
TECHNIKAI SPORTOK KLUBJA 

 __________________________________________________________________________________ 

V E R S E N Y K I Í R Á S  

MSSZ Rapid shooting II. osztályú minősítő verseny 

megrendezésére 

2. A verseny helye: Waffenorg Lőtér Budapest, Torontál u. 1, 1201 

3. A verseny ideje: 2022. április 9-én 9-16 óráig 

4. Megszerezhető minősítés: II-IV. osztály 

5. A verseny rendezője: Technikai Sportok Klubja, Zuglő Klub Sportlövész Egyesület 

6. Versenyigazgató: Farkas József elnök Technikai Sportok Klubja 

7. Vezetőbíró: Racsits Zoltán országos bíró 

8. A verseny programja: 08.00 órától nevezés, fegyverellenőrzés, 

09.00 – 16.00 óra között verseny 

16.30 órakor eredményhirdetés. 

9. A verseny jellege: Felnőtt, vegyes, egyéni. 

10. Divíziók: A fegyverekkel szembeni elvárások a hatályos Szabálykönyv szerint. 

1. Sportpisztoly -31: Standard peremgyújtású maroklőfegyver
divízió: Bármely peremgyújtású (.22 kaliberű) pisztoly vagy
revolver.

2. Központi gyújtású pisztoly -32: Kiskaliberű maroklőfegyver
divízió: A 9 mm kaliber alatti, de minimum .25/6,35 mm
kaliberű, öntöltő pisztoly, vagy revolver. Csak mechanikus zárt
vagy nyílt irányzék használható.

Standard öntöltő maroklőfegyver -32: Minimum 9 mm, 
maximum .45 kaliberű maroklőfegyver, amelyen csak 
mechanikus zárt vagy nyílt irányzék használhatót. A cső és a 
szán átfúrása, valamint kompenzátor használata nem 
engedélyezett. A fegyvernek készenléti helyzetben bele kell 
férnie egy 225 mm x 150 mm belső kerületű 45 mm 
magasságú dobozba (tűréshatár + 1 mm, – 0 mm), öntöltők 
esetén egy üres tárat kell a fegyverbe helyezni. Minden 
használni szándékozott tárnak szintén meg kell felelnie a 
fegyver méretének az ellenőrzése alkalmával. 

3. Kiskaliberű puska -34: Kiskaliberű puska divízió:  Bármely
öntöltő vagy ismétlő rendszerű, peremgyújtású (.22 kaliberű)
vagy .17 HMR kaliberű gyárilag egybeszerelt puska. Csak
mechanikus zárt vagy nyílt irányzék használható.

4. Nagyöbű puska -35: Standard pisztolykaliberű puska divízió:
Bármilyen öntöltő vagy ismétlő rendszerű, pisztoly kaliberű,
válltámasszal szerelt lőfegyver. központi gyújtású, 5,45mm-es,
vagy nagyobb, de maximum .45 kaliberű bármilyen rendszerű
(kivéve sorozat lövő) puska

https://drive.google.com/open?id=1WakPUQWQp5p6A0VTnlXraMrXGc4fH7po&usp=sharing


11. Pályák, lövésszám: A Szabálykönyv szerinti 2,4,6. számú pályák minimum 35 lövés. 

12. Díjazás: Kategóriák szerint 1, 2, 3. helyezett érem, oklevél. 

13. Nevezési díj: 3000 Ft/fő/divízió. Fizetés a helyszínen készpénzben. 

14. Nevezési határidő: Kötelezően a SVIR-ben 2022. április 07-ig. 

15. Óvási díj: 15.000 Ft. 

Szem és hallásvédő mindenki számára kötelező! 

Budapest, 2022. 02. 22. 

   Farkas József 

  TSK elnök 




