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Postaverseny 2017 

VERSENYKIÍRÁS 

20 éves a KSI Sportlövő szakosztálya 

Verseny rendezője:  KSI SE Sportlövő szakosztálya 

A verseny célja:  A sportlövő utánpótlás széleskörű felmérése és 

versenyeztetése 

A verseny résztvevői: 10-16 év közötti fiúk és lányok (2001. január 1. és 

2007. december 31. között születettek) A döntőbe 

jutottaknak iskolaorvosi vagy sportorvosi engedéllyel 

kell rendelkezniük. 

A verseny helyszínei: Minden egyesület, iskola saját lőtere  

Döntő: a KSI SE Légfegyveres lőtere 1146 Budapest, 

Dózsa György út 1-3. BOK Rendezvénycsarnok (SYMA 

Sportcsarnok) 

Versenyszámok: 1. kategória: Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés és 

légpisztoly 20 lövés a 2004. január 1. és 2007. 

december 31. között születetteknek (mindkét 

versenyszámot légpisztolyos lőlapra kell lőni)  

2. kategória: Nyíltirányzékú légpuska 40 lövés 

(légpisztolyos lőlapra), Zártirányzékú légpuska 40 
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lövés és légpisztoly 40 lövés a 2001. január 1. és 2003. 

december 31. között született versenyzőknek 

Versenyszámonként egy rangsor készül, tehát nincs 

nemenkénti verseny. Az 1. kategória versenyzői 

indulhatnak a 2. kategóriában (pl. ha zártirányzékú 

légpuskával szeretne lőni). Egy versenyző két 

versenyszámban is indulhat (pl. légpuskával és 

légpisztollyal is). 

AZ ELŐZŐ ÉVEKHEZ KÉPEST VÁLTOZTATTUNK A VERSENYSZÁMOKON, ÉS 

BŐVÍTETTÜNK NÉGYRŐL ÖTRE! Kérem, az eredmények küldésénél figyeljenek a 

változásra! 

A verseny időpontjai: 

 2017. április 3-7.   1. forduló  beküldési határidő: 7. péntek 22:00  

 2017. május 15-19.  2. forduló  beküldési határidő: 19. péntek 22:00  

 2017. október 2-6.  3. forduló  beküldési határidő: 6. péntek 22:00  

 2017. október 16-20.  4. forduló  beküldési határidő: 20. péntek 22:00  

 2017. okt. 30-nov.3.  5. forduló  beküldési határidő: 3. péntek 22:00  

 2017. november 13-17.  6. forduló  beküldési határidő: 17. péntek 22:00  

 2017. december 2.  szombat  Döntő 

A verseny leírása:  

Hat fordulós alapverseny. Minden egyesület, iskola korlátlan számú versenyzőt 

indíthat. A versenyzők saját egyesületük, iskolájuk lőterén a megadott 

időpontban versenyszámuknak megfelelő versenyt lőnek. Egy versenyző 

maximum két versenyszámban indulhat. A hat fordulóból a négy legjobb 

eredmény alapján a versenyszámonkénti első húsz helyezett kerül a döntőbe. A 

postaverseny győztese a döntő győztese. Az egyesületek és iskolák számára 

külön csapatversenyt hirdetünk. Az az egyesület vagy iskola, mely a döntőben a 

legtöbb versenyzővel szerepel, különdíjban részesül. A versenyek eredményeit 

összesítjük. A résztvevő egyesületek, iskolák az eredményeiket a 

ksiverseny@gmail.com e-mail címre közvetlenül a verseny után elküldik. 

Minden forduló záró időpontja péntek 22:00 óra. Az elért eredményeket 



következő hét hétfőn rangsorolva megtekinthetik a 

http://www.hunshooting.hu honlapon. 

Versenydíjak: Az egyéni verseny első három helyezettje díjazásban 

részesül. 

Nevezés: Külön nevezni nem kell! Csak az eredményeket kell 

megküldeni fordulónként a ksiverseny@gmail.com email 

címre. Az eredmény mellé kérjük, adják meg a versenyző 

pontos nevét, születési évszámát, egyesülete, vagy iskolája 

nevét. Szükségünk van a csapatvezető nevére, 

telefonszámára, és e-mail címére is. 

Nevezési díj: nincs 

Költségek: A döntő költségei a rendezőt, minden egyéb költség a 

résztvevőket terheli. 

Versenyigazgató:  Nagy László +36-20/329-61-94 ksiverseny@gmail.com 

 

Kérjük az MSSZ-t, hogy a döntőre megfelelő számú és minősítésű versenybírót 

szíveskedjen biztosítani. 

Mindenkinek kellemes versenyzést és sok sikert kívánunk! 

 

 

 

 

Budapest, 2017. március 19.     KSI SE 
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