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VERSENYKIÍRÁS  
A GYLK 2020. évi RAPID SHOOTING versenyszámok minősítő versenyei 

A verseny helye:  Laczik László Sportlőtér, és Kiképző Központ, Győr. (Kertvárosi lőtér) 

A versenyek célja: A szituációs lövészet népszerűsítése, a sportbarátság erősítése, minősítés megszerzése.  
A versenyek rendezője: Győri Lövészklub 
Versenyigazgató: Dr. Vajda Attila a Győri Lövészklub elnöke  
Vezetőbíró: Kondor Zoltán országos minősítésű bíró 
A verseny résztvevői: Érvényes sportorvosi igazolással és MSSZ versenyengedéllyel rendelkező sportlövők. 

(A versenyeken szívesen látjuk az MDLSZ tagjait és az önvédelmi/szolgálati fegyvert 
jogszerűen birtokló versenyzőket, de ők minősítést nem szereznek.) 

Minősítő versenyek: 

• 1. rapid shooting minősítő verseny május 24. vasárnap 

• 2. rapid shooting minősítő verseny október 24. szombat 

A verseny programja: 

• 9-órától nevezés, fegyverellenőrzés,

• 09 -15 óráig verseny,

• 15 órakor eredményhirdetés.

A verseny jellege: egyéni, külön kategóriák nem kerülnek meghirdetésre. 
Divíziók: (a fegyverekkel szembeni elvárások a Szabálykönyv szerint) 

• Peremgyújtású maroklőfegyver divízió (MSSZ fegyverág: 31) 

• Gyári öntöltő maroklőfegyver divízió (MSSZ fegyverág: 32) 
• Standard revolver divízió (MSSZ fegyverág: 32) 

• Ismétlő rendszerű sörétes puska divízió (MSSZ fegyverág: 33) 

• Standard öntöltő sörétes puska divízió (MSSZ fegyverág: 33) 

• Peremgyújtású puska divízió (MSSZ fegyverág: 34) 

• Standard kiskaliberű öntöltő puska divízió  (MSSZ fegyverág: 35)

• Nyílt nagykaliberű puska divízió (MSSZ fegyverág: 35) 

Pályák, lövésszám: A Szabálykönyv szerinti 2, 4, 6 pályák, minimum 35 lövés/match. 

Díjazás: A verseny divíziónkénti I-III. helyezettjei érem és oklevél díjazásban részesülnek. 
A verseny lebonyolítása: MSSZ Szituációs Szakág "Rapid Shooting, Steel Challenge, Fémpárbaj Szabálykönyv" 

(2019) szerint. 

Költségek: 

• Nevezési díj: 3.000,- Ft/fő/versenyszám,

• Fegyverrel nem rendelkező sporttársaknak lőszert és fegyvert térítés ellenében a Klub biztosít.

Nevezési határidő: A versenyek napján 10 óráig. 

Győr, 2019. december 29.   
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