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2020. 

minősítő versenysorozat 

VERSENYKIÍRÁS 

Verseny célja:      Sportág népszerűsítése, minősítések megszerzése, sportbaráti kapcsolatok ápolása 
           és szélesítése, versenyzési lehetőség biztosítása valamint a Kupa elnyerése. 

Rendezők:               Delta Combat LE., Budapesti Mesterlövész Egyesület, UTE, 

Szervezők:                Pauliák László, Tóth Zsolt, Kis Vígh Béla, Igaz Lajos 

Védnöke/i:         Gonda Zsolt a DCLE tiszteletbeli elnöke 

Helye:                1044 Budapest, Megyeri út 13., (UTE stadion főépület alagsora) 

Időpontja: 2020.  március 8. vasárnap Évadnyitó verseny         
   2020. május 17. vasárnap Mesterlövészek versenye 

             2020. szeptember 27. vasárnap Bugár Nándor emlékverseny 
   2020. november 22. vasárnap Faragó Mihály emlékverseny      

Versenyszámok:                10m:  Légpuska 20 lövés  (csak a második fordulótól) 
         Légpisztoly 20 lövés (csak a második fordulótól) 

       25m:       Sportpisztoly 10 pont 
 Sportpisztoly 20 pont 

                Központi gyújtású pisztoly 10 pont 
 Központi gyújtású pisztoly 20 pont 

Résztvevők: Akik a versenyen beneveznek, azzal a megszorítással, hogy egyéni fegyvertartók, vagy bármely 
klub versenyzői és van érvényes orvosi igazolásuk, továbbá kiskaliberű versenyszámnál 14, nagy 
kaliberű versenyszámnál a 18 életévét betöltötte, valamint MSSZ rajtengedéllyel rendelkezik. 

Nevezés: A helyszínen folyamatosan 8.30-14.00-ig, előnevezést is elfogadunk. 

Díjazás:               A fordulónként I-III. helyezett oklevelet nyer, külön oklevéldíjazásban részesül a legidősebb, 
legfiatalabb,  legeredménytelenebb és a legjobb női induló is. A kupaverseny végén I-III. helyezett 
oklevél és érem, valamint a kupagyőztesek kupadíjazásban részesülnek. 

            Fordulóként a versenyszámokban összesen 3 db különdíj kerül kisorsolásra minden induló 
között. Díjat nyer a fentieken kívül az is aki az 1 fordulóban 20 lövésből sportpisztoly 20 pontból 
164 köregységet, a 2 fordulóban központi gyújt. pisztoly 20 pontból 177 a 4 fordulóban légpisztoly 
20 pontból 184 köregységet lő meg. A díjakat csak a konkrét eredmény meglövése esetén osztjuk 
ki. (A csapatok eseti felajánlásból könyvdíjazásban részesülhetnek. A díjazás a felajánlások 
függvényében nőhet, a felsoroltak a minimumot jelentik.) Díjkiosztás és eredményhirdetés a 
versenyek után kb. 30 perccel. Abban az esetben, ha a kupában, egy versenyszámban legalább 8 
különböző versenyző nem indult el, a versenyző csak oklevelet vehet át. A Kupaversenybe a 
három legjobb eredmény számít bele.  
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Óvás:  Minden a versennyel és az értékeléssel kapcsolatos kifogás, ebbe a tárgykörben tartozik. Díja 5 000 
Ft, melyet  a verseny vezetőbírója valamint a rendezőség részéről az aktuális rendező klub 
részéről Pauliák László vagy Tóth Zsolt bírál el. Az óvás díja annak elfogadása esetén visszajár.   

Versenyrendezési 
hozzájárulás: minden felnőtt versenyszámban és csapatnevezésnél: 3000 Ft/versenyszám 

Egyebek: A verseny az érvényben lévő Sportlövészet szabályai (MSSZ) szerint zajlik.  
Lőidő:               10m:             30 perc 

25m:         25 perc ( 5 perc próba, 20 perc érték ) 
    15 perc ( 5 perc próba, 10 perc érték ) 

Lőlap:  10m:        légpuska 20:     2 próba, 4 értékelt tábla 
10m:          légpisztoly 20:   2 próba, 4 értékelt tábla 
25m:              1 próba, 1 értékelt tábla 

Értékelés: Az értékelés a Nemzeti és az ISSF szabályai alapján történik, és nemek szerinti 
rangsor nem készül, együtt lesznek rangsorolva az eredményjegyzékben. A 
kupa értékelése a három legjobb elért eredmény alapján. 

Tisztelettel kérjük a Magyar Sportlövő Szövetség bírói bizottságát, Kis Vígh Béla, Demeter Sándor és Sütő Zoltán 
versenybírók küldésére. 

Érdeklődni lehet a commodus69@gmail.com email-címen és a 06-20-924-66-39 telefonszámon Pauliák Lászlónál, 
vagy a zsolt.toth.56@gmail.com email-címen és a 06-20-555-81-56 telefonszámon Tóth Zsoltnál, vagy Kis Vígh Bélánál 
a kvb58@index.hu email-címen és a 06-30-203-84-59 telefonszámon. 

Jó hangulatú versenyzést, kiemelkedő eredményeket és kellemes szórakozást kívánnak a rendezők. 

Budapest, 2020.02.10. 

                   rendezőség 
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