
Heves Megyei Sportlövő Szövetség 
3200 Gyöngyös, Gyártelep utca 1. 

Versenykiírás 

Verseny neve: Szőke Csaba megyei Sportlövő Emlékverseny 

Verseny célja: A negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Szőke Csaba 
emlékverseny minősülési lehetőséget biztosít a nemzeti számokat  lövő 

 sportlövők részére, méltó megemlékezés keretében Szőke Csabára, a 
kiváló sportszakemberre. 

Verseny ideje: 2022.május.08.(vasárnap)  9.00 óra 

Verseny helye: 3271 Visonta Megyei lőtér 

Verseny rendezője: Heves Megyei Sportlövő Szövetség, 3200 Gyöngyös Gyártelep utca 1. 

Versenyszámok: - nyíltirányzékú kispuska 30 lövés fekvő – 50 m /csapat 3 főből áll/ 
- zártirányzékú standardpuska 30 lövés fekvő – 50 m /csapat 3 főből áll/ 
- sportpisztoly 20 lövés – 25 m /csapat 3 főből áll/ 
- központi gyújtású pisztoly 20 lövés – 25 m /csapat 3 főből áll/ 
- sportpisztoly 20 lövés – 25 m 60 év feletti korosztály ( díjazás legalább 

6 fő induló esetén van,központi gyújtású pisztolynál szintén ez van. 
- Nevezni lehet egyéniben és csapatban.Csapat díjazás csak akkor van,ha 

 az adott versenyszámban legalább 3 csapat indult. 

Résztvevők: Meghívott klubok versenyzői, illetve versenyezni szándékozó 
sportlövők, szükséges – érvényes sportorvosi igazolás, 2022 évre kiadott 
MSSZ rajtengedély. 

Nevezés: Csak elektronikusan az MSSZ SVIR rendszerében 2022. április 30-ig. 
Információ: Bárdos Ferenc 06-70-328-1273 
Indokolt esetben a lőtéren: 9:00-tól – 10:30-ig!!!! 



Étkezés szempontjából kérem a pontos létszámot: 2022. április 30-ig!!! 
leadni szintén Bárdos Ferenc részére. 

Nevezési díj: Egyéniben 1500 Ft/versenyszám, csapatonként 1000 Ft/versenyszám - 
befizetése helyszínen folyamatosan,melyről számlát adunk. 

Értékelés: Az érvényben lévő MSSZ általános technikai szabályzat szerint. 
Esetleges óvást 3000 Ft befizetése mellett a vezetőbíró dönti el.  

Díjazás: Egyéniben – I. helyezett: serleg – érem – oklevél 
 II.-III. helyezett: érem- oklevél 

Csapatban – I. helyezett: serleg – érem – oklevél 
 II.-III. helyezett: érem – oklevél 

Különdíj – Helyszínen - meglepetés 

Költségek: A verseny rendezési költségét a rendező, egyéb felmerülő költségeket a 
résztvevők térítik. 

Technikai előírások: A fegyverre, a lőszerre, a ruházatra, az óvásra az MSSZ általános technikai 
szabályzata az irányadó. A résztvevők nevezéseikkel elfogadják a kiírás 
és rendezés szabályait, vitás esetekben a vezető versenybíró döntése az 
irányadó. 

A versenyt az adott időszakban érvényes járványügyi előírások betartásával rendezzük meg! 

Versenybírók delegálását a Megyei Szövetség biztosítja. 

Sporttársi üdvözlettel: 

Gyöngyös, 2022. március 11. 

Belkovics Béla 
      főtitkár 



 
 
 




