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VERSENYKIÍRÁS 

Verseny neve: 3. válogató verseny a 10m EB-re

Verseny Támogatója: Százhalombatta Önkormányzata 
Magyar Sportlövők Szövetsége 

Verseny célja: Válogató verseny a 2022. évi 10 méteres Európa-bajnokságra. 
A lövészsportág népszerűsítése, minősítés megszerzése, felkészülés a 2022. évi 
10m-es Országos Bajnokságra 

Verseny ideje: 2022. február 12-13. 

Verseny helye: 1106 Budapest, Fehér út 9-11, Nemzeti Lőtér 

Verseny rendezője: Százhalombattai Lövészklub 

Verseny résztvevői azok a lövészklubok, akik a megadott nevezési határidőig 
neveznek, és visszaigazolást kapnak indulási lehetőségükről. 

Versenyszámok: 

- Légpisztoly 40-60 lövés: korcsoportok szerint 
- Légpuska   40-60 lövés: korcsoportok szerint 
- Légpisztoly, légpuska 20 lövés: felnőtt 

- Mindkét napon mozgáskorlátozott versenyzők is indulhatnak. 

Versenyprogram: A nevezések ismeretében lesz kialakítva 
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___________________________________________________________________ 
 
 
Technikai előírások:  
A három válogató versenyen, a versenyeket és a döntőket a 2021-ben érvényben 
lévő versenyszabályok szerint rendezzük meg, a döntőben szerepelhetnek az SH 
kategóriás versenyzők. Külföldi állampolgárok nem. 
A nemzetközi versenyt a Magyar Sportlövők Szövetsége által támogatásként 
felajánlott SIUS gépeken rendezzük, 50 lőálláson. 
  
Fegyver és felszerelés kontrol az ISSF, ill. az MSSZ szabályai szerint. 
 
Nevezési határidő:  2022. január 31.   
 
Nevezés a SVIR-ben 
 
Nevezési díj:  
 
60 lövés: 3.000 ft / fő / versenyszám 
40 lövés: 2.000 ft / fő / versenyszám 
20 lövés: 1.500 ft / fő / versenyszám 
 

,amely a nevezettek számának megfelelően a helyszínen fizetendő, 
lemondási határidő: 2022. február 04.  
Azt követően nem áll módunkban a nevezési díj befizetésétől eltekinteni!  

 
 
A rendezési költséget a Százhalombattai Lk viseli, minden más a résztvevőket 
terheli. 
Kérem a versenybíró bizottságot, versenybíró kiküldésére. 
 
 
Sok szeretettel várunk minden versenyzőt, edzőt, vezetőt. 
 
 
 
 
Százhalombatta, 2022. január 04.     Kéri Attila  

  elnök 




