
 

VERSENYKIÍRÁS 

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 

Kiemelt Gyorspont Lövészverseny 
A verseny rendezője: 

 

Bihari Lövészklub Berettyóújfalu 
 

A verseny helye: Berettyóújfalu, Tardy-szik Lőtér 

A verseny védnöke Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő 

 

A verseny ideje: 

 

 

2014. július 20. /vasárnap/    7:00-tól  8:30-ig bírók és segítők versenye 

                                                      8-tól  10-óráig nevezés 

                                                      8:30-tól versenyszámok 

                                                    13:00-tól ebéd 

                                             kb. 15:00-eredményhírdetés 
 

 

Versenyszámok: 

 

 

-Kiskaliberű pisztoly nyílt és optikai irányzék 

-Kiskaliberű puska nyílt és optikai irányzék 

-Nagykaliberű pisztoly nyílt és optikai irányzék 

-Nagykaliberű puska nyílt és optikai irányzék 
 

 

Nevezés: 

- Előnevezéssel: 2014.07.13-ig a biharilk@freemail.hu vagy SMS-ben a 30/837-7721 

telefonszámon (név, születési év, versenyengedély száma, egyesülete és a versenyszámok 

pontos megjelölésével). 
 

- Helyszíni nevezéssel: a verseny napján 8 és 10.óra között 

/nevezést illetve a nevezési díj befizetést a verseny napján 10-óráig fogadunk el/. 

 

Nevezési díj: 

 

- Előnevezéssel: első versenyszám: 1.500Ft, minden további: 1.000 Ft/fő/ versz. 

                            (Az ifjúsági versenyzőknek ingyenes.) 

- Helyszíni nevezéssel: 2.000. Ft/Fő/versenyszám.  
 

A nevezési díj tartalmazza az ebédet, valamint a napközbeni üdítő és 

ásványvízfogyasztást. Előnevezés 2014. 07. 13-ig a biharilk@freemail.hu vagy SMS-

ben a 30/837-7721 telefonszámon (az előnevezési határidő és a nevezési díj összege 

szigorúan be lesz tartva. A helyszínen történő nevezésnek számít az is, ha valaki az 

előnevezésben megjelölt versenyszámokon a helyszínen változtatni szeretne). 

Technikai előírások: Az érvényes MDLSZ szabálykönyv szerint. 

 

Indulási feltételek: 

 

A versenyen való részvételhez MDLSZ 2014.-évi versenyengedély és érvényes 

sportorvosi szükséges. A résztvevőknek a verseny ideje alatt jogszerűen kell birtokolni 

a lőfegyvert. 
 

 

Díjazás: 

 

Versenyszámonként minimum öt induló estén, I. II. III. helyezettek, érem és oklevél. 

Öttől kevesebb induló esetén oklevél elismerésben részesülnek. A női és az ifjúsági 

versenyzőket külön értékeljük és díjazzuk. 
 

 

Megjegyzés: 

 

A kísérőknek és a nézőknek 700 Ft/fő összegért az ebédet biztosítjuk, de csak akkor, 

ha azt az előnevezési határidőig jelzik részünkre a biharilk@freemail.hu, vagy 

telefonon a 30/837-7721 számon. 
 

Tombolasorsolás: 
Az eredményhirdetés előtt, az ott jelenlévő résztvevők között tombolanyereményeket 

sorsolunk ki, amelyeket a rendezvény támogatói ajánlottak föl. A tombola 

nyeremények között van egy kiskaliberű pisztoly, egy Flavon Max ajándékcsomag és 

még sok egyéb értékes ajándék. 
 

 

Támogatók: 

/felajánlók/ 

Flavon Group Kft., a Tactical Kft., a Pákász vadászbolt, a Drilling vadászbolt, a 

Nemzeti Együttműködési Alap  és a Bihari Lövészklub. 
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