VERSENYKIÍRÁS
Az AMTOSZ és az MDLSZ engedélyével ( folyamatban) az MTTSZ Városi
Lövészklub kiírja a Fonyódi precíziós és fémvad légfegyveres lövész
versenyt.
Célja: sportbarátság erősítése, versenylehetőség biztosítása az egyesületi
tagsággal- és versenyengedéllyel nem rendelkezők részére, továbbá új és
szórakoztató versenyszámok létrehozatala, kipróbálása
Résztvevők: versenyengedélyes és versenyengedéllyel nem rendelkező 18 évet
betöltött személyek
Rendező: MTTSZ Városi Lövészklub Fonyód
Ideje: 2014.06.28. szombat
Helyszíne: 8640 Fonyód Dobó u. lőtér ( piactér jobb hátsó sarkánál)
Lőtér nyitás: 07.00 órakor
Gyakorló belövés: 08.00-tól - 09.45 óra között folyamatosan
Előnevezés: az elnok@fonyodilotér.hu mailcímre
Nevezési díj: 2000 Ft/ kategória + 500 Ft ebéd az egyesület bankszámla
számára
Bankszámla szám: 10403930-50515450-56521008 K&H Bank Zrt.
Nevezési zárlat: 2014.06.27. 14.00 óra
Nevezés a helyszínen: 2500 Ft/kategória +500 Ft ebéd 08.00 és 10.00 óra
között
Verseny kezdete: 10.00 órakor
Kapcsolat: 06703372157 Butkai Cs. Zoltán
Megjegyzés: A versenyen MDLSZ minősítést nem lehet szerezni.
Használható fegyverek:
Működési elv: rugós és PCA ( PCP nem!) például távcsöves Slavia
Tömeg: nincsen korlátozva
Torkolati energia: maximálisan 7,5J+6%
Lövedékek: max 5,5mm-es ólomtartalmú lövedékek
Irányzékok: tetszőleges, kivéve vetített sugaras ( laser)
Kategóriák:
- visszarúgásmentes 7,5J (pl, Walther LGR, Diana 75, Feinwerkbau 300)
- visszarúgásos 7,5J ( pl, FÉG LG 427 – LG14, Slavia 630-631, Walther LGV)
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Precíziós lövész feladat: 10+10 lövés 25m-re, 10+10 lövés 40m-re,
Belövés: mindkét távolságon 5 perc/5 lövés a sorozat előtt, belövő lapra.
25m
Testhelyzet: széken ülve, asztalról a sátorvas előtt egy ponton támasztva (
bipod, babzsák, pokroc, stb engedélyezett, merev befogó állvány nem
engedélyezett) vagy FT ülőpózban, tetszőleges irányzékkal (lézer
kivételével)
Ruházat: tetszőleges
Lövés szám: 10 + 10 lassú lövés 25m-re, az első sorozat előtt 5 próba
lövés.
Lőidő: lassú sorozat (10 perc/10 lövés),
gyors sorozat (5 perc/10
lövés)

40m
Testhelyzet: széken ülve, asztalról több ponton támasztva ( bipod,
babzsák, pokroc, stb engedélyezett, merev befogó állvány nem
engedélyezett) vagy FT ülőpózban, tetszőleges irányzékkal (lézer
kivételével)
Ruházat: tetszőleges
Lövés szám: 10 + 10 lassú lövés 25m-re, az első sorozat előtt 5 próba
lövés.
Lőidő: lassú sorozat (10 perc/10 lövés),
gyors sorozat (5 perc/10
lövés)
Széljelző: 40m hosszan, 5m-ként
Értékelés: a legjobb 16 találat kerül értékelésre a 20 lövésből sorozatonként.
Díjazás: 1-3 helyezett érme, 4-6 helyezett oklevél kategóriánként, a kategóriák
legalább 5 nevező esetén kerülnek díjazásra. Legalább öt nevező esetén nyílt
irányzékos kategória is díjazásra kerül.

Fémvad lövész feladat:
Lövés szám: 4x10 lövés fémvadra,
Belövés: a sorozat előtt 4 perc belövés mind a 4 távolságra, papír célra.
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Célok: 1/10 méretű fém MDLSZ sziluett állatfigurák 10-15-20-25m-re.
(csirke, disznó, pulyka, kos)
Testhelyzet: állva, kézből
Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott
Lőidő: 5 perc/10 lövés
Értékelés: csak az állványról leesett figura számít találatnak
Díjazás: kategóriánként 1-3 érme díjazás, a kategóriák legalább 5 nevező
esetén kerülnek díjazásra, Legalább öt nevező esetén nyílt irányzékos
kategória is díjazásra kerül.
Eredményhirdetés: a verseny vége után egy órán belül
Óvás: kizárólag torkolati energiára, díja 3000 Ft.

A rendező fenntartja jogot, hogy idő szűke miatt a versenyfeladatot rövidítse, ez
esetben az értékelésbe csak az számít bele, amit minden versenyző teljesíteni
tudott.
Kérünk minden résztvevőt, hogy a Lőtérbiztonsági szabályok betartására
fokozottan ügyeljen.
Mindenféle vita esetén a rendező a helyszínen dönt!
A 4 lábú lövész asztalok billegés mentesítése a lövész feladata, ehhez hozzon
magával alkalmas alátétet ( kettős ék, rugalmas lap, stb)
A lőtértől 500m-re a fonyódi stradon nyári szórakozási lehetőségek a
családtagok részére.
Jó szórakozást kíván az MTTSZ Városi Lövészklub elnöksége.
Fonyód 2014.06.16.
MTTSZ elnökség
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