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VERSENYKIÍRÁS

06/20-94-95-840

Verseny neve: Sebők Ferenc Emlékverseny
Verseny célja: verseny és minősülési, valamint felkészülési lehetőség biztosítása a 2020. évi
Országos Bajnokságokra.
Verseny ideje és helye: 2020. augusztus 22-23. Pécsi Városi Lőtéren (7622 Pécs, Nyírfa u. 34.)
Verseny rendezője: a Pécsi Vasutas Sportkör
Rendezőbizottság elnök: Ablonczy Orsolya
h: Káldi Anna
Versenybírókat a Baranya – Tolna Megyei Sportlövők Szövetségétől kérünk.
Versenyszámok: ZLPU 20,40
: serdülő lányok, fiúk
ZLPU tizedelt 40
: ifi, lányok, fiúk
ZLPU tizedelt 60
: junior lányok, fiúk, nők, férfiak
Légpisztoly 40
: serdülő és ifi lányok, fiúk
Légpisztoly 60
: junior lányok, fiúk, nők, férfiak
Nylpu 20
: serdülő lányok, fiúk, nők, férfiak,
Lpi 20
: serdülő lányok, fiúk, nők, férfiak,
Kisöbű sportpuska 60 f, 3x20 ö
: ifi lányok, fiúk,
Kisöbű sportpuska 60 f, 3x40 ö
: junior lányok, fiúk, nők, férfiak
Kispuska és Standardpu. 30 f, 3×10 ö : nők, férfiak
Szabadpisztoly 60
: ifi fiúk, junior fiúk, férfiak, mk
Szabadpisztoly 20
: férfiak, 60 év feletti férfiak
Sportpisztoly 30+30
: ifi és junior lányok, fiúk, nők, férfiak, mk
Központi gyújtású 30+30
: férfiak
Gyorstüzelőpisztoly 2*30
: férfiak
Standardpisztoly 20+20+20
: férfiak
Sportpisztoly 10, 20
: nők, férfiak, 60 év feletti férfiak
Központi gyújtású pisztoly 10, 20
: nők, férfiak, 60 év feletti férfiak
A 10 méteres puska-pisztoly versenyszámok Meyton gépekre, a 25 méteres nemzetközi
versenyszámok Sius gépekre, a nemzeti versenyszámok papír lőlapra, az 50 méteres puskapisztoly versenyszámok Sius gépeken kerülnek megrendezésre.
Verseny résztvevői: a lövészsporttal foglalkozó klubok, szakosztályok,
Technikai előírások: fegyver, lőszer, lő idő a "Sportlövészet Szabályai" szerint.
Nevezés: a SVIR-ben 2020. augusztus 16-ig.
Nevezési díj: Versenyszámonként 2.000 Ft
Díjazás: az egyéni I-III. Helyezett érem díjazásban részesül.
Egyebek: valamennyi résztvevő számára szükséges sportorvosi igazolás és 2020. évre érvényes
rajtengedély.
Engedély száma: ................. /MSSZ
........../2020/BMSSZ
Pécs, 2020. július 22.

Rendezőbizottság

