FRISS GONDOLAT SPORTEGYESÜLET
1074 Budapest, Csengery utca 5. fszt. 7.
https://www.facebook.com/your.sport.your.life
info.frigoe@gmail.com
____________________________________________________

VERSENYKIÍRÁS
MSSZ Rapid shooting II. osztályú minősítő verseny
megrendezésére

A verseny helye:

ERVA lőtér 1222 Budapest, Pannónia u 1-3.

A verseny ideje:

2021. július 03. 09.00 óra

A verseny célja:

Az MSSZ sörétes célgépek versenyen történő használata

Megszerezhető minősítés:

II-IV. osztály

A verseny rendezője:

Friss Gondolat Sportegyesület

Versenyigazgató:

Bondi György a FRIGO SE elnöke

Vezetőbíró:

Mészáros Zoltán országos bíró

A verseny résztvevői:

Érvényes sportorvosi igazolással és MSSZ versenyengedéllyel rendelkező sportlövők jogszerűen
birtokolt fegyverrel.

A verseny programja:

08.00 órától nevezés, fegyverellenőrzés,
09.00 – 16.00 óra között verseny
16.30 órakor eredményhirdetés.

A verseny jellege:

Felnőtt, vegyes, egyéni.

Divíziók:

A fegyverekkel szembeni elvárások a hatályos Szabálykönyv szerint.

1.

Sörétes puska (33)

Ismétlő rendszerű sörétes puska divízió
12-es kaliberű maximum 89 mm hüvelyhosszú, bármilyen ismétlő (pumpás) rendszerű sörétes
puska, csak mechanikus zárt vagy nyílt irányzék használható, kompenzátor nélkül.

2.

Sörétes puska (33)

Nyílt öntöltő sörétes puska divízió
12-es kaliberű

maximum

89

mm

hüvelyhosszú,

bármilyen öntöltő

sörétes

irányzékkorlátozás nélkül.
Kevesebb mint 5-5 fő nevező esetén a sörétes puska divíziók összevonásra kerülnek.
Pályák, lövésszám:

A Szabálykönyv szerinti 2,4,5,6. számú pályák minimum 45 lövés.

Díjazás:

Kategóriák szerint 1, 2, 3. helyezett érem, oklevél.

Nevezési díj:

3000 Ft/fő/divízió. Fizetés a helyszínen készpénzben.

Nevezési határidő:

Kötelezően a SVIR-ben 2021. július 01ig. Helyszíni nevezés esetén +1000 Ft/fő/divízió

Óvási díj:

15.000 Ft.
Szem és hallásvédő mindenki számára kötelező!

Budapest, 2021. május 26.
Bondi György
elnök

puska,

2. pálya

rapid shooting sörétes fegyverág

KEZDŐ POZICIÓ:
ÉRTÉKELÉS:
CÉLOK:
ÉRTÉKELT TALÁLATOK:
START-STOP:
BÜNTETÉSEK:
VÉGREHAJTÁS:

4. pálya

rapid shooting sörétes fegyverág

KEZDŐ POZICIÓ:

ÉRTÉKELÉS:
CÉLOK:
ÉRTÉKELT TALÁLATOK:
START-STOP:
BÜNTETÉSEK:
VÉGREHAJTÁS:

5. pálya

Céllal szemben állva. Fegyver töltve.
Puskák vállban 45 fokos szögben a jelre néz, működtető
ujj a tokon kinyújtva, a segítő kéz a fegyvert tartja.
Csak találatra.
A legjobb négy végrehajtás ideje, az ötből
10 méter távolságra 4 db fém cél egymás mellet és a két
szélsőt kell támadni.
Célonként kettő találat. Minimum: 10 találat.
Hangjelzés/utolsó lövés
+ 3 másodperc a hiányzó találatért
+ 3 másodperc az eljárási hibáért
A start szignál után, tetszőleges sorrendben

rapid shooting sörétes fegyverág

KEZDŐ POZICIÓ:
ÉRTÉKELÉS:
CÉLOK:
ÉRTÉKELT TALÁLATOK:
START-STOP:
BÜNTETÉSEK:
VÉGREHAJTÁS:

6. pálya

Céllal szemben állva. Fegyver töltve
Puskák vállban 45 fokos szögben a jelre néz, működtető
ujj a tokon kinyújtva, a segítő kéz a fegyvert tartja.
Csak találatra.
A legjobb négy végrehajtás ideje, az ötből
10 méter távolságra 1 db fém cél.
Célonként egy találat. Minimum: 5 találat.
Hangjelzés/utolsó lövés
+ 3 másodperc a hiányzó találatért
+ 3 másodperc az eljárási hibáért
A start szignál után, tetszőleges sorrendben

Céllal szemben állva. Fegyver töltve
Puskák vállban 45 fokos szögben a jelre néz, működtető
ujj a tokon kinyújtva, a segítő kéz a fegyvert tartja.
Csak találatra.
A legjobb négy végrehajtás ideje, az ötből
10 méter távolságra 2 db fém cél.
A célok egymás felett helyezkednek el.
Célonként egy találat. Minimum: 10 találat.
Hangjelzés/utolsó lövés
+ 3 másodperc a hiányzó találatért
+ 3 másodperc az eljárási hibáért
A start szignál után, tetszőleges sorrendben

rapid shooting sörétes fegyverág

KEZDŐ POZICIÓ:
ÉRTÉKELÉS:
CÉLOK:
ÉRTÉKELT TALÁLATOK:
START-STOP:
BÜNTETÉSEK:
VÉGREHAJTÁS:

Céllal szemben állva. Fegyver töltve.
Puskák vállban 45 fokos szögben a jelre néz, működtető
ujj a tokon kinyújtva, a segítő kéz a fegyvert tartja.
Csak találatra.
A legjobb négy végrehajtás ideje, az ötből
10 méter távolságra 4 db fém cél.
A célok egymás mellett helyezkednek el.
Célonként kettő találat
minimum: 20 találat.
Hangjelzés/utolsó lövés
+ 3 másodperc a hiányzó találatért
+ 3 másodperc az eljárási hibáért
A start szignál után, tetszőleges sorrendben

