
Nyílt, egyéni minősítő lövészverseny kis és nagykaliberű pisztoly, illetve kiskaliberű puska számokban 

Versenykiírás 

A verseny célja: A szabadidő hasznos eltöltése a lövészsport népszerűsítése, a versenyzők technikai és 

taktikai fejlesztése a sportág ismételt megszerettetése. 

A verseny helye: Zalaszentgrót, Téglagyárdüllői lőtér 

Ideje: 2020. március 29.  október 04. 

A verseny rendezője: Zalaszentgrót Lövészklub, Zalaszentgrót, Mező F. u. 4. 

Rendezőbizottság: Elnöke: Krajczár Zsolt II. o. V.B. 

Tagjai: Csikós József  II.o. V.B. 

  Mármarosi Imre II. o. V.B. 

Domina János II.o.V.B. 

Érdeklődni:  30/411-56-29 

Versenyszámok: 

    25 m 

- Kiskaliberű sportpisztoly: 20 pont lövés 20 percben, 5 próbalövés 5 percben 8/a lőlapra. 

- Központi gyújtású pisztoly: 20 pont lövés 20 percben, 5 próbalövés 5 percben 8/a lőlapra.  

- Megfelelő jelenkező esetén mindkét versenyszámban 10 lövéses minősítés is lehetséges. 

    50 m 

- Kiskaliberű puska: 30 fekvőlövés 40 percben 4/a lőlapra, a lőidőn belül a próbalövések száma korlátlan. 

- Nagyöbű nyílt irányzékú puska álva 10 lövés 15 percben(próbalövés nincs) ISSF 50m pisztolylőlap 

Használható fegyverek: 

- 25 m-es lőtáv kis és nagykaliberű nyíltirányzékú pisztolyok, (7,62-9,65 mm-ig) 

- 50 m-es lőtávnál bármilyen 5,6 mm-es nyíltirányzékú kispuska, melynek felső súlyhatára 5 kg. 

- 50 m-nagyöbű Bármilyen(kivéve sorozatlövő)típusú és rendszerű központi gyújtású puska. 

- Űrméret: 220 Russian-tól 338 Lapua Magnumig Lövészkabát-kesztyű-hordszíj használata megengedett.    

Használható lőszer: Bármilyen gyártmányú lágymagvas lőszer használható. (MSSZ Szabályai szerint) 

A verseny résztvevői: A verseny nyílt, minden 16. életévüket betöltött hölgyek/férfiak, akik rendelkez-

nek sportegyesületi tagsággal, vagy egyéni fegyvertartási engedéllyel, MSSZ versenyengedéllyel. 

Nevezés: Nevezni a verseny napján a helyszínen 9-10 óráig versenyszámonként 1000ft szervezési 

hozzájárulás befizetésével lehet.  

Díjazás: A verseny I-III. helyezettjei érem és oklevél díjazásban részesülnek. 

Óvás: Az eredmény kiírása után 10 percen belül 1.000 Ft óvási díj befizetésével a versenybírósághoz kell 

benyújtani, melynek döntése végleges! 

Egyebek:   - I. osztályú Versenybírót a Megyei Szövetség küld. 

Az itt nem tárgyalt esetekben az MSSZ Szabályai a mérvadók! 

Zalaszentgrót, 2019.február 19. 

Krajczár Zsolt 

   L.K. Elnök 
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