Kiszombori Lövészklub Sportegyesület
2021. évi Őszi Területi minősítő versenye
25 - 50m Puska-Pisztoly és SKEET nemzeti versenyszámokban

Versenykiírás
A verseny rendezője: Kiszombori Lövészklub Sportegyesület
A verseny célja: a sportág népszerűsítése, minősítések megszerzése
A verseny helyszíne, időpontja:
- 25-50 m.-es és SKEET versenyszámok. 6775. Kiszombori Lőtér.

Ideje: 2021. 09. 26. 09.00.

Versenyszámok:
25m
- Sportpisztoly 20 lövés:14. életévet betöltött nők,14. életévet betöltött férfiak 60 éves korig, 60+ és
70+ korcsoportban
- Központi gyújtású pisztoly 20 lövés: 18. életévet betöltött nők; 18. életévet betöltött férfiak 60+ és
70+ korcsoportban
50m
- Nyíltirányzékú kispuska 30 fekvő 14. életévet betöltött nők, 14. életévet betöltött férfiak 60
éves korig, 60 év feletti korcsoportban
- standardpuska 30 fekvő: 14. életévet betöltött nők, 14. életévet betöltött férfiak 60 éves korig,
60 év feletti korcsoportban
SKEET
- 25 korongos versenyszám
- 50 korongos versenyszám
Nevezés: SVIR-ben történik illetve Személyesen vagy telefonon Sákovics Józsefnél Telefon:
+36-30/9380-399 de a nevezést ebben az esetben is a SVIR-ben rögzíteni kell!!
Nevezési határidő: határidő nélküli
Nevezési Díj: 2.000. Ft/ Fő/ 25 és 50 méteres versenyszámonként
4.500. Ft./Fő/ Skeet 25 korongos versenyszám
6.500. Ft./ fő/ Skeet 50 korongos versenyszám
A nevezési díj a helyszínen készpénzben fizetendő!
Technikai szabályok:
A versenyt az ISSF és az MSSZ érvényben levő versenyszabályai szerint rendezi. A versenybíróság a
sorozatok megkezdése előtt fegyver és felszerelés ellenőrzést tart.

A versenyen a lövések végrehajtása lőlapra illetve korongra történik az alábbiak szerint:
- sport- és központi gyújtású pisztoly versenyszámokban 1 lap/10 lövés
- 50 méteres puska számokban 1 lap/5 lövés
- Skeet versenyszámban a nemzetközi szabályok szerinti normál korongra
Lőállás sorsolás: a sorozatok előtt
Használható fegyver:
- bármilyen 0.22 long rifle lőszerrel működő sportpisztoly és bármilyen 7.62-9.65 mm központi
gyújtású pisztoly mely megfelel a Sportlövészet Szabályainak.
Használható lőszer: sportpisztolyoknál bármilyen gyártmányú LR. 0.22 cal. ólom, vagy más,
hasonlóan lágy anyagból készült lövedékű lőszer, központi gyújtású pisztolynál ólom, 9X19 es
lőszereknél max. teljes köpenyes, nem acél magvas (FMJ) lövedékű lőszer használható. „Magnum”
lőszer használata TILOS!!
- nyílt irányzékú és standard puska versenyszámokban LR. 0.22 cal ólom, vagy más,
hasonlóan lágy anyagból készült lövedékű lőszerrel működő MSSZ illetve az ISSF szabályainak
megfelelő fegyver használható
- SKEET versenyszámban maximum 12. cal. sörétes fegyver használható,
Használható lőszer: Maximum 2,41 mm átmérőjű söréttel ellátott vadásztöltény, trapp vagy skeet
lőszer használható
Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróba szerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot.
Költségek:
a rendezés a rendező egyesületet; a doppingvizsgálat költségei az MSSZ-t, minden egyéb költség a
résztvevő klubokat, versenyzőket terheli.
Óvás: Óvás esetén, a helyszínen felkért háromtagú Bizottság dönt. Határozatuk ellen fellebbezésnek
nincs helye.
Óvás benyújtása írásban, az óvási díjbefizetésével történik, amely összeget jogos reklamáció esetén
visszaadjuk. Óvási díj: 5.000,-Ft
A verseny résztvevői:
- mindazon női- és férfiversenyzők, akik a meghatározott életkort betöltötték, érvényes sportorvosi
engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2020. évre érvényes versenyengedélyével
rendelkeznek, továbbá jogszerűen birtokolják a versenyen lőfegyvereiket.
Kérjük a Tisztelt Megyei Sportlövő Szövetséget a versenyre versenybírót biztosítani szíveskedjen!
Makó; 2021. április 8.
Sákovics József
S.E. Elnöke

