
SZAKÁGVEZETÉS KÉRÉSE:  

2021. ÉVI SZILUETT MAGYAR KUPA VERSENYSOROZAT 

TERVEZÉSE 

 

Tisztelt Versenyrendezők! 

Kérjük, hogy a 2021. évre általatok tervezett sziluett minősítő versenyek 

időpontjait figyelembe véve fontoljátok meg, részt kívántok-e venni a Magyar 

Kupa versenysorozatban az általatok kiírt versennyel. 

2021-ben előzetesen három (3) db 100 méteres, és három (3) db 50 méteres 

versenyt tervezünk, de ez az igények függvényében változhat. Rendezési igény 

2021. január 20-ig jelezhető, már a versenynaptárban szereplő versenyek is 

csatlakoztathatóak, amennyiben megfelelnek a Kupa rendezési feltételeinek. 

A későbbiekben a szövetség irányelveinek figyelembevételével, adott év 

december 15-ig kell majd megadni a rendezési időpontot. 

 

MDLSZ Sziluett szakág vezetés 

 

------------------------------------------------------------ 

 

VERSENYKIÍRÁS 

Magyar Kupa versenyeinek rendezési irányelvei. 

 

2021. évben hat /6/ Magyar Kupa fordulót tervezünk, melyből: 

• három (3) versenynek 100 méteres pályán kell megrendezésre kerülnie (a 

hazai EB nem számít bele)!; 

• három (3) verseny 50 méteres lőtereken lesz megrendezve, hogy azon 

klubok is kapjanak lehetőséget rangos versenyek lebonyolítására, akik csak 

rövidpályával rendelkeznek; 

• lehetőség van vegyes távon (azaz 100 és 50 méteres versenyszámok 

párhuzamos megrendezésére); 

• a Magyar Kupa forduló három (3) versenyét távonként kell majd 

összevontan értékelni; 

• a Magyar Kupa értékelésénél az olimpiai pontozást kell alapul venni (azaz 

az első helyezett 6 pontot, a második ötöt stb. kap); 



• a Magyar Kupa fordulókon összevont junior és ifjúsági versenyt kötelező 

lebonyolítani, és a korcsoportot külön kell díjazni; 

• adott egyesület egy távon csak egy versenyt rendezhet; 

• a szakág vezetése a fordulók lebonyolítását sem anyagilag, sem díjakkal 

sem tudja támogatni. Támogatást kérés esetén legfeljebb célkészlet 

kölcsönadásában tudunk nyújtani. 

 

Javasolt nevezési díjak: 

• Előnevezés esetén maximum: 2.000,- Ft/versenyszám; 

• Helyszíni nevezés esetén: 2.500,- Ft/versenyszám. 

 

Versenyszámok: 

Az MDLSZ Sziluett szakág versenytávjai alapján, mind a pisztoly, mind a puskás 

számokat meg kell rendezni. 

 

50 méter (Rövidpályán):  

 légpuska hazai és nemzetközi; 

 légpisztoly; 

 kiskaliberű sziluett puska nyílt és optika; 

 kiskaliberű pisztoly; 

 nagy kaliberű pisztoly. 

 

100 méteren: 

 nagy- és kiskaliberű pisztoly, álló; 

 kiskaliberű sziluett puska nyílt és optika; 

 kiskaliberű könnyű puska nyílt és optika. 

 

A 100 m-es távon versenyt rendező a saját döntésük szerint megrendezheti a 

légfegyveres számokat is kiegészítésképpen, de azok nem számítanak az 

összesített eredménybe. 

 

Indulási feltételek: A résztvevőknek a verseny ideje alatt jogszerűen kell 

birtokolni a lőfegyvert. A versenyen való részvételhez MDLSZ 2021. évi 

rajtengedély, érvényes sportorvosi szükséges. 

 

Technikai előírások: Az érvényes MDLSZ szabálykönyvek alapján. 

 

 

 



Díjazás:  

 Fordulónként az első három helyezett érem és oklevél díjazásban 

részesül (de, a rendező adhat több díjat), melyeket a rendező 

egyesületnek kell biztosítania. 

 Az összesített eredmények alapján külön kupa díjazás lesz, amelyet a 

Szakág biztosít. Az összesített díjat az MK utolsó fordulójának 

helyszínén adjuk át. A kupa összesített értékelésénél nincs korcsoporti 

bontás, tehát versenyszámonként egy (1) győztest hirdetünk. 

 

A versenyen a versenyrendezési szabályzatot figyelembe véve ásványvizet, 

étkezési lehetőséget biztosítani kell, szükség esetén a kísérők részére is. 

 

Egyéb: 

 Az MK Kupafordulók időpontja alatt ne legyen engedélyezett más 

sziluett verseny, illetve olyan MK versenyt nem kell engedélyezni, ami 

egy előre bejegyzett versennyel azonos időben lenne. Ebben az esetben 

figyelemmel kell lenni a másik verseny időpontjára. 

 Az MK Kupafordulók összesítésénél felállítunk egy klub rangsort, ami 

dicsőség és helyzetfelmérés a klubok részére! Az első három klub 

elismerő oklevelet kap. A klub versenybe beleszámít valamennyi 

versenyző pontszáma, aki legalább távonként három (3) versenyen részt 

vesz.  

 

MDLSZ Sziluett Szakágvezetés 
 


