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Komárom Kupa 
Szezonnyitó Verseny 

 

 

Verseny rendezője: Finomító Sportlövész Klub, Komárom Városi Sportegyesület 

 

Verseny ideje: 2017. Október 28-29. 

 

Verseny helye: 2921, Komárom, Czuczor Gergely u. 62, Komárom Városi Sportcsarnok 

 

Verseny célja: Színvonalas verseny biztosítása az utánpótlás korú fiataloknak és a  felnőtt 

versenyzőknek egyaránt a légfegyveres szezon kezdetén, nemzeti versenyszámokban is.  

 

Versenyszámok: 

Serdülő lány légpuska, légpisztoly 20 lövés 

Serdülő fiú légpuska, légpisztoly 20 lövés 

Serdülő lány légpuska, légpisztoly 40 lövés  

Serdülő fiú légpuska, légpisztoly 40 lövés 

Ifi lány légpuska, légpisztoly 20 lövés 

Ifi fiú légpuska, légpisztoly 20 lövés 

Ifi lány légpuska, légpisztoly 40 lövés 

Ifi fiú légpuska, légpisztoly 60 lövés 

Junior lány légpuska, légpisztoly 20 lövés 

Junior fiú légpuska, légpisztoly 20 lövés 

Junior lány légpuska, légpisztoly 40 lövés + döntő 

Junior fiú légpuska, légpisztoly 60 lövés + döntő 

Felnőtt női légpuska, légpisztoly 20 lövés 

Felnőtt női légpuska, légpisztoly 40 lövés + döntő 

Felnőtt férfi légpuska, légpisztoly 20 lövés 

Felnőtt férfi légpuska, légpisztoly 60 lövés + döntő 

 

Tervezett program:  

 

Október 28. puska versenyszámok 

Október 29. pisztoly versenyszámok 

 



Nevezés: 

Október 20-ig online felületen a SVIR rendszeren keresztül lehet.  

Nevezési díjak: 2000 Ft/fő/versenyszám, 20 lövéses versenyszámokban 1000 

Ft/fő/versenyszám  

Díjazás: 

A versenyen a támogatók jóvoltából tárgyjutalmakat kapnak a helyezettek, a nem döntős 

versenyszámokban az első 3 helyezett érmet és oklevelet kap, míg a döntős 

versenyszámokban az első 3 versenyző kap tárgynyereményt is. Csak azok a korcsoportok 

lesznek díjazva, ahol legalább három versenyző indul, ellenkező esetben automatikusan a 

felsőbb korcsoportba történik a nevezés.  

Közérdekű információk: 

Terveink szerint a helyi mesterszakács (Nagy Sándor) jóvoltából pörkölt készül, mindkét 

napon frissen, bográcsban. Kérlek Benneteket az erre való igényt jelezzétek nevezésetekkel 

együtt (alapanyagbeszerzés miatt). Költsége kb 500 ft/fő. 

Aki szívesen maradna egy éjszakát kis városunkban lehetőség van szállásfoglalásra rajtunk 

keresztül, a nevezésekkel együtt várjuk ezen igényeket. 

Szabályok, egyéb tudnivalók: A versenyen az MSSZ és az ISSF versenyszabályai a 

mérvadóak, érvényes sportorvosi, illetve 2017. évi rajtengedély megléte szükséges az 

induláshoz. A verseny és a döntők Sius Ascor gépekre lesznek megrendezve.  

  

Komárom, 2017. Szeptember 27. 
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