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VERSENYKIÍRÁS  
A GYLK 2022. évi szituációs minősítő versenyei 

A verseny helye:   Laczik László Sportlőtér, és Kiképző Központ, Győr. (Kertvárosi lőtér) 
A versenyek célja:  A szituációs lövészet népszerűsítése, a sportbarátság erősítése, minősítés 

megszerzése.  
A versenyek rendezője:  Győri Lövészklub 

A verseny résztvevői: Érvényes sportorvosi igazolással és MSSZ versenyengedéllyel rendelkező sportlövők. 
(A versenyeken szívesen látjuk az MDLSZ tagjait és az önvédelmi/szolgálati fegyvert 
jogszerűen birtokló versenyzőket, de ők minősítést nem szereznek.) 

Időpontok: 

A verseny típusa A verseny időpontja Vezetőbíró 

II. o. rapid shooting minősítő verseny  március 19. szombat Dr. Kovács János I. o. 

I. o. steel challenge minősítő verseny április 16. szombat Gerháth Zoltán I. o. 

I. o. rapid shooting minősítő verseny  május 14. szombat Kondor Zoltán országos 

I. o. steel challenge minősítő verseny július 23. szombat Gerháth Zoltán I. o. 

II. o. rapid shooting minősítő verseny  október 22. szombat Király Ákos I. o. 

II. o. steel challenge minősítő verseny november 19. szombat Kondor Zoltán országos 

A verseny programja: 

• 9-órától nevezés, fegyverellenőrzés,

• 09 -15 óráig verseny,

• 15 órakor eredményhirdetés.

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

Divíziók:  
MSSZ fegyverág: 31 - Sportpisztoly 

• Nyílt peremgyújtású maroklőfegyver divízió
MSSZ fegyverág: 32 – Központi gyújtású pisztoly 

• Gyári öntöltő maroklőfegyver divízió

• Standard revolver divízió Min. 5fő esetén! 
MSSZ fegyverág: 33 – Sörétes puska – papírcélok, slug lőszerrel 

• Ismétlő rendszerű sörétes puska divízió Min. 5fő esetén! 

• Standard öntöltő sörétes puska divízió Min. 5fő esetén! 

• ha nem lesz 2x5 fő nevezés, akkor összevontan: Nyílt sörétes puska divízió
MSSZ fegyverág: 34 – Kiskaliberű puska 

• Nyílt peremgyújtású puska divízió
MSSZ fegyverág: 35 – Nagyöbű puska 

• Nyílt puska divízió

Pályák, lövésszám: 

• Rapid shooting:
o I.o. verseny esetén a Szabálykönyv szerinti 1-6 pályák, papírcélokkal, minimum 60 lövés/match.
o II.o. verseny esetén a Szabálykönyv szerinti 2, 4, 6 pályák, papírcélokkal, minimum 35 

lövés/match. 

• Steel challenge:
o I.o. verseny esetén 2 pálya, 25 lövés/pálya, min. 50 lövés/match.
o II.o. verseny esetén 1 pálya, 25 lövés/pálya, min. 25 lövés/match. 
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A verseny lebonyolítása: a verseny időpontjában érvényes "RAPID SHOOTING, STEEL CHALLENGE, FÉMPÁRBAJ 
és SAS SZABÁLYKÖNYV" szerint 
 
Költségek:  

• Az utazás, szállás, étkezés, nevezési díj a, versenyzőt, 

• a rendezéssel kapcsolatos költségek a rendező klubot terhelik. 

• Fegyverrel nem rendelkező sporttársaknak – előzetes igény esetén! – lőszert és fegyvert térítés 
ellenében a Klub biztosít. 

 

Nevezés:  

• A versenyzőket klubjaik a SVIR rendszerben előzetesen nevezik be, nevezési határidő: a versenyt 

megelőző nap 12.00 óra. 

• Helyszíni nevezés – a verseny napján 11 óráig lehetséges! – esetén a nevezési díjon felül 1.000,-Ft/fő/ 

versenyszám fizetendő!  

 
Nevezési díj:  

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

• helyszíni nevezés:   4.000,- Ft/fő/versenyszám. 
 

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

 
Óvás: Óvás írásban, legkésőbb az eredményjegyzék közzétételét követő 30 percen belül, 15.000,- Ft óvási díj 

befizetése mellett nyújtható be, amelyet jogos észrevétel esetén visszatérítünk. Az óvást a helyszínen felkért 

háromtagú bizottság bírálja el, a határozatuk ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 
 
Győr, 2021. december 27.                                
 
                                                                                   R E N D E Z Ő S É G 
 




