
Versenykiírás 

ZTE Kupa 

10-25-50m 

Verseny rendezője: ZTE SKK 

Verseny ideje: 2022. április 29. (péntek)- május 1. (vasárnap) 

Verseny helye: 8900 Zalaegerszeg, Ebergényi u. 45. 

Versenyszámok: 

10m:  

Légpuska 60 –  junior leány és fiú, felnőtt nő és férfi  

Légpuska 40 – serdülő leány és fiú, ifjúsági leány és fiú 

Légpisztoly 60 –  junior leány és fiú, felnőtt nő és férfi 

Légpisztoly 40 –  serdülő leány és fiú, ifjúsági leány és fiú 

Légpuska 20 zárt –  serdülő-ifjúsági leány és fiú, juniorfelnőtt nő és férfi 

Légpisztoly 20 –   ifjúsági leány és fiú, junior leány és fiú, felnőtt nő és férfi 

Légpuska 20 nyílt – serdülő-ifjúsági leány és fiú, junior-felnőtt nő és férfi 



25m:  

Gyorstüzelő pisztoly  férfi 

Sportpisztoly 30+30  nők, férfiak 

Standardpisztoly 20+20+20  nők, férfiak 

Központi gyújtású pisztoly 30+30   férfiak 

Sportpisztoly 20 lövés-  nők, férfiak, 60 év felett 

Központi gyújtású pisztoly 20 lövés- nők, férfiak, 60 év felett 

50m: 

ifjúsági leány és fiú, junior leány és fiú, felnőtt nő és férfi Szabadpuska fekvő 60-    

Szabadpuska 3x20 összetett-  

Szabadpisztoly 60-  

Standardpuska 30 fekvő-   

ifjúsági leány és fiú, junior leány és fiú, felnőtt nő és férfi

ifjúsági fiú, junior fiú, férfi 

nő és férfi 

Nyílt irányzékú kispuska 30 fekvő-  nő és férfi 

Technikai információk, előírások: A nemzetközi versenyt a Magyar Sportlövők Szövetsége által támogatásként 

felajánlott SIUS gépeken rendezzük. 50m-es számoknál a lövész matracot nem tudjuk biztosítani. A sportpisztoly 

és központi gyújtású 20 lövéses versenyszámban nagy létszámú nevezés esetén a tartalék 6 lőállásos 25m-en 

papír lőlap használatának jogát fenntartjuk. 

• Használható fegyver:

- Nyíltirányzékú kispuska versenyszámokban: bármilyen szériában gyártott 0,22 cal long lőszerrel működő, 

gyárilag nyíltirányzékra készült kispuska, amely megfelel a 2007. január 1-jén kiadott Sportlövészet 

Szabályainak 

- Standardpuska (zártirányzék) versenyszámokban: bármilyen gyártmányú 0,22 cal. long lőszerrel működő 

puska, amely megfelel az MSSZ. által 2007. január 1-jén kiadott Sportlövészet Szabályainak.  

- bármilyen 0.22 long lőszerrel működő sportpisztoly és bármilyen 7.62-9.65 mm központi gyújtású pisztoly, 

amely megfelel a Sportlövészet Szabályainak.  

• Használható lőszer:

-sportpisztolyoknál bármilyen gyártmányú 0.22 cal. ólom, vagy más hasonlóan lágy anyagból készült lőszer 

 -központi gyújtású pisztolynál ólom, para lőszereknél maximum teljes köpenyes (FMJ) lövedékű lőszer 

használható. 



 

Nevezési határidő: 2022. április 19.  SVIR rendszerben.  

2021. április 19.-e után e-mail-ben: entryzte@gmail.com 

Nevezési díj: A 20 lövéses 3000 a 40-60 lövéses 4000 Ft fő/versenyszám 

2022. április 19.-ig.  

2022. április 19.-e után 5.000 Ft/fő/ versenyszám. 

Díjazás: Minden versenyszám I-III. helyezettje érem díjazásban részesül 

ahol minimum 5 fő versenyző indul korosztályonként és nemenként. 

Kevesebb induló esetén korosztály és/vagy nemenkénti összevonást 

alkalmazunk. 

Eredményhirdetések az adott versenyszám befejezését követően, illetve a döntő utáni időpontban, a kijelölt 

helyszínen. 

 

Végleges program: Nevezések ismeretében kerül véglegesítésre.  

Tervezett előzetes program: 

péntek: lpi60, 3*40 Junior, szpu60 ifi, gyorstüzelő pisztoly (12 fő max.), spi 30+30, köpi 30+30 

szombat: lpu20 zárt, lpi20-40, lpu40 ifi, lpu60, stpu30, nykpu30, szpu60 felnőtt és junior, spi20, köpi20, st. 

pisztoly 20+20+20 

vasárnap: lpu60 junior, lpu40 serdülő, szpi60, 3*20 ifi, 3*40 felnőtt 

A programváltozás jogát a ZTE SKK a nevezések függvényében fenntartja! 

 

Egyebek: A versenyzőknek 2022. évre érvényes versenyengedéllyel és verseny időpontjában érvényes 

sportorvosi engedéllyel kell rendelkezniük.  

Sportlövészet szabályainak megfelelő cipő (nyitott, szandál, vagy papucs jellegű nem lehet), ruházat: a 2015. 

07. 01-jén elfogadott öltözködési szabályok szerint. 

A rendezéssel kapcsolatos költségeket a ZTE SKK viseli, minden más a résztvevőket terheli. Sok szeretettel 

várunk minden versenyzőt, edzőt, vezetőt. 

 

 

Zalaegerszeg, 2021. december 20                                                    Havasi Ferenc 

                                                                                                                  ZTE Sportlövész Klub 




