VERSENYKIÍRÁS
Verseny neve: 2022.-évi Dunántúli Regionális Kupa I - V. forduló
Verseny célja: verseny és minősülési lehetőség biztosítása a nemzeti versenyszámokat lövő sportolók részére.
Verseny ideje és helye:

1. forduló 2022.április 23. Zalaegerszeg Zala M-i Sportlövő Szövetség
2. forduló 2022.május 14. Keszthely BEFAG Keszthelyi Erdész LK
3. forduló 2022.június 11. Pécs PVSK
4. forduló 2022.július 16. Pécs Baranya Tolna Megyei Sportlövő Szövetség
5. forduló 2022.augusztus 13. Zalaegerszeg Göcsej SE

Verseny rendezői: Zalaegerszeg Zala Megyei Sportlövő Szövetség Nagy György, Keszthely BEFAG
Keszthelyi Erdész Lövész Klub Keczeli Zoltán, Pécs PVSK Ablonczy Orsi, Pécs Baranya Tolna Megyei
Sportlövő Szövetség Herbai János, Zalaegerszeg Göcsej SE Gerencsér Miklós
Rendezőbizottság elnök: a rendező klub, szövetség vezetője
Versenybírókat a rendező Megyei Sportlövők Szövetsége küld.
Versenyszámok: Nyíltirányzékú légpuska 20
Légpisztoly 20
Sportpisztoly 20
Központi gyújtású pisztoly 20
Nyíltirányzékú kispuska 30 fekvő
Standard pu. 30 fekvő
Szabadpisztoly 20

: nők, férfiak
: nők, férfiak,
: nők, férfiak, 60 év feletti férfiak
: nők, férfiak, 60 év feletti férfiak
: nők, férfiak
: nők, férfiak
: férfiak

Verseny résztvevői: a lövészsporttal foglalkozó klubok, szakosztályok,
Technikai előírások: fegyver, lőszer, lő idő a "Sportlövészet Szabályai" szerint.
Egy lőlapra leadható lövések száma: Nylpu 2, 30 fekvő 5, Lpi 5, Szpi, Spi, Kgypi 20-20
Nevezés: SVIR- be. a forduló előtt egy héttel a létszám miatt EBÉD!
Nevezési díj: a résztvevő versenyzők versenyszámonként 1.500 Ft/ fő/ versenyszám nevezési díjat fizetnek
fordulónként a helyszínen számla ellenében. A rendező klubok az utolsó fordulón versenydíjazási
hozzájárulásként 20-20 ezer forintot fizetnek számla ellenében a Göcsej SE- nek, mely köteles az összesített
díjazásról gondoskodni. (nem rendező klub is beszállhat az összesített díjazásba, de előre kell jelezni, csak így
kaphat összesítéskor serleget a versenyzőjük!)
Sorsolás: a nevezések lezárása után a lőtéren.
Díjazás: fordulónként az egyéni I-III. Helyezett érem díjazásban részesül. Összesített eredményhirdetés az
ötödik fordulón lesz Zalaegerszegen az I-III. Helyezettek serlegdíjazásban részesülnek.
Öt fordulóból a négy legjobb eredmény számit, akinek nincs négy eredménye nincs összesítésben értékelve!
A Regionális Kupában díjazott versenyszámok a fent felsoroltak. Helyi versenyeken több versenyszám és
korcsoport is szerepelhet, ezt a rendező klub dönti el. Fordulónként és összesítésben is csak akkor adjuk ki a
díjakat, ha legalább négy fő induló van a versenyszámban! Az összesített verseny díjazásában csak azon
klubok versenyzői kapnak serleget, akik 20-20 ezer forinttal az összesített eredmény díjazásához hozzájárultak!
A fordulók rendezői hozzák létre a versenyt a SVIR- be, és tölti fel az eredményeket a forduló után. A SVIRbe nem nevezett versenyzők eredményeit nem lehet feltölteni! Az öt fordulós verseny versenykiírását az MSSZ
versenybírói bizottságával Herbai János engedélyezteti, minden fordulónak külön engedély száma lesz, a
SVIR-be feltöltve kapja az engedély számot.
Költségek: a verseny rendezési költségeit a rendező, az egyéb felmerült költségeket a résztvevők térítik.
Egyebek: valamennyi résztvevő számára szükséges sportorvosi igazolás, hogy versenyezhet
és 2022. évre érvényes MSSZ versenyzési engedély. A rendező klub a résztvevőknek „egy tál étel”
ebédet biztosít. Az eredményjegyzéken csak a verseny napján (szombaton) lőtt eredmények
szerepelhetnek!
A verseny rendezői az 1.000,- os engedélyezési díjat a megyei szövetségeknek befizetik.

Pécs, 2022. január 14.

