
VERSENYKIÍRÁS 
 

2017. ÉVI MSSZ-MEFLVSZ TÖRTÉNELMI PONTLÖVÉSZ  

VERSENYSZÁMOK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA 

 

Kedves Lövésztársunk! 

 

Ez úton hívunk meg téged, hogy vegyél részt a történelmi pontlövész versenyszámok MEFLVSZ – MSSZ 

által szervezett Országos Bajnokságán. 

A verseny dátuma:  2017. Július. 22-23 Szombat- Vasárnap  

A verseny helyszíne:  ZZaallaaeeggeerrsszzeegg  ssppoorrttllőőttéérr  
július  21. Péntek gyakorlónap 

Július 22.-én Szombaton,09.00.tól nemzeti elöltöltős és a szerelt lőszeres versenyszámok 

           23.-án Vasárnap 09.00-tól nemzetközi elöltöltős versenyszámok kerülnek megrendezésre 

Versenynapló szám: 

 Versenyszámok: (A nemzetközi versenyszámok vastagítva) 

25 m-es versenyszámok: 

ET1 Paterson (25 m replika nyitott keretes csappantyús revolver) 

ET3 Frommer (25 m 1945 előtti szolgálati öntöltő pisztoly) 

ET1 Klapka (25m huzagolatlan hadi pisztoly, 10 mm feletti űrmérettel)  

ET1 Lenkey (25m huzagolatlan hadikarabély 50cm alatti csőhosszal, 13 mm feletti űrmérettel)  

ET3 Webley (25m 1896 előtti SA revolver) 

ET1 Rákóczi (25m huzagolt csövű kovás pisztoly 

ET1 Kuchenreuter (25m csappantyús pisztoly) 

ET1 Mariette (25 m replika csappantyús revolver)  

ET1 Colt (eredeti csappantyús revolver) 

ET1 Cominazzo (huzagolatlan kovás pisztoly) 

50m-es versenyszámok: 

ET 1 Pensylvania (50 m kovás puska) 

ET 1 Vetterli Originál/Replika(50 m csappantyús szabadpuska) 

ET1 Malson (csappantyús revolver) 

ET1 Berdan (50m csappantyús hátultöltő puska) 

ET1 Trapper (50m gömblövedékes puska, modern lövész kiegészítők nélkül) 

ET1 Bem /Lamarmora originál, és replika(50m csappantyús hadipuska) 

ET2 Sharps (50m 1896 előtti egylövetű puska) 

ET2 Yellowboy (50m 1896 előtti ismétlő puska) 

ET1 Augsutin (50m perkussziós vagy kovás, huzagolatlan hadimuskéta 13 mm feletti űrmérettel) 

ET1 Miquelet Replika (kovás hadimuskéta) 

ET2 Mannlicher (50 m 1886-1945 között rendszeresített ismétlő hadipuska) 

ET1 Remington(Marette,vagy Colt és a Malson összege) 

ET2 Garand (1945 előtti öntöltő hadipuska) 

Versenyszabályok: Az MSSZ Történelmi pontlövész szakág, MLAIC és MEFLSZ közös 

versenyszabályzata alapján.  A versenyszámokban min 6 fő részt vétele alapján hirdetünk országos bajnokot 

Nevezési díj: 3000 Ft/fő/ versenyszám. Személyenként három versenyszám feletti nevezés esetén a  

MEFLVSZ átvállalja a további költségeket. A versenyen az étkezéseket térítésmentesen biztosítjuk (szombat 

ebéd, vacsora, vasárnap reggeli, és ebéd.) 

Díjazás: OB: első helyezett kupa, érem, oklevél, többi helyezetteknek érem, oklevél díjazásban részesülnek 

Nevezéssel kapcsolatos információk: ifj Nagy György gyurcee83@gmail.com, vagy Nagy György 06 

20 951 0747. A versenyen kerül értékelésre a Káldi Gábor és a Cserszilvási Kupa  

A versenyre a nevezési határidő 2017. július 16-ig, az alábbi linken, amely alapján elkészítjük a 

lőállásbeosztást, és közzétesszük.  A versenyen csak az érvényes jogszabályoknak megfelelő lövészek és 

fegyverek állhatnak rajtvonalhoz. A verseny kezdete előtt fegyverkontrolt tartunk. 

 Szükséges dokumentumok: egyesületi tagkönyv érvényes ez évi igazolással, érvényes sportorvosival, 

rajtengedély és elöltöltő fegyveres vizsga, MKH kártyák a fegyverekhez. 

Szeretettel várunk minden lövészt, érdeklődőt  

https://docs.google.com/forms/d/1B2RstMBkVlzmlzE4i2Tpj_UdOSe5jBNH2RZD6e_EiQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1B2RstMBkVlzmlzE4i2Tpj_UdOSe5jBNH2RZD6e_EiQA/viewform
mailto:gyurcee83@gmail.com
https://goo.gl/forms/g9ppYMtqMFFeVGjQ2

