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1763            Egri Polgári Lövészegylet               1990 

Versenykiírás 

Steel-Vent Eger Kupa 2020         3  fordulós lövészverseny 

257 év 

A verseny célja: A lövészsport népszerűsítése, versenyzési és minősítési lehetőség biztosítása, sportbaráti 

kapcsolatok ápolása. 

A verseny rendezője:        Egri Polgári Lövészegylet 

3300 Eger, Legányi Ferenc u. 3. 

A verseny fő támogatója:        Steel-Vent Eger Kft. 

A verseny időpontja:        I, forduló:       2020 július  25,  

II. forduló:   2020 augusztus15. 

III. forduló:      2020 október 03. 

A verseny helye: Egri Polgári Lövészegylet lőtere, 3300 Eger, Legányi u. 3. 

Nemzeti versenyszámok:     

 kispuska 30 lövés fekvő, standardpuska 30 lövés fekvő

 standardpuska 60 fekvő

 szabadpuska 60 fekvő

 sportpisztoly 20 lövés

 központi gyújtású pisztoly 20 lövés

Nemzetközi versenyszámok:   

 sportpisztoly 30+30 felnőtt nő, férfi

 központi gyújtású pisztoly 30+30

 standardpisztoly 20+20+20 nyílt kategória

 gyorstüzelő pisztoly 2x30

 szabadpisztoly 60

 légpisztoly 40,60 lövés serdülő, ifi, junior lány, és fiú , felnőtt nő és  férfi

( papír lőlap, folyamatos indítással) 

 légpuska  40,60 lövés serdülő, ifi, junior lány, és fiú , felnőtt nő és  férfi

( papír lőlap, folyamatos indítással) 

Minősítő versenyszámok: sportpisztoly, központi gyújtású pisztoly 10 lövés( csak minősítés megszerzésére ) 

Résztvevők: Nyílt verseny, bárki nevezhet, aki e kiírásban foglaltaknak eleget tesz. 

A versenyen csak érvényes MSSz rajtengedéllyel és sportorvosi igazolással lehet 

részt venni ! 

Nevezés:  A   takacs.tibor.tamas@gmail.com e-mail címen , az MSSZ SVIR rendszerén keresztül illetve a 

06/20-4600106( Takács Tibor)   telefonszámon az adott verseny dátumát megelőző egy hét.  

Nevezési díj:   Nemzeti versenyszámokban:     -  1500,- Ft 

- sportpisztoly 30+30 férfi 2000,-Ft 

Nemzetközi versenyszámokban:     2000,- Ft

   Az előzetes nevezéseket lemondani a versenyt megelőzően négy munkanappal lehet. 

 A határidő utáni  illetve nem írásban történő lemondás esetén a nevezési díjat köteles a nevező  egyesület 

vagy versenyző megfizetni.   
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Értékelés:                Az MSSz Általános Technikai Szabályzata szerint 

 

Egyéni verseny: az 50 m-es pisztolyos és puskás versenyszámok  a három forduló során  három eredmény 

összesítése után kialakuló sorrend szerint. 

A 25 m-es pisztolyos versenyszámok  a  három eredmény összesítése után kialakuló sorrend szerinti.. 

 

 

Díjazás:  

        Az összesített eredmény alapján a tűzfegyveres versenyszámok első helyezettjei elnyerik a STEEL-VENT 

EGER KUPÁT,  és oklevél díjazásban részesülnek. A II.-III. helyezettek éremés  oklevél díjazásban 

részesülnek. 

  

    

Technikai előírások: a fegyverre, lőszerre, öltözékre az MSSZ Általános Technikai Szabályzata érvényes. 

 

Kispuska, standardpuska versenyszám:          1 próbatábla, korlátlan számú próbalövésre 

                                                                         30 értékelt tábla, táblánként 2 értékelt lövés 

                                           

 

Pisztoly versenyszámok( nemzeti)                   1 próbatábla, 5 perc 5 próbalövésre 

                                                                         20 perc 20 értékelt lövésre  

                                                                            

 

A nemzetközi versenyszámok esetén a vonatkozó ISSF szabályok szerint. 

Megjegyzés: A résztvevők a nevezéseikkel elfogadják a kiírás és a rendezés előírásait illetve a  

COVID 19 vírussal kapcsolatos  aktuális  előírásokat! 
Vitás kérdésekkel a vezető versenybíró döntése a mérvadó. 

A versenybírókat a Heves Megyei Sportlövő Szövetség biztosítja. 

 

 

Eger, 2020-07-15.                                                                                  Rendezőbizottság 




