
VERSENYKIÍRÁS 

a Rétsági Árpád Egyesület 

2022 évi rendezvényeire 

l.A versenyek megnevezése és ideje:

0,22 cal sportpisztol y április 23. 09.00

0,22 cal kispuska 

közp.gy. pisztoly 

ápril is 

április 

23. 

23. 

09.00 

09.00 

Megyei szintű versenyek: 

0,22 cal sportpisztoly október 15. 09.00

0,22 cal kispuska 

közp.gy. pisztoly 

október 

október 

15. 

15. 

09.00 

09.00 

2.A versenyek helye: Rétsági lőtér/laktanya É-i oldala/ 

3. A versenyek jellege: Szabadidős minősítő lőversenyek 

4. Nevezés: Versenyenszámonként 1.000,- Ft nevezési díj, 

nevezés a helyszínen a verseny napján 09.00-tól  12.00-ig, érvényes  sport 

orvosi  igazolással  és rajtengedéll yel történhet. 

S.Versenyszámok: 

0,22   cal   sportpisztolyos   verseny:   10  lövéses  lőszám,  8/A  célokra  ,  25 

m távolságra álló testhelyzetből./ 1x10  értékelt lövés,  1x10 perc alatt , 10 

lövés céltáblánként/ 

A próbalövések leadására max. 5 perc áll rendelkezésre, a lövések száma nincs 

korlátozva. 

A versen y lebon yolítására az ÁLTALÁNOS TECHNIKAI SZABÁLYZAT 

idevonatkozó részei az irányadóak. 

központi   gyú jtású   pisztoly  verseny:  a versenyszabályok  megegyeznek  a 

0,22 cal sportpisztolynál felsorolt szabályokkal. 

0,22  cal  kispuska  verseny: 30 lövéses lőszám   5/A célokra, 50m távolságból 

, fekvő testhelyzetből /egy célra 10 lövés/, a lő idő a próba lövésekkel együtt 

55 perc. 

A verseny lebonyolítására az ÁLTALÁNOS TECHNIKAI SZABÁLYZAT 

idevonatkozó részei  az irányadóak.. 
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6.A rendezvények kiszolgálása, biztosítása:

Lőszert  , fegyvert  a klubtagokon  kívül  a versenyzők  hozzák  magukkal.  A 

lövészeteken , csak ólom magvas lőszerek használata engedélyezett. 

Fültokot, szemüveget lőállásonként egyet az Egyesület biztosít. 

A verseny  helyszí nén BÜFÉ üzemel, térítés ellenében meleg étel kapható. A 

lőtéren gépkocsi parkírozó hely van kialakítva. 

7.Díjazás: !.helyezett: serleg, érem, oklevél, ajándék 

II.-III.helyezett: érem, oklevél , eredményhirdetés a verseny napján 14.30-kor. 

S.Verseny: Rendező a Rétsági Árpád Egyesület 

9.Versenybírók, óvás:

versenyek főbírója: Fodor László  l.o. versenybíró 

versenybírók: 

Laczkó Endre II.o. versenybíró 

Torma István III.o. versenybíró 

Fodor Dávid III.o. verseny bíró 

Való György III.o. versenybíró 

Sutyinszki István lll.o. versenybíró 

Szlezák Zsolt III.o. versenybíró 

Zachar Ottó III.o. versenybíró 

Gáspár Csaba III.o. versenybíró 

Óvást a rendezőknél lehet benyújtani 1 0 0 0  Ft letéti díj befizetése ellenében az 

eredménylista közlése után 10 percig, melyet a rendezők a versenybírókkal együtt 

vizsgálnak ki és döntenek.. Jogos óvás esetén az óvás díja visszafizetésre kerül. 

Rétság, 2022.március 28.-án 

/Fodor László/ 
elnök 




