
Minősítő verseny – versenykiírás 
(SZAKÁG: MSSZ szituációs szakág - Steel challenge) 

A versenyt rendező: Budai Lövész Egylet SE és Lőtér Kft. 

A verseny helyszíne: Budakeszi Lőtér  
2040 Budaörs, Gyár u. 052/2 Hrsz. (GPS: 47.475603, 18.900626) 
A LŐTÉR táblánál, aszfaltozott úton a sorompónál kell bejönni. 
Segítség: https://loterkft.hu/kapcsolat/ 

A verseny célja: Minősítő verseny, sportbaráti kapcsolatok ápolása, szakág népszerűsítése. 

Időpont: 2020. november 29. (vasárnap) 0800-1000 óra között (eredményhirdetés 1100). 

Pályák: 2 pálya golyós fegyverek számára: Speedoption (EB standard) és Accelerator (EB 
standard), minimum 50 lövés, a sörétes puskák számára 2 fantázia pálya, minimum 50 lövés. 

Lőhető divíziók: MSSZ szabálykönyv szerinti divíziók közül kizárólag az alábbiak: 
https://www.hunshooting.hu/sites/default/files/2019-02/rapidshooting_2019_01_25_v4.pdf 

- peremgyújtású maroklőfegyver (fegyverág: 31) 
- gyári öntöltő maroklőfegyver (fegyverág: 32) 
- standard öntöltő maroklőfegyver (fegyverág: 32) 
- nyílt maroklőfegyver (fegyverág: 32) 
- peremgyújtású puska (fegyverág: 34) 
- standard kis kaliberű öntöltő puska (fegyverág: 35) 
- nyílt kis kaliberű öntöltő puska (fegyverág: 35) 
- ismétlő rendszerű sörétes puska (pumpás) (fegyverág: 33) 
- standard öntöltő sörétes puska (fegyverág: 33) 
- nyílt öntöltő sörétes puska (fegyverág: 33) 

Sörétes puskák esetében a lőszer a Lőtér Szabályzat szerint max.12/70 (28g) sörétes lőszer 
használható! Minden egyéb lőszer az MSSZ szabálykönyve alapján. A 35-ös fegyverágba sorolt 
fegyverek kizárólag 9X19-es lőszert tüzelő fegyverek lehetnek. 

Részletes pályarajzok:  
https://loterkft.hu/steel-challenge-edzesprogram-2020-2021/ 

Részvételi feltételek: 
Jogszerűen birtokolt fegyver (saját fegyver vagy jogszerűen birtokolt klub-fegyver). 
Érvényes MSSZ versenyengedély. 
Sportorvosi alkalmassági igazolás. 
MSSZ versenyengedéllyel nem rendelkezők számára is nyitott a verseny (jogszerűen birtokolt 
fegyver esetén), a verseny végén overall eredményhirdetést tartunk, illetve külön az MSSZ 
tagok számára is értékeljük a versenyt. Értelem szerűen kizárólag az MSSZ tagok szerepelnek 
a minősítés céljából összeállított eredményjegyzékben.  
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Jelentkezés:  
Előzetes regisztrációval, bejelentkezési sorrendben (loterinfo@gmail.com).  
Helyszíni nevezés: A verseny napján 0730-0800 óra között a helyszíni regisztráció lehetséges, a 
szabad helyek függvényében.  
 
Lebonyolítás:  
Regisztráció (lőtérnaplóban): 0730 órától 
Versenyzés squadokba sorolt versenyzőkkel. Egy idősávban 2 db 4-4 fős squad kerül 
kialakításra, óránkénti idősáv beosztással úgy, hogy az egyik squad az egyik pályán lő, a másik 
squad a másik pályán, aztán a két squad pályát cserél. Első lövés 0800 órakor. Utolsó lövés: 1000 
órakor. 
 
A squadok idősávos beosztása:  
 

1. idősáv 0800-0900 óra között 4 fő az 1-es pályán 4 fő a 2-es pályán 1-es és 2-es squad 
2. idősáv 0900-1000 óra között 4 fő az 1-es pályán 4 fő a 2-es pályán 3-as és 4-es squad 

 
Eredményhirdetés 1100 órakor. 
 
Minden más előírás a hivatkozott MSSZ szabálykönyv szerint. 
Díjazás: minimum 5/divízió résztvevői létszám esetén az első 3 helyezett számára oklevél. 
Verseny részvételi díja:  
A 3.000,- Ft/fő/divízió részvételi díjat kizárólag előzetes regisztráció esetén átutalással a 2020. 
november 27-ig kell befizetni.  (CIB Bank: 10700244-22465603-51100005 Lőtér Kft.) 
Helyszíni nevezés esetén készpénzzel, vagy bankkártyával 6.000,- Ft/fő/divízió, érkezési 
sorrendben, kizárólag akkor, ha a squadokban van még szabad hely! 
A helyszínen minden versenyszámhoz lőszer kapható, fegyverek bérelhetők, a versenyen 
résztvevőknek pályahasználati díjat nem kell fizetniük. A Budai Lövész Egylet SE tagjai a 
fegyverek bérleti díjából 40%, a lőszerek árából pedig 10% kedvezményre jogosultak.  
 
Kelt, Budaörs, 2020. 11. 15. 
 

Balda Róbert sk.  Balda Róbert sk. 
SE elnök  ügyvezető igazgató / CEO 

  Lőtér Kft. 
 
 
További információ: Tanács Gábor +36309992858 vagy gabor@oldtimertravel.hu 




