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VERSENYKIÍRÁS 

Komárom Kupa 2020. 

Verseny rendezője: Komárom Városi Sportegyesület 

Verseny időpontja: 2020. Október 31- November 1. 

Verseny helye: 2900, Komárom, Czuczor Gergely u. 62, Komárom Városi Sportcsarnok 

Amennyiben a nevezők száma nem éri el a 150 főt, akkor a versenyt lőterünkön rendezzük, 

melynek címe: 2921, Komárom, Laboráns u. 5. 

Verseny célja: Színvonalas Ranglista verseny biztosítása az utánpótlás korú fiataloknak és a 

felnőtt versenyzőknek egyaránt a légfegyveres szezon elején. Serdülőknek zártirányzékú 

légpuska és légpisztoly 20 lövéses versenyszámokat is rendezünk, hogy ezzel is segítsük 

felkészülésüket a Serdülő Országos Bajnokságra. 

Versenyszámok: 

Serdülő lány zártirányzékú légpuska, légpisztoly 20 lövés 

Serdülő fiú zártirányzékú légpuska, légpisztoly 20 lövés 

Serdülő lány légpuska, légpisztoly 40 lövés  

Serdülő fiú légpuska, légpisztoly 40 lövés 

Ifi lány légpuska, légpisztoly 60 lövés 

Ifi fiú légpuska, légpisztoly 60 lövés 

Junior lány légpuska, légpisztoly 60 lövés  

Junior fiú légpuska, légpisztoly 60 lövés  

Felnőtt női légpuska, légpisztoly 60 lövés  

Felnőtt férfi légpuska, légpisztoly 60 lövés 

Idén a döntőket a járványhelyzetre való tekintettel sajnos nem áll módunkban megtartani. 

Tervezett program: 

Október 31., szombat: Puska versenyszámok 

November 1., vasárnap: Pisztoly versenyszámok 

390/B-10/50/2020

20.10.14.



Nevezés: 

Október 24-ig online felületen a SVIR rendszeren keresztül lehet. Megerősíteni emailben a 

kvsesportlovok@gmail.com címen.  

Nevezési díjak: 40-60 lövéses versenyszám esetén 2000 Ft/fő/versenyszám, 20 lövéses esetén 

1000 Ft/fő/versenyszám  

Díjazás: 

A versenyen a támogatók jóvoltából tárgyjutalmakat kapnak a junior és felnőtt helyezettek, 

míg serdülő és ifjúsági versenyszámokban az első 3 helyezett érmet és oklevelet kap. Csak 

azok a korcsoportok lesznek díjazva, ahol legalább három versenyző indul, ellenkező esetben 

automatikusan a felsőbb korcsoportba történik a nevezés.  

Szabályok, egyéb tudnivalók:  

 

A versenyen az MSSZ és az ISSF versenyszabályai a mérvadóak, érvényes sportorvosi 

engedély, illetve 2020. évi rajtengedély megléte szükséges az induláshoz. A versenyt és a 

döntőket Sius Ascor gépekre tervezzük megrendezni.  

  

Komárom, 2020. Szeptember 30.  

 

        Komárom Városi SE 

       Sportlövő Szakosztály 
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