
VERSENYKIÍRÁS 

Zalaegerszeg Kupa  

Történelmi pontlövész lövésztalálkozó 
1. A verseny célja:

Versenyzési lehetőség biztosítása, a Zalaegerszeg Kupa elnyerése minősítési szintek elérése, a 

sportlövészet népszerűsítése, a sportkapcsolatok ápolása. 

2. A verseny helye

Zalaegerszeg Ebergényi u 45 sportlőtér 

Ideje: 2021. április 11 vasárnap 09 
00

-tól  
Gyakorlási lehetőség április 10.-én pénteken 10.00-tól 

3. A verseny rendezője: Polgári Lövész Egylet Zalaegerszeg és

 a Zala Megyei Sportlövő Szövetség 

Versenynapló szám: 

4.Versenyszámok:

Elöltöltő-fegyveres számok:  

ET1 Kuchenreuter (25m csappantyús pisztoly) 

ET1 Mariette (25 m replika csappantyús revolver) 

ET1 Cominazzo (kovás pisztoly, 25m) 

ET1 Rákóczi (kovás vagy kanócos huzagolt vagy huzagolatlan pisztoly) 

ET1 Vetterli (50m csappantyús szabadpuska)  

ET1 Trapper (50m gömblövedékes puska, modern lövész kiegészítők nélkül) 

ET1 Pennsylvania (50m kovás puska) 

ET1 Bem (50m csappantyús hadipuska) 

ET1 Berdan (50m csappantyús hátultöltő puska) 

ET1Malson (50 m.-es csappantyús revolver) 

ET1Paterson (nyitott keretes csappantyús revolver 25 m) 

Szerelt lőszeres versenyszámok:   
ET2 Yellowboy (50m 1896 előtti ismétlő puska) 

ET2 Mannlicher (50 m 1886-1945 között rendszeresített ismétlő hadipuska) 

ET2 Garand(50m 1886-1945 között rendszeresített öntöltő hadipuska) 

ET3 Webley (25m 1896 előtti SA revolver)  

ET3 Frommer (1945 előtti hadi öntöltő pisztoly)    

5. Versenyszabályok: Az MSSZ Történelmi pontlövész szakág, MLAIC és MEFLVSZ közös

    versenyszabályzata alapján 

6. Nevezés: Nevezéssel kapcsolatos információk: Nagy György, nagygyorgy53@gmail.com

A verseny pontos és precíz levezetése végett előre elkészítjük a lőállásbeosztást, ezért szeretnénk megkérni 

minden érdeklődőt, hogy nevezési szándékát jelezze 2021.04.06.-ig az MSSZ honlapján 

www.hunshooting.hu/node/5714, a nevezéshez belépési kóddal kell rendelkezni, amelyet az egyesületi 

elnökök megkaptak, de sportlövő is igényelhet kódot(csak egyszer kell és személyhez kötött)  Kéri 

Attila sportigazgató attila.keri@hunshooting.hu  Amennyiben valamilyen probléma felmerül kérem 

jelezni,  akinek nem sikerül nevezni, és a  külföldi versenyzők az e-mail címemre kérem nevezzenek.. A 

verseny egyben lehetőséget nyújt az éves minősítés megszerzésére is.  

A nevezési díj 5000 Ft/fő/, amelyből egy meleg ebédet is biztosítunk, a helyszínen büfé üzemel. 

7. Díjazás: Az egyéni I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. Az értékelést versenyszámonként min

3 fő indulása alapján végezzük.     

A kupát az a versenyző kapja, aki az olimpiai rendszerű pontozás alapján a helyezések után a legtöbb 

pontot éri el.  

Szeretettel várunk minden lövészt, érdeklődőt 
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