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A verseny célja: Verseny és mi nösülési lehetőség biztosítása. 
Szabadidős sport népszerűsítése. szorosabb sportbaráti kapcsolatok ápolása. 

mely a sportlövők szervczetei nek kapcsolatait erősíti és ápolja. 

Versenyszámok:  A ma tőr és szabadidős sportolók részére; 

Sportpisztoly 20 lövés 25m férfi. nő. 60 év felett 

Közp. gy. pisztoly 20 lövés 25m férfi. nő, 60 év felett 
Légpisztoly 20 lövés 10 m j unior, férfi, nö. 60 év 
Légpisztol y 60 lövés 10 m nő 
Légpuska zárt irányzék 40 lövés 10 m serd ülő. 
Légpuska nyílt irányzék 20 lövés 10 m minden korosztály 

részéreLégpuska tehetségkutató 

Kispuska /nyílt ir./ 

Kisöbű Standard puska 

20 lövés 

30 fekvő löv. 

30 fekvő lö\ . 

10 m 

50 m 

50m 

serdülő, nem 

igazolltvers. 

férfi, nő, 

junior férfi,

nő

Szabad puska (tizedelt) 60 fekvő 50m férfi , nő 

Szabadpisztoly 20 lövés 50m férfiak 

Résztvevők:  A lövészsportot kedvelők. a versenyre nevezők. akik az indulási feltételeknek megfelelnek. 

Nevezés: Az MSSZ SVIR rendszerében és a helyszínen (tehetségkutató). 

Rcndczésj hozzá járulás; 1500.-Fl /fő versen) szám nevezők részére 

Értékelés; MSSZ szabályai szerint 

Sportfegyverr. lőszer; MSSZ szabályai szerint 

Díjazá s; Minden versenyszámban és korcsoportban 1.-3. hel yezettek érem díjazásban részesül, legalább 

3 fő ind u1ó, nevező esetén. 

Eegyebek

: 

Legkésőbb a verseny befejezését követően. fél órán belü l. 

Valamennyi versenyző részére sportorvosi, - érvényes- versenyzési engedély sziikségcs. 

A helyszínen büfé üzemel, minden nevező versenyzőt ebéddel is várunk! 
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