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1. Általános 

Az ESC AIR CUP egy olyan légpuska, légpisztoly, futócél verseny, amelyet egyéni alapon 

történő egyidejű lebonyolítással (idő ablak) rendeznek egész Európában. A verseny célja 

verseny lehetőség biztosítása légfegyveres versenyzők számára. 

Az ESC AIR CUP versenyt az Európai Sportlövő Szövetség (ESC) rendezi együttműködve a 

nemzeti szövetségekkel és/vagy azok sportlövő klubjaival. A verseny adminisztrációjáért 

az ESC Technikai Bizottsága felelős, munkáját az ESC titkára segíti. 

Hacsak arról a jelen szabályok másként nem rendelkeznek, az ESC AIR CUP verseny az ISSF 

érvényben lévő szabályai szerint kerül megrendezésre.  

 

2a    ESC AIR CUP Adminisztráció   

A versenyben résztvenni kívánó klubok számára az ESC honlapján (www.esc-shooting.org) 

található nevezési nyomtatvány szolgál előzetes regisztrációként. Ezt kell kitölteni és email 

útján az ESC részére elküldeni. A nyomtatványon meg kell adni a klub nevét, címét, 

országát és a felelős személy nevét, email elérhetőségét. Ezt követően a klubnak egy, az 

ESC honlapján található másik nyomtatvány kitöltésével név szerint is regisztrálnia kell  

versenyzőit. E nyomtatványon meg kell adni minden egyes versenyző nevét, nemét, 

születési időpontját és versenyszámát.  

A versenyt előre meghatározott idő intervallumokban rendezik. 5 ilyen alkalom kerül 

meghatározásra (havonta egy) a novembertől márciusig terjedő időszakban. Az egyes 

versenyek elért eredményeit egy online eredményjegyzékben gyűjtik össze és az 

folyamatosan frissül az ESC honlapján. A versenyek eredményeit a versenyzők klubjainak 

kell továbbítaniuk az ESC felé egy külön erre a célra létrehozott weblapra.  

2b    A záró rangsor  

Az ESC AIR CUP győztese az a versenyző lesz, aki a férfi/női rangsorban legjobb összetett 

eredményt éri el. A rangsor összeállításánál az öt (5) versenyből négy (4) verseny 

eredményét veszik figyelembe.  A légpuska és légpisztoly versenyszámokban (futócélban 

nem) a legjobb nyolc (8) versenyző egy élő, internetes „Szuper finálé”-ban vesz részt. 

További információkat lásd az 5. pontban. 

2c    Nevezési díjak   

       A 2020-2021. évi szezon vonatkozásában nevezési díjat nem kell fizetni 

        

 

http://www.esc-shooting.org/


 

       3.     ESC AIR CUP eljárás 

       Az ESC AIR CUP versenyen az alábbi versenyszámok vannak:  

       о Légpuska férfi 60 lövés  (tizedes értékelés) 

       о    Légpuska női 60 lövés (tizedes értékelés) 

       о    Légpisztoly férfi 60 lövés   

       о    Légpisztoly női 60 lövés 

       о    10m futócél férfi/női 60 lövés 

 

       Az ESC AIR CUP versenyeken regisztrált versenyzők indulhatnak a résztvevő országokban  

       megrendezésre kerülő és arra kijelölt versenyeken. A versenyekkel szemben támasztott  

       minimális követelmények az alábbiak:    

 ●   Zsüri jelenléte 

             ●   Legalább három (3) klub versenyzői (futócélban 2) 

             ●   Eredmények publikálása a klub honlapján vagy ezzel egyenértékű helyen 

 

      A klubbal szemben támasztott követelmények:  A klubnak egy (1) hónapnyi idő áll 

      rendelkezésére, hogy kvalifikációs versenyként kiválasszon egy (1) olyan helyi versenyt, 

      ahol a klub versenyzői elindulnak. A klub e verseny eredményeit továbbítja az ESC külön 

      weblapjára. Versenyzőik eredményeinek kontrollja céljából a klubnak ugyancsak meg      

      kell adnia azt a weblapot ill. az oda mutató linket, ahol a verseny hivatalos eredményei  

      publikálásra kerültek.   

 

      Az eredményeket a klubnak meg kell küldenie a fent jelzett weblapra az egyes idő  

      ablakok lejártát követő egy héten belül. Ennek elmulasztása esetén a szóban forgó 

      eredmények elutasításra kerülhetnek. 

Hacsak arról a jelen szabályok másként nem rendelkeznek, az ESC AIR CUP verseny az ISSF 

érvényben lévő szabályai szerint kerül megrendezésre.  

A záró rangsort a legjobb 4 eredmény figyelembevételével készítik el. Holtverseny esetén 

a legjobb egy (1) eredmény a döntő. Ha a holtverseny még ezek után is fennáll, az ISSF 

szabályait (Technikai szabályok 6.15) kell alkalmazni a holtverseny megszüntetésére. 

 

4a    Az ESC AIR CUP verseny 

Az ESC AIR CUP versenyben való részvétel nyílt és korlátlan minden olyan versenyző 

számára, aki az ESC nemzeti tagszövetségéhez tartozó egyesület tagja.  

4b    Részvételi korlátozás 

A versenyben olyan klub versenyzők állhatnak rajthoz, akik az elmúlt öt (5) év során 

rangsort adó nemzetközi versenyeken (pl. EB, VB, Világ Kupa) nem indultak. 



 

5.    Szuper finálé 

Az ESC Technikai Bizottsága a döntőbe bejutottak számára saját lőtereiken egy élő 

internetes szuper finálét tervez 2021 őszén. 

A szuper fináléba a légpuska és légpisztoly versenyszámok (futócél kivételével) első nyolc 

(8) helyezettje jut be. Az ESC Technikai Bizottsága jelenleg tárgyalásban van potenciális 

szponzorok bevonása érdekében, amelynek révén a szuper finálé résztvevői megfelelő 

díjazásban részesülhetnek.  

A szuper finálé szabályai, dátuma és további részletei 2020 decemberében kerülnek 

publikálásra.   

 

 

 

 

  

 

       

 

  

 


