió Célok 

Nagy kaliberű revolver, nyílt irányzék 

Nagy kaliberű revolver, open 

Kiskaliberű pisztoly, nyílt irányzék 

Kiskaliberű pisztoly, open 

Nagy kaliberű pisztoly, nyílt irányzék 
Nagy kaliberű pisztoly, open 

Kiskaliberű puska, nyílt irányzék 

Kiskaliberű puska, open 

Pisztoly kaliberű puska, nyílt irányzék 

Pisztoly kaliberű puska, open 

5 plate 

Pumpás (manual) sörétespuska (csak madársörét!) 

Félautomata sörétespuska (csak madársörét!) 
5 popper 

 

             



 

 

3. pálya 

 

Divízió Célok 

Nagy kaliberű revolver, nyílt irányzék 

Nagy kaliberű revolver, open 

Kiskaliberű pisztoly, nyílt irányzék 

Kiskaliberű pisztoly, open 

Nagy kaliberű pisztoly, nyílt irányzék 
Nagy kaliberű pisztoly, open 

Kiskaliberű puska, nyílt irányzék 

Kiskaliberű puska, open 

Pisztoly kaliberű puska, nyílt irányzék 

Pisztoly kaliberű puska, open 

5 plate 

Pumpás (manual) sörétespuska (csak madársörét!) 

Félautomata sörétespuska (csak madársörét!) 
5 mini popper 

 

            


