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Tisztelt Vezető/Versenyző Hölgy/Úr! 

Tájékoztatunk, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Sportlövő Szövetség 2020. július 18-19-én rendezi meg a 

2020. évi Megyei Robbanófegyveres Sportlövő Bajnokságot. 

A verseny két napon és két helyszínen, az alábbiak szerint kerül megrendezésre: 
1. 2019.07.18. szombat és 2019.07.19. vasárnap, 9:00 kezdettel a Győri Lövészklub lőtere – "Laczik László" Lőtér és

Kiképző Központ – Győrszentiván Kertváros
Versenyszámok:

• (  7) – 25 m Sportpisztoly 20 pont – Felnőtt férfi

• (10) – 25 m Központi gyújtású pisztoly 20 – Felnőtt férfi. 

• (41) – 50m Peremgyújtású Puskagyorslövés Opt. irányzék – Felnőtt férfi 

• (38) – 50m Központi gyújtású Puskagyorslövés, Fém irányzék – Felnőtt férfi

• (42) – 25m Peremgyújtású Pisztoly gyorslövés, Fém irányzék – Felnőtt férfi
• (43) – 25 m Központi gyújtású Pi. gyorslövés, Fém irányzék – Felnőtt férfi 

• (18) – Skeet 25 – Felnőtt férfi
2. 2019.07.19. vasárnap, 9:00 kezdettel az MTTSZ Lövészklub, Écs lőtere – Écs, Berény

Versenyszámok:

• (  2) – 50m Kisöbű standardpuska 30 fekvő – Felnőtt férfi

• (  2) – 50m Nyílt irányzékú Kispuska 30 fekvő – Felnőtt férfi
A minősítést valamennyi versenyszám esetén "Felnőtt férfi" kategóriában lehet megszerezni, de a megyecsúcsokat nemek és 
korosztályok szerint rögzítjük. 
A bajnokság résztvevői:  
A versenyen csak érvényes sportorvosi engedéllyel és 2020. évi MSSZ-versenyengedéllyel rendelkezők szerezhetnek 
minősítést, de a bajnokságon azok is részt vehetnek, akik rajtengedéllyel nem rendelkeznek.  A saját fegyverrel nem 
rendelkezők részére a Győri Lövészklub térítés ellenében fegyvert és lőszert biztosít. 

Nevezés: a versenyzőket klubjaik a SVIR rendszerben előzetesen nevezik be. Helyszíni nevezés – a verseny kezdetéig 
lehetséges! – esetén a nevezési díjon felül 1000 Ft/versenyszám fizetendő!  
Nevezési díj a helyszínen fizetendő:  

• Pisztoly és kispuska versenyszámok: 3000 Ft/versenyszám.

• Nagykaliberű puska versenyszámok: 5000Ft Ft/versenyszám.

Az eredményhirdetésre 2020. július 19-én kora délután, a verseny zárását követően kerül sor.  (Megkérünk minden megyei 
bajnokot az eredményhirdetésen való részvételre, mert utána közös fotó készül a KISALFÖD megyei napilap részére, amit már 
később nem ismétlünk meg.)  
Versenyszabályok: A versenyen a fegyverekre, lőszerekre, lőidőkre és az egyéb technikai feltételekre a sportlövészet 
szabályai érvényesek  
Díjazás: Nemre és korra való tekintet nélkül egyéniben "Megyei bajnoki" címet szerez, aki minimum 6 versenyző közül az első 
helyen végez, vagy I. osztályú eredménnyel, illetve új Megyecsúccsal győz. Az egyéni I-III. helyezettek oklevél és érem 
díjazásban részesülnek.  
Költségek: A rendezési költségek a Győr-Moson-Sopron Megyei Sportlövő Szövetséget, az egyéb költségek a résztvevőket 
terhelik. 
Óvás: Óvás írásban, 30 percen belül, 5.000,- Ft óvási díj befizetése mellett nyújtható be, amelyet jogos észrevétel esetén 
visszatérítünk. Az óvást a helyszínen felkért háromtagú bizottság bírálja el, a határozatuk ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Kérjük a versenyzőket, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében a verseny kezdetére pontosan érkezzenek meg! 

Győr, 2020. július 08. 
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