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ONLINE ÉLŐ versenysorozat 

 

 

Rendező:   KSI SE Sportlövő szakosztálya 

A verseny neve:  ÚJRA PISZTOLY 

A verseny célja: Közös felkészülés a hazai és a nemzetközi versenyekre 

Résztvevők:   Mindenkire számítunk! 

A verseny helyszíne: Minden egyesület, klub saját lőtere 

 

Versenyszámok: 

Légpisztoly 20 lövés lőlapra – serdülők (fiúk és lányok egy listában) 

Légpisztoly 40 lövés lőlapra – ifjúságiak (fiúk és lányok egy listában) 

Légpisztoly 60 lövés lőlapra – junior lány és fiú, nő és férfi (nincs nemenkénti bontás) 

Légpisztoly 60 lövés elektronikus céltáblára – juniorok, felnőttek (nincs nemenkénti 

bontás), részükre döntő is! 

  

A verseny fordulóinak időpontja:   

2020. június 6. szombat 

2020. június 13. szombat 

2020. június 20. szombat 

 

Tervezett program (nevezésektől függő): 

    13:00 Légpisztoly 20 lövés 

    13:50 Légpisztoly 20 és 40 lövés 

    15:00 Légpisztoly 40 és 60 lövés 

    16:35 Légpisztoly 60 lövés 

 

    60 lövéses elektronikus céltáblás döntő:  

    18:15 



     

A versenysorozat leírása: 

A kialakult járványhelyzet új versenyforma kiírására késztetett minket. A 

versenyképességünket szeretnénk fenntartani, de mivel a személyes megjelenésű 

versenyekre valószínűleg még várnunk kell, ezért a számítástechnikát segítségül hívtuk. 

A versenyt úgy bonyolítjuk le, hogy minden egyesület sportlövője egy időben lő a saját 

lőterén a sorozatbeosztás szerint. A versenyre kérjük, hogy küldjétek el időben a 

nevezéseket úgy, hogy jelezzétek számunkra azt is hány lőállással rendelkeztek 

(figyelembe véve a járványügyi szabályokat, pl csak minden második lőállásban állhat 

vki). Ha egy egyesület egy bizonyos versenyszámban több versenyzőt nevez, mint 

amennyi lőállása van, akkor nyilván csak több sorozatban tudja teljesíteni a versenyt, 

ezért van szükségünk a lőállások darabszámára is. 

Elképzelésünk szerint egy-egy helyszínnel online tartjuk majd a kapcsolatot, és 

folyamatosan jelenítjük meg a kiértékelt eredményeket. A 60 lövéses versenyszámban 

döntőt rendezünk. A KSI lőterén lesz egy bíró, aki nemcsak a döntőt fogja levezetni, de 

vitás kérdésekben ő fog dönteni. 

 

Nevezés: 

Minden fordulóra előző hét szombat 24 óráig várjuk a nevezéseket a 

ksiverseny@gmail.com email címre. A nevezés tartalmazza a versenyző nevét, 

korcsoportját, versenyszámát, és az egyesület lőállás darabszámát is (mennyi 

elektronikus, mennyi papír). Nevezési díj nincs! A versenyszámok győztesei digitális 

érmet kapnak. 

A verseny az ISSF és az MSSZ szabályai szerint kerül megrendezésre (kivéve azokat a 

szabályokat, amit az online mód miatt nem tudunk betartani), minősülni és országos 

csúcsot hitelesíteni nem lehet. 

 

Versenyigazgató:  Pál-Plichta Györgyi szakosztályvezető 

   plichta.gyorgyi@gmail.com 

06-70-311-40-87     

 

 

 

Budapest, 2020. május 15.      KSI SE 

mailto:plichta.gyorgyi@gmail.com

