
Meghívó
 a XXII. AETSM Európa Bajnokságra

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség és a Honfoglalás Lovas és Lövészklub Sportegyesület 
örömmel hívja meg Európa és a világ sziluett lövészeit a XXII. AETSM Európa Bajnokságra, mely 
2023-ban Jászberényben kerül megrendezésre.
Az Európa Bajnokság egyben Világkupa forduló is lesz.

Hivatalos honlap: http://sziluettloveszet.pctoolsbt.hu/ (fejlesztés alatt, 2022. december 30-tól 
működik)

Helyszín és időpont:
Hábencius lőtérpark, 2023 Június 20. – Június 30.

Versenyszámok:
Kiskaliberű pisztoly gyári, álló, revolver és nem korlátozott
Nagykaliberű pisztoly gyári, álló, revolver és nem korlátozott
Szolgálati pisztoly gyári és optika
Kiskaliberű puska könnyű és sziluett
Nagykaliberű puska vadász és sziluett
Légpisztoly
Légpuska
Kiskaliberű puska könnyű nyílt irányzék és sziluett nyílt irányzék

Összesítések:
Kiskaliberű pisztoly
Nagykaliberű pisztoly
Szolgálati pisztoly
Pisztoly álló
Kiskaliberű puska
Kiskaliberű puska nyílt irányzék
Nagykaliberű puska

Minden versenyszám 40 lövéses, a szétlövések 5 lövéses sorozatokban lesznek megtartva.



Általános információk:
Pontos cím:
Jászberény, Boldogházi út 
GPS koordináták : E47.454435 N19.913521
A lőtér a google térképen

Előzetes program:
Június 20.: Edzőnap (kivéve nagykaliberű pisztoly) és ünnepélyes megnyitó
Június 21.: Edzőnap (kivéve nagykaliberű puska)
Június 22.: Kiskaliberű pisztoly, kiskaliberű puska, légpisztoly, légpuska, nagykaliberű pisztoly, 
szolgálati pisztoly
Június 23.: Kiskaliberű pisztoly, kiskaliberű puska, légpisztoly, légpuska, nagykaliberű pisztoly, 
szolgálati pisztoly
Június 24.: Kiskaliberű pisztoly, kiskaliberű puska, légpisztoly, légpuska, nagykaliberű pisztoly, 
szolgálati pisztoly
Június 25.: Kiskaliberű pisztoly, kiskaliberű puska, légpisztoly, légpuska, nagykaliberű pisztoly, 
kiskaliberű puska nyílt irányzék
Június 26.: Kiskaliberű pisztoly, kiskaliberű puska, légpisztoly, légpuska, nagykaliberű pisztoly, 
kiskaliberű puska nyílt irányzék
Június 27.: Kiskaliberű pisztoly, kiskaliberű puska, légpisztoly, légpuska, nagykaliberű puska, 
kiskaliberű puska nyílt irányzék
Június 28.: Kiskaliberű pisztoly, kiskaliberű puska, légpuska (gyemek), nagykaliberű puska, kiskaliberű
puska nyílt irányzék
Június 29.: Kiskaliberű pisztoly, kiskaliberű puska, légpuska  (gyemek), nagykaliberű puska, 
kiskaliberű puska nyílt irányzék
Június 30.: Szétlövések, Díjátadó ünnepség és Záróünnepély

Nevezési díjak:
Egyéni versenyszámok: 50 EUR
Egyéni kiegészítő versenyszámok: 30 EUR
Gyermek versenyszámok: 5 EUR (további információk a honlapon)
A nevezési díjakat a végleges nevezés záró dátumáig kell befizetni EUR-ban.
Csapat: 90 EUR
Záróünnepély: 40 EUR amelyben az italok nem foglaltatnak benne

Nevezési határidők:
Előnevezés 2023. január 31.
Végleges nevezés 2023. április 10.

Nevezésekkel kapcsolatos további információk a megadott honlapon találhatók.

Szolgáltatások: 
A lőtéren büfé és a verseny ideje alatt szaniter konténer található. A főépületben több pihenőhelyiség áll
rendelkezésre.
A helyszínen ebédet biztosítunk.



Szálláslehetőségek: 
(további információk a honlapon)
Szállások Jászberényben:

http://solyomhotel.hu/
http://jaszberenyboutiqueroom.hu/
https://mannahotel.business.site/
https://szallas.hu/river-apartmanhaz-jaszbereny?ref=list&adults=2&provision=1
https://szallas.hu/birs-panzio-es-vendeghaz-jaszbereny?ref=list&adults=2&provision=1
https://szallas.hu/control-motel-jaszbereny?ref=list&adults=2&provision=2

Szállások a környéken: 
Jászapáti: (távolság 20 km/21 perc)
http://en-thermaljaszapati.jaszbere.hu/ ***
https://szallas.hu/aurora-rendezvenyterem-szallas-jaszapati?ref=list&adults=2&listIndex=9

Gyöngyös: (távolság 36 km/36 perc)
https://hotelopal.hu/?lang=en ***

Cegléd: (távolság 43 km/43 perc)
https://aquarellhotel.hu/en/ ****

Gödöllő: (távolság 68 km/48 perc)
https://erzsebetkiralyne.accenthotels.com/en ***

Szolnok: (távolság 52 km/53 perc)
https://www.hoteltisza.hu/ ***
http://www.gardenhotel.hu/en/ ****
http://semiramishotel.hu/ ****

Budapest Airport: (távolság 62 km/57 perc)
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-B0I7-ibis-styles-budapest-airport/index.shtml ***
http://www.airporthotel.hu/ ****
http://www.mspanzio.hu/?set_lang=en
https://www.airporthotelbudapest.hu/en/index.html ****



Látnivalók:
Jászberényben:

-Jászberényi Állat- és Növénykert http://jaszberenyzoo.hu/
-Jászberényi Strand- és Termálfürdő http://visitjaszbereny.hu/wellnesz/
-Jász múzeum http://www.jaszmuzeum.hu  /  
-Zagyva folyó parti sétánya
-Vasas horgásztó

Jászberény környékén:
- Mátra, Kékestető (58 km/1 óra) https://kekesteto.hu/?lang=en
 -Gödöllői Királyi Kastély (távolság 68 km/48 perc)  http://www.kiralyikastely.hu/main_page
 -Budapest https://www.tripadvisor.com/Attractions-g274887-Activities                  

Éttermek Jászberényben: 
http://visitjaszbereny.hu/restaurants/

A fegyverek Magyarországra szállításhoz szükséges dokumentumok:
• európai lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezőknek:

◦ meghívó a versenyre
◦ európai lőfegyvertartási engedély

• egyéb versenyzőknek, illetve ha valamelyik fegyver nem szerepel az európai lőfegyvertartási 
engedélyben:
◦ meghívó a versenyre
◦ saját országbeli fegyvertartási engedély és vámhatósági ideiglenes fegyvertartási engedély 

3000 HUF illetékbélyeg ellenében, az országba lépés helyén.
Légfegyverek Magyarországra szállításához a helyi rendőrkapitányság engedélyére van szükség, ezért 
a nevezés során a légfegyverek azonosító számának megadása kötelező.

A Magyarországra utazáshoz szükséges dokumentumok:
• A schengeni államok (Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, 

Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, 
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, 



Szlovénia, Svédország, Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein) állampolgárainak körébe 
tartozó sportolók vagy kísérőik 90 napot meg nem haladó időszakra, érvényes személyazonosító
igazolvánnyal vagy útlevéllel, vízum nélkül beutazhatnak.

• A schengeni államok állampolgárainak körébe nem tartozó sportolók vagy kísérőik a 
beutazáshoz szükséges vízumról és annak igénylési módjáról a következő honlapon 
tájékozódhatnak: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/how-to-apply-for-visa.

Dr. Fábián Lajos Hábencius Ferenc
elnök elnök
MDLSz Honfoglalás LLK


