
VERSENYKIÍRÁS 
Puska, pisztoly, skeet minősítő verseny

Verseny rendezője:     Budai Lövész Egylet SE - Lőtér Kft. 
Verseny ideje:             2019.május 21. 
Verseny helye:            Budakeszi Lőtér 

Versenyszámok: 10:00 – 17:00 óra között skeet 25 korong 
skeet 75 korong 
sport és központi gyújtású pisztoly 10 pontlövés 
sport és központi gyújtású pisztoly 20 pontlövés 
kispuska 30 lövés  
nagyöbű puska 10; 20 lövés fekvő 

Nevezés: a helyszínen folyamatosan 

Nevezési díjak kis kaliberű sport és központi gyújtású pisztoly 10 pontlövés:  3000 Ft/fő 
kis kaliberű sport és központi gyújtású pisztoly 20 pontlövés:  3000 Ft/fő 
nagykaliberű sport és központi gyújtású pisztoly 10 pontlövés:  3000 Ft/fő 
nagykaliberű sport és központi gyújtású pisztoly 20 pontlövés:  3000 Ft/fő 
kispuska 30 lövés:  3000 Ft/fő 
nagyöbű puska 10 lövés fekvő:  3000 Ft/fő 
nagyöbű puska 20 lövés fekvő:  3000 Ft/fő 
skeet 25 korong:  3000 Ft/fő 
skeet 50 korong:  6000 Ft/fő 
skeet 75 korong:  9000 Ft/fő 

A helyszínen minden versenyszámhoz lőszer kapható, fegyverek bérelhetők, a versenyen 
résztvevőknek pályahasználati díjat nem kell fizetniük. A koronglövő versenyszámok esetében a 
nevezési díj a korong árát tartalmazza. 
A Budai Lövészegylet SE tagjai a fegyverek bérleti díjából 40% kedvezményre jogosultak.  

Egyéb tudnivalók: 
Sport és központi gyújtású pisztoly versenyszámban egy lőlapra leadható lövések száma: 10, illetve 20 
lövés  

Lőidő: 5 perc 5 próbalövésre, 10, illetve 20 perc az értékelt lövésekre 
Kispuska versenyszámban 10 lövés táblánként 

Lőidő: próbalövésekkel együtt 50 perc 
Nagykaliberű 100 m minősítő - MSSZ 100 m-es céllapra, 2 értékelt lövés céllaponként 

3 próbalövés – lőidő 3 perc 
10 értékelt lövés - lőidő 10 perc 
20 értékelt lövés – lőidő 20 perc 

    Irányzék – bármilyen rendszerű optikai céltávcső. 

Helyezések eldöntése: adott versenyszámban nemenkénti megkötés nélkül. 
A versenyen az MSSZ és ISSF versenyszabályai a mérvadóak.        
Saját fegyver esetén tartási engedély, érvényes sportorvosi, illetve 2019. évi rajtengedély megléte 
szükséges az induláshoz. 
Vezetőbírónak Nagy Bélát kérjük küldeni. 

Budapest, 2019. május 2. 
    Balda Róbert                
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