
VERSENYKIÍRÁS 
Gellénháza Kupa 

Lövésztalálkozó, és minősítő verseny 

1. A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása, a minősítési szintek elérése, a sportlövészet népszerűsítése, a 
sportkapcsolatok ápolása. 

2. A verseny helye
Gellénháza, sportlőtér Megközelítése Zalaegerszegről Lenti irányában (9 km-re) az első település. A 
lőtér Gellénházán az első kereszteződésnél balra, majd az út vége előtt szintén balra (kitáblázva) 
Ideje: 2019.július 27-én szombaton 09 00-tól  

3. A verseny rendezője: Polgári Lövész Egylet Zalaegerszeg és a, Gellénháza Szabadidős és
 Lövészklub, Zala Megyei Sportlövő Szövetség 
Versenynapló szám: 

4.Versenyszámok:
Elöltöltő-fegyveres számok:  
ET1 Kuchenreuter (25m csappantyús pisztoly) 
ET1 Mariette (25 m replika csappantyús revolver) 
ET1 Cominazzo (kovás pisztoly, huzagolatlan 25m) 
ET1 Rákóczi (kovás pisztoly huzagolt 25m 
ET1 Vetterli (50m csappantyús szabadpuska) 
ET1 Trapper (50m gömblövedékes puska, modern lövész kiegészítők nélkül) 
ET1 Pennsylvania (50m kovás puska) 
ET1 Lamarmora (50m csappantyús hadipuska) 
ET1 Berdan (50m csappantyús hátultöltő puska) 
ET1 Malson (50m csappantyús revolver) 
ET1 Paterson (25m nyitott keretes revolver) 
Szerelt lőszeres versenyszámok:  
ET2 Yellowboy (50m 1896 előtti ismétlő puska) 
ET2 Mannlicher (50m 1886-1945 között rendszeresített ismétlő hadipuska) 
ET2 Garand (50m 1886-1945 között rendszeresített öntöltő hadipuska) 
ET3 Webley (25m 1896 előtti SA revolver)  
ET3 Frommer (25 m 1945 előtti öntöltő hadipisztoly) 

5. Versenyszabályok: Az MSSZ, MLAIC és MEFLVSZ közös versenyszabályzata alapján.
6. Nevezés: A versenyre a nevezés az alábbi linken történik. Nevezési díj: első versenyszám

2500 Ft + 500Ft versenyszámonként, amely tartalmaz egy meleg ebédet is. 
A nevezési határidő 2019.július 24. a-ig, amely alapján elkészítjük a lőállásbeosztást, és 
visszaigazoljuk a nevezést. A határidő utáni nevezés esetén versenyszámonként plusz 1000 Ft nevezési 
díj fizetendő. 

7. Díjazás: Az egyéni I-III helyezettek érem díjazásban részesülnek.
A kupát az a versenyző kapja, aki az olimpiai rendszerű pontozás alapján (versenyszámonkénti min.3 
résztvevő estén) a helyezések után a legtöbb pontot éri el. 
A versenyen csak az érvényes jogszabályoknak megfelelő lövészek és fegyverek állhatnak rajthoz. 
Szükséges dokumentumok: egyesületi tagkönyv érvényes sportorvosival, ez évi rajtengedéllyel, és 
elöltöltő fegyveres vizsga, MKH kártyák a fegyverekhez. 

Szeretettel várunk minden lövészt, érdeklődőt 

Eredményes, sportszerű versenyzést kívánunk! 
Rendezőség 

19.07.22.

341/Tp-07/01/2019

https://goo.gl/forms/pXBpfRMTYJmEC5ng1

