
Sziluett minősítő lövészverseny 

 

A verseny - megnevezése: MDLSz Sziluett Magyar Kupa II. forduló 
                 - célja: A sportág népszerűsítése, sportbaráti kapcsolatok erősítése, a versenyzők-

nek a minősítési szint teljesítése, valamint a Magyar Kupa elnyerése. 
                 - rendezője: Ten-X S.E. Nyíregyháza 
                 - helyszíne: Napkor, a csatolt térkép szerint. 

GPS : É - 47° 55’ 14,20” 
          K - 21° 51’ 45,96” 

                 - időpontja: 2010. április 25. vasárnap 
                 - időbeosztása: 08:00 nevezés; belövés; 

09:30 verseny; 
13:00 – 14:00 ebéd; 
kb. 16.00 eredményhirdetés. 

- jellege: Egyéni nyílt, minősítő verseny. (MDLSz versenyengedély nem feltétel, de 
ilyen esetben nem lehet minősítést szerezni, ill. a Magyar Kupáért küzdeni.) 

                 - díjazása: Jelen fordulóra nézve: I-II-III. helyezetteknek érem, oklevél, melyhez a 
kategóriában legalább 5 fő indulása szükséges. Kevesebb induló esetén 
korcsoport, valamint nemenkénti összevonás történik, ill. csak oklevél a 
díjazás. 
 
Összesítettben az 5 Magyar Kupa forduló végén: a 3 legjobb elért eredmé-
nyét* számítjuk a versenyzőnek. Így az I-II-III. helyezetteknek kupa, 
oklevél jár, melyhez a kategóriában legalább 5 fő versenyző értékelhető 
eredménye szükséges. Kevesebb induló esetén korcsoport, valamint 
nemenkénti összevonás történik, ill. csak oklevél a díjazás. 

Nevezési - határidő: A nevezés határideje - tekintettel az érvényben lévő jogszabályokra -  2010. 
április 19. (hétfő) 24.00 óra.  
A helyszíni meleg ételfogyasztásra vonatkozó igényeket külön kérem 
közölni. 
A nevezés mellé kérem közölni a versenyző által használni kívánt 
lőfegyver/ek fajta, jelleg, kategória és típus megjelölését, a rendőrhatóság 
felé történő kötelező előzetes bejelentés céljából.  

                 - díj: 1.500 Ft/fő/1. versenyszám, 18 éves kor alatt 1.200 Ft/fő/1. versenyszám. 
2-3. versenyszámra nevezés 30 % kedvezménnyel, 4. versenyszámra 
nevezés 50 % kedvezménnyel fizetendő. 

                 - cím, tel. szám: bekesil_bl@t-online.hu, Békési László  +36/70/9409693 
Versenyszámok: - IMSSU sziluett gyári légpisztoly, nem korlátozott légpisztoly 

- IMSSU sziluett gyári légpuska, nem korlátozott légpuska 
- IMSSU sziluett kiskaliberű pisztoly 
- IMSSU sziluett kiskaliberű puska 
 
valamint igény szerint: 
 
- nagykaliberű szolgálati pisztoly 
 
(illetve a kategóriákon belül, a szabálykönyvben meghatározott verseny-
számok.) 

Korcsoportok: Ifjúsági – 18 éves korig; felnőtt. 
Pályák: 100 m-ig. 

Szabályok: Az érvényes szabálykönyv szerint. 
*A végeredmény számítása: A fordulókban elért találatok összege alapján. 

Egyéb információk: - A versenyzőknek meleg ételfogyasztást biztosítunk 1.000 Ft/fő összeg 
ellenében. Az igényeket a nevezéssel egyidejűleg kérem jelezni. 
- A rendező egyesület kéri az MDLSz versenybíró bizottságát, hogy a 
minősítő versenyhez bírót és versenyellenőrt delegálni szíveskedjen. 



 

 

 

 

 

 


