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VERSENYKIÍRÁS 

20 éves a KSI Sportlövő szakosztálya 

A verseny neve:  Jubileumi Kupa 

A verseny rendezője: KSI SE Sportlövő szakosztálya 

A verseny célja: Hazai versenyzési lehetőség biztosítása, 1. válogató verseny 

a bakui EB-re, és a suhli Junior VB-re 

A verseny résztvevői: Mindenki, aki versenyzési és sportorvosi engedéllyel 

rendelkezik. 

A verseny helyszíne: 25 méteres számok: BOK Fehér úti lőtere 

 1106 Budapest, Fehér út 9-11. 

 10 méteres számok: BOK Rendezvénycsarnok lőtere  

 1146 Budapest, Dózsa György út 3-5. (volt Syma Csarnok) 

25 méteres számok: Sportpisztoly 30+30 lövés ifi fiú és lány, junior fiú és lány, nő 

 Gyorstüzelő pisztoly 2x30 lövés junior fiú, férfi 

 Standard pisztoly 20+20+20 lövés nyílt kategóriában 

 (az SVIR-ben férfi versenyszámként van feltüntetve, de nők 

is jelentkezhetnek!) 

 Központi gyújtású pisztoly 30+30 lövés férfi 

10 méteres számok: Légpisztoly 40 lövés serdülő, ifi, junior lányok, és nők 

 Légpisztoly 40 lövés serdülő és ifi fiúk (aki 60 lövést szeretne 

lőni, az a junior korcsoportba nevezzen!) 

 Légpisztoly 60 lövés junior fiúk, és férfiak 

 

A verseny időpontja: 2017. április 8. szombat – 25 méteres számok 

 2017. április 9. vasárnap – 10 méteres számok 

A versenyen a sportpisztolyos és a standard pisztolyos számokban elektronikus céltáblát, 

minden többi versenyszámban papír céltáblát használunk. 

Nevezés: 2017. április 1-ig kérjük az SVIR-be, illetve a 

ksiverseny@gmail.com e-mail címre is (a biztonság kedvéért). 

Nevezési díj: 1500.- Ft a légpisztoly versenyszámokban 

3000.- Ft a sportpisztoly és a standard pisztoly versenyszámokban 
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 5000.- Ft a gyorstüzelő pisztoly és a központi gyújtású pisztoly 

versenyszámokban 

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

résztvevőket terheli. 

A verseny az MSSZ, és az ISSF szabályai szerint kerül megrendezésre. 

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

szíveskedjen biztosítani. 

 

Mindenkinek kellemes versenyzést és sok sikert kívánunk! 

 

Budapest, 2017. március 20.    KSI SE 


