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Nagykőrösi Tavasz Minősítő Verseny 

A verseny engedély száma:    

A Minősítő verseny rendezője: Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület 

A verseny helyszíne:  2750 Nagykőrös, Hársfa u. 15. 

A verseny időpontja: 2021. április 17.     9.00 óra 

Vezető versenybíró :  Szabó Ferenc országos  versenybíró 

A versenyre nevezés díja:  2000.-Ft versenyszámonként 

A  versenyre nevezés módja: SVIR rendszerben, illetve a 

helyszínen 

Telefonszám: Lendér Ildikó 30-681-8907, e-mail: info@delikft.hu 

A verseny támogatója: Nagykőrös Város Polgármesteri Hivatala 

A versenyzők 2020. évre szóló versenyengedélyt, illetve érvényes 

orvosival ellátott fényképes Tagsági Könyvet, akinek saját fegy-

vere van a fegyvertartási engedélyét és lőszerét  hozza  magával a 

részvételhez. 

Meghirdetett versenyszámok: az MSSZ előírásainak megfelelően: 

- Sportpisztoly 20 értékelt lövés + 5 próba  előtte, lő idő: 25 

perc    (felnőtt ffi,  60 felett, 70 felett, felnőtt női) 

- Központi gyújtású pisztoly 20 értékelt lövés +5 próba 

előtte, lő idő: 25 perc 

(felnőtt ffi, 60 felett, 70 felett, felnőtt női) 

- Nyílt ir. kispuska fekvő 30 értékelt lövés + 5 próba előtte, 

lő idő: 40 perc  (felnőtt ffi,  60 felett, 70 felett, felnőtt női) 

-    Kispuska  30 fekvő 
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 -    Kisöblű standard puska 30 fekvő 

 

 -    Szabadpisztoly 5 próba + 20 értékelt lövés 

 

 -    Légpisztoly-légpuska 20,  40,  60  lövés 

 

Biztonsági előírások: 
A Magyar Sportlövők Szövetségének a sportággal, sportolással kapcsolatos 

iránymutatása (2020.05.05.) Magyarország Kormánya–a 40/2020. (III.11.) 

Kormányrendeletének betartása mellett! Sportlövő edzések, versenyek 

szervezhetőek a Kormány 170/2020. (IV. 30.) rendelete szerint, szigorúan 

betartva a védelmi, távolságtartási szabályokat a 168/2020. (IV. 30.) Korm. 

rendelete szerint. Ezek alapján a rendezők biztosítják a megfelelő fertőtlenítést, 

kézmosást, a lövők a lőállás kivételével szájmaszkban közlekedhetnek, kötelező 

a távolságtartás. 

 

Szeretettel várjuk a kedves sporttársakat egy vidám délelőttre. A 

büfében szendvicsekkel, üdítővel és kávéval kínáljuk lövészetet 

kedvelő versenytársainkat. 
 

Nagykőrös, 2021. március 17. 

 

   Sporttársi üdvözlettel: 

 

  

       Deli József – elnök s.k. 


