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 TAKÁCS  KÁROLY  VÁNDORKUPA 
TAKÁCS KÁROLY KUPA 

Nemzeti versenyszámokban (szabadidős lövőknek) 

 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 

 
 A versenysorozat célja:- megemlékezés a két olimpiai bajnokságot nyert pisztolyos versenyzőről. A 

szabadidős (amatőr) lövészek sorozatos versenyeztetésének biztosítása, minősítések megszerzése. A Takács 

Károly Kupa és Vándorkupa elnyerése. 

 

 A versenysorozat fordulóinak helye: Budapest, X. Fehér út 9-11. /ALE lőtér/ 

 

 A versenysorozat fordulóinak ideje: 
     I. forduló 2017. április 22. (szombat) 009/A-04/11 

    II. forduló 2017. május 13. (szombat) 010/A-05/01 

                               III. forduló 2017. június 24. (szombat) 011/A-06/05 

 

Az utolsó sorozatok 12:00-kor indulnak 
 Versenyszámok:   (korcsoportváltás december 31.) 

 - sportpisztoly, központi gyújtású pisztoly 20 pontlövés,   

     a./ 60  éves korig: nők és férfiak; 

     b./ 60 - 70 éves korig: nők és férfiak; 

     c./ 70 életév feletti nők és férfiak részére. 

  A versenyszám csak .22 cal. long rifle lőszerrel működő, gyorsító nélküli nyíltirányzékú 

sportpisztollyal lőhető (egyenkénti töltésű pisztoly nem használható). Az elsütőbillentyű elhúzási erejének 

felhúzott állapotban legalább 0,5 kg-nak kell lenni, a fegyvernek bele kell férni a sportpisztoly mérődobozába.  

A kétkézzel való lövés, 60 év feletti férfiaknak megengedett. 

 - központi gyújtású pisztoly (nagy kaliberű pisztoly), 20 pontlövés, (korcsoportjai ugyan úgy,  mint a 

kiskaliberű pisztolynál) nők és férfiak részére. A versenyszám 7,62 - 9,65 mm öbméretű, nyíltirányzékú 

pisztollyal lőhető. Az elsütőbillentyű elhúzási erejének felhúzott állapotban legalább 1,0 kg-nak kell lenni, a 

fegyvernek bele kell férni a szabványos mérődobozba. A kétkézzel való lövés nőknek, és 60 év feletti férfiaknak 

is megengedett. 

 Magnum lőszer használata mindkét versenyszámnál tilos! 

 

 A versenyek résztvevői: elsősorban a budapesti egyesületek, klubok versenyzői, akiket egyesületük, 

klubjuk a megadott időpontig benevezi. Korábban nem voltak a lövészsport aktív, (nemzetközi 

versenyszámokban) igazolt versenyzői és a versenyzéshez szükséges érvényes okmányokkal rendelkeznek. 

Valamint, nevezésük alapján akiket a rendezőbizottság meghív. 

 

 Nevezés: a versenysorozat minden fordulójára külön kell nevezni. Az első fordulóra legkésőbb 2017. 

április 09-ig Nagy Bélánál. a belanagy1941@t-online.hu, e-mail címen Vagy a verseny helyszínén 

(korlátozott számban) 09:00 és 11:30 óra között. A helyszínen nevezők, a beosztásban szereplő versenyzők után 

tudnak csak lőállásba állni. A további fordulókra szóló nevezéseket mindig az előző fordulón kell leadni. 

 

 Versenyrendezési hozzájárulás, (nevezési díj): fordulónként és versenyszámonként 3.000.-Ft mely az 

ÁFÁ-t is tartalmazza. A nevezési díjat a versenyző lőállásba állása előtt kell befizetni.  

 

 Lőállásbeosztás: a beérkezett nevezések alapján a Rendezőbizottság sorozat és lőállásbeosztást készít. 

Erről az érintettek Nagy Bélától a 06-20-915-6362 telefonon kaphatnak felvilágosítást, illetve az MSSZ 

honlapján megtekinthetik 2017. április 18-tól. 

 

 Költségek: rendezés költségei a BSSZ-t , minden egyéb költség a résztvevőket terheli. 
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 Díjazás: az egyes fordulók versenyszámonkénti I-III. helyezett férfi és női (legalább 5 női induló 

esetében) versenyzői külön - külön érem díjazásban részesülnek. (Mindig a következő fordulón.) 

 

 

 A Takács Károly Kupát (legalább 5-5 fő induló esetén)az az a./ b./ c./ korcsoportú női versenyző nyeri 

el, aki a három forduló két legjobb eredményét (külön kiskaliberű és külön a nagy kaliberű pisztoly) összesítve 

a legmagasabb köregységet éri el. A versenyszámok összesített I-III. helyezettjei serleg és érem díjazásban 

részesülnek. 

 A Takács Károly Vándorkupát az az a./ korcsoportú férfiversenyző nyeri el, és egy évig birtokolja, aki 

a három forduló két legjobb eredményét (külön a kiskaliberű és külön a nagy kaliberű pisztoly) összesítve a 

legmagasabb köregységet éri el. A versenyszámok összesített I-III. helyezettjei serleg és oklevéldíjazásban 

részesülnek. 

 

Amennyiben nincs 5-5 indulója a női versenyszámoknak, úgy a férfiakkal együtt kerülnek besorolásra. 

 

 Körazonosság esetén először: kinek van magasabb eredménye az adott versenyszámban az egyes 

fordulókon. Másodszor, akinek alacsonyabb a helyezési száma a figyelembe vett, három forduló helyezési 

számainak összeadása után. 

 

 Versenydíjakat, versenydíjakhoz való hozzájárulást, felajánlásokat köszönettel elfogadunk. 

 

 Egyebek: 

 - A versenyek a sportlövészet (MSSZ nemzeti versenyszámok) érvényben lévő szabályai szerint kerülnek 

megrendezésre. 

 - A Rendezőbizottság jogosult a versenysorozatra, vagy annak akár egy versenyére is versenyzőket, 

egyesületeket meghívni, túljelentkezés esetén nevezéseket visszautasítani. A nevezésektől, az indulók 

létszámától függően szükség szerint a kiírást módosítani.  

 

2016-ban a három fordulóból a lőtér bérleti díjának nagymértékű megemelése miatt csak egy forduló 

került megrendezésre. Ezért a Takács Károly Vándorkupa 2016-ban nem került kiadásra. 

 - A Takács Károly Vándorkupát véglegesen elnyeri az a versenyző, (tulajdonába kerül) aki három 

egymás követő évben, vagy megszakításokkal, öt alkalommal a védői címet megszerzi.  

- Eredményhirdetés a második fordulótól kezdődően minden alkalommal az utolsó eredménykiírást 

követő 45 percen belül. 

 - A Takács Károly Vándorkupa díjátadásának időpontja a III. Fordulón kerül kihirdetésre. 

 

Budapest, 2017. március 30. 

 

       Budapesti Sportlövő Szövetség 
 


