
VERSENYKIÍRÁS 

 Balaton Bajnokság 

Lövésztalálkozó, és minősítő verseny 
1. A verseny célja:

Versenyzési lehetőség biztosítása, a minősítési szintek elérése, a sportlövészet népszerűsítése, a 

sportkapcsolatok ápolása. 

2. A verseny helye

MTTSZ Tab sportlőtér Megközelítése Tab és Bábonymegyer között. (kitáblázva) 

Ideje: 2022.május 21-22. Szombat-Vasárnap 09.00-tól. 

Május 21.-én 09-00-tól 12.00-ig gyakorlás, 13.00-tól verseny 
3. A verseny rendezője: Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövész Szövetség

Versenynapló szám: 

4.Versenyszámok:

25-50 m 

ET1 Kuchenreuter (25m csappantyús pisztoly) 

ET1 Mariette (25 m replika csappantyús revolver) 

ET1 Cominazzo (kovás pisztoly, huzagolatlan 25m) 

ET1 Trapper (gömblövedékes puska modern kiegészítők nélkül) 

ET1 Vetterli (50m csappantyús szabadpuska) 

ET1 Pennsylvania (50m kovás puska) 

ET1 Lamarmora (50m csappantyús hadipuska) 

ET1 Malson (50m csappantyús revolver) 

ET3 Webley (25m 1896 előtti SA revolver)  

ET3 Frommer (25 m 1945 előtti öntöltő hadipisztoly) 

100-200m-es versenyszámok 

 ET2 John Bodin 200m (Bármilyen egylövetű eredeti vagy replika eredetileg feketelőporos lőszerhez 

tervezett nagy kaliberű puska. Pozíció: fekvő, a fegyvert a kéz támasztja alá a bal kézfej feltámasztása 

megengedett, de csak puha támaszon pl. térdpárna, lőlap 8.a)  

 ET1Minnie (csappantyús hadipuska fekvő 100m) 

          ET1 Maximilian (kovás szabadpuska fekvő 100m) 

          ET1 Whitwort (csappantyús szabadpuska fekvő 100m) 

  ET1 Celburn (100m Bármilyen egylövetű hátultöltő 1870 előtti perkussziós puska vagy karabély pozíció 

tetszőleges, keresztfa használható, a fegyver csak egy ponton támasztható Sharps puska lőlap8.a 

 ET2 Garand 100(1945 előtti öntöltő hadipuska 100m fekvő) 

  ET2 Mannlicher 100 (szerelt lőszeres 1945 előtti hadipuska 100m fekve, nyílt irányzékkal) 

   ET2 Zajcev 100 (szerelt lőszeres 1945 előtti hadipuska 100m fekve, optikai irányzék) 

   A versenyszámokat abban az esetben értékeljük ki, amennyiben legalább 3 előnevezés történik. A lőtér 

kapacitása miatt (18 lőállás) egy fő max. 6 versenyszámban nevezhet. A verseny 6 lőálláson 25m, 6 

lőálláson 50 m, 6 lőálláson, 100 m-en kerül megrendezésre. A nevezések függvényében a rendezőség 

fenntartja a jogot egyes versenyszámok törlésére, amelyről értesítést küldünk. 

5. Versenyszabályok: Az MSSZ, MLAIC és MEFLVSZ közös versenyszabályzata alapján.

6. Nevezés: A versenyre a nevezés az MSSZ honlapján, a SVIR rendszeren, és az alábbi linken történik.

 Nevezési díj:5000 Ft / fő. A versenyen étkezést biztosítunk. 

A nevezési határidő 2022 május 16.-ig, amely alapján elkészítjük a lőállásbeosztást, és visszaigazoljuk a 

nevezést.   

7. Díjazás: Az egyéni I-III helyezettek érem díjazásban részesülnek.

A versenyen csak az érvényes jogszabályoknak megfelelő lövészek és fegyverek állhatnak rajthoz. 

Szükséges dokumentumok: egyesületi tagkönyv érvényes sportorvosival, elöltöltő fegyveres vizsga, 

MKH kártyák a fegyverekhez. 

Szeretettel várunk minden lövészt, érdeklődőt 

Eredményes, sportszerű versenyzést kívánunk! 

Rendezőség 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuQ0K91YJV312JuGYn1VVSPY9FnweNp3xXmUlDmppOqaHQtA/viewform

