Precíziós lövészverseny
A verseny - megnevezése: Debreceni Lövészsuli S.E. .22-es precíziós versenye
- célja: A sportág népszerűsítése, sportbaráti kapcsolatok erősítése,
gyakorlás a későbbi minősítő versenyekre.
- rendezője: Debreceni Lövészsuli S.E.
- helyszíne: Derecskei lőtér, a csatolt térkép szerint.
- időpontja: 2011. október 15. szombat
- időbeosztása: 10.00 nevezés, gyakorló lövések;
11.00 verseny;
kb. 14.00 eredményhirdetés.
- jellege: Egyéni nyílt, verseny. (MDLSz versenyengedély nem feltétel.)
- díjazása: I-II-III. helyezetteknek érem, oklevél, melyhez a kategóriában
legalább 5 fő indulása szükséges. (Egyébként csak oklevél.)
Nevezési - határidő: Nincs, aki időben érkezik, versenyezhet, de a kedvezményre
feljogosító előnevezés határideje: 2011. október 14. péntek
20.00 óra.
- díj: 1.000 Ft/fő, 18 éves kor alatt 700 Ft/fő. (Újabb versenyszámra
nevezés 500 Ft/fő, ill. 18 éves kor alatt 300 Ft/fő.)
- cím, tel. szám: loveszsuli@gmail.com, Pető László 20/9394295.
Feladatok: 1. 50 méteres távon légpuska céltáblára 10 értékelt lövés 5 perc
alatt
2. 50 méteres távon légpuska céltáblára 10 értékelt lövés 1,5
perc alatt
3. precíziós céltáblákra 20 lövés 50 méterre. Lőidő 5 lövés / 5
perc.
4. Hurkapálca lövészet: 5 lövés 50 méterre. Lőidő 5 lövés / 5
perc.
Értékelés: 1.+2. köreredmény összeadódik.
3. feladat céltáblái pontozva lesznek.
4. feladat pontozva lesz.
A végeredményhez az összes részfeladat pontjai összeadódnak.
Korcsoportok: Ifjúsági – 18 éves korig; felnőtt.
Szabályok: … csak nagyvonalakban:
- ülő, vagy fekvő pozícióból kell lőni,
- bipod, fegyvertámasz használható,
- sütéskorlátozás nincs, de (ahogy a műszakin is feltétel)
biztonságos legyen,
- távcső nagyítás nincs korlátozva,
- egyéb kiegészítők (mint pl. lövészkabát, kesztyű) használható,
- próbalövés a részfeladatok előtt nincs (csak a gyakorlási
időben lehet korlátlan számú próbát lőni).
Egyéb információk: - A versenyzőknek a verseny ideje alatt tea / ásványvíz
fogyasztást biztosítunk, büfé üzemel.

1 lövéses precíziós lövészverseny
A verseny - megnevezése: „Mint élesben.” 1 lövéses precíziós lövészverseny.
- időpontja: 2011. október 15. szombat, a fent említett verseny után.
Feladat: Ismeretlen távolságon 1 db 7 mm-es karikába kell lőnie a
versenyzőnek. Lőidő: max. 3 perc.
Értékelés: Csak egy győztes van! A legkoncentrikusabb lövés a nyerő.
Szükség esetén digitális értékelő rendszert használunk.
Korcsoportok: Összevont.
Szabályok: A fent említettek szerint.
Nevezési díj: 300 Ft/fő.
Díjazás: A győztes elviszi az összes befizetett nevezési díjat! (Hiszen
egyetlen jól irányzott lövéssel kilőtte a pénztárost! )

