
Viharsarki Sportlövész Egyesület 2011.04.16. 

Verseny Kiírás 

Verseny helye: 5600 Békéscsaba, 4-es Honvéd u. 1. 

GPS: N 46  40.117   E 21 05.530 

Verseny ideje: 2011.04.16. 08:00-09:00 – Gyakorlás, nevezés, regisztráció 

                    09:00 -  Verseny kezdete 

                                                            10:00 – Nevezés vége 

       13:00 -  Ebéd  

       15:00 -  Tervezett eredményhirdetés 

 

Minősítés: - mindenféle gyorspont kategóriában az MDLSZ gyorspont szabályok szerint 

                      -150m kiskaliberű puska versenyszámban az MDLSZ szabálykönyv szerint.  

Versenyszámok: 

1. Versenyszám: Precíziós lövészet. 0.22-es LR kaliberű, tetszőleges nagyítású optikai 

irányzékkal (távcsővel) szerelt fegyverrel, ülve, kizárólag a lőtéren rendszeresített lőzsákok 

feltámasztásával, papír lőlapra. A lőlapon a fegyver pontosítására elkülönített rész lesz 

kijelölve amely a lőidőn belül tetszőleges lövésszámmal használható. Értékelt  lövésszám: 

20db. Lőidő 15 perc. 

 

2. Versenyszám: Bukócél lövészet állva, 50m szabad kézből , (*) 10 db KB 20mm átmérőjű 

kör alakú fém bukócél ledöntése kötetlen lövésszámmal. Célod, minél rövidebb időn belül 

döntsd le a 10 db fémcélt. Max lőidő 5 perc.   

(*) /Semmilyen mesterséges támasz, szíj, kabát, kesztyű stb. használata nem engedélyezett, 

csak a könyöködet támaszthatod a testedhez./ 

Értékelés: Ha 5 percen belül ledöntötted mind a 10 bukócélt, akkor a tiszta lőidőd számít 

másodpercben mérve. Ha 5 perc alatt nem döntötted le mindet, akkor a megmaradt célokért 

1 perc plusz büntetőidőt kapsz. (A női versenyzőknek a lőtéren rendszeresített lőbot 

használata megengedett.) 

 

3. Versenyszám: 150m kiskaliberű 0.22 LR távcsöves puskával 13 lövés 8a pisztoly lőlapra, 

melyből a legjobb 10-et értékeljük. Végrehajtás és értékelés az MDLSZ szabálykönyv szerint/ 

Aki ezen a versenyen a minősítését már meglőtte, annak az az eredménye számítódik bele 

ebbe a versenyszámba./ Lőidő 15 perc. 



 

4. Versenyszám: Fémsziluett lövészet 100m-ig korlátozott lőidővel. Az MDLSZ  IMSSU 

szabálykönyve szerint viszont a verseny egyedisége miatt, lehet ülve lőni a rendszeresített 

asztalról, elöl 1 db lőzsák feltámasztásával.  Lőidő 6 perc. Lövésszám 20db 0.22 LR 

 

Célok :   Csirke: 40m 

                Disznó: 60m 

   Pulyka: 77m  

   Kos: 100m 

Rendezési hozzájárulás:  

- Csak a minősítést megszerzőknek 1000Ft/versenyszám/fő. 

- Aki minősítést akar szerezni és a versenyben is részt vesz, 3000Ft/fő, ami az ebédet is 

tartalmazza. 

- Külön ebéd 500Ft/fő 

- Csapatverseny nevezése 3 fős csapatokkal. Nevezési díj 2000Ft/csapat.(Minimum 5 

csapat esetén) 

Indulási feltételek: 

- Minősülni csak a 2011 évre kiváltott érvényes rajtengedély birtokában, valamint érvényes 

sportorvosi igazolással van lehetőség.  

Díjazás: 

- A 4 versenyszám egyéni győztese 1. hely serleg, érem, 2-3 hely érem.  

- Csapatverseny 1. helyezett minden tagja, érem, Plusz 3 db  Óriáspezsgő 

- Csapatverseny 2-3. helyezett, érem.  

- Legjobb női versenyző : ajándék 

- Legfiatalabb versenyző: ajándék 

Figyelem!  A verseny hivatalos kezdete (9:00) után próbalövésekre, 
puskabelövésre NINCS lehetőség! 

                           (Gyakorlás: péntek 13-18 óráig, szombat 8-9 óráig) 
                              A versenyzők létszáma korlátozott, ezért csak az első 50 versenyző 

nevezését tudjuk elfogadni! Előnevezés: matuskapal @ gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
A versennyel kapcsolatos további tájékoztatás: Matuska Pál 30/ 37-24-534 
 



 


