
Dunaújvárosi Lövész SE Győri Lövészklub 

V E R S E N Y K I Í R Á S  

A GYLK és a DLSE közös rendezésű 2021. 07. 31-i I. o.  Steel Challenge minősítő versenyére 

A verseny helye:  A Győri Lövészklub lőtere - Laczik László Sportlőtér, és Kiképző Központ, Győr. 

(Kertvárosi lőtér) 

A versenyek célja:  A szituációs lövészet népszerűsítése, a sportbarátság erősítése, minősítés 

megszerzése.  

A versenyek rendezője:  Dunaújvárosi Lövész Sportegyesület 

Vezetőbíró: Gerháth Zoltán I. o. bíró 

A verseny résztvevői: Érvényes sportorvosi igazolással és MSSZ versenyengedéllyel rendelkező sportlövők. 

A verseny időpontja:  2021. július 31. szombat 

A verseny programja: 

• 7-9 óráig bírói megbeszélés, bírók, segítők versenye,

• 9-órától nevezés, fegyverellenőrzés,

• 09 -15 óráig verseny,

• 15 órakor eredményhirdetés.

A verseny jellege: egyéni, külön kategóriák nem kerülnek meghirdetésre. 

Divíziók: (a fegyverekkel szembeni elvárások a 2020. évi Szabálykönyv szerint) 

MSSZ fegyverág: 31 – Sportpisztoly, Nyílt peremgyújtású maroklőfegyver divízió  

MSSZ fegyverág: 32 – Központi gyújtású pisztoly, Gyári öntöltő maroklőfegyver divízió 

MSSZ fegyverág: 34 – Kiskaliberű puska, Nyílt peremgyújtású puska divízió  

MSSZ fegyverág: 35 – Nagyöbű puska, Nyílt puska divízió (PCC) 

Pályák, lövésszám: 2 db "Fantázia" pálya, szögletes és kör alakú célok, 25 lövés/pálya, min. 50 lövés. 

Díjazás: A verseny divíziónkénti I-III. helyezettjei érem és oklevél díjazásban részesülnek. 

A verseny lebonyolítása: MSSZ Szituációs Szakág verseny időpontjában érvényes "Rapid Shooting, Steel 

Challenge, Fémpárbaj Szabálykönyv" alapján 

Költségek: 

• Nevezési díj:

o Előzetes, SVIR-nevezés esetén: 3.000,- Ft/fő/versenyszám, 

o helyszíni nevezés: 4.000,- Ft/versenyszám  

• Fegyverrel nem rendelkező sporttársaknak – előzetes igény esetén! – lőszert és fegyvert térítés

ellenében a Klub biztosít.

• Utazási, étkezési és egyéb költségek a versenyzőt terhelik

Nevezési határidő: 
Előzetes nevezés a SVIR-ben július 28-án 22.00 óráig, ugyanezen időpontig lehet a 
https://xoyondo.com/op/uyIxsqvLLDGrPZu linken – nem kötelező – időpontra (squad-ba) jelentkezni. 
Ezt követően elkészítjük a squad-beosztást, ami a verseny SVIR-lapján 30-án 12 órától megtekinthető. 
Kérjük a versenyzőket, hogy a vírushelyzet miatt lehetőleg a kiírt időpontnak megfelelően érkezzenek. 
Amennyiben a squad-okban van szabad hely, ennek mértékéig fogadunk helyszíni nevezést. 

Győr, 2021. június 14.   

  DLSE 

https://xoyondo.com/op/uyIxsqvLLDGrPZu



