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Jóváhagyva:

Minősítő Lövészverseny

2022. évi versenykifi.ása.
A Kupát alapították a
Városfóld Po lgármestere

MILECENTENÁRruM évében.
V aro sfdld Önkormányzata

A verseny célja: Felkészülé s az Otszágo s Baj nokságra.
Sportbaráti kapcsolatok ápolása.
Lövészsport népszerűsítése.

Városftjld Község Önkormán y zata.

Városftild Önkormán yzata.

A verseny Fővédnöke:

A verseny tamogatói:

A verseny rendeóje: Városftildi Sport Egyesület.

Városftjldi Sport Egyesület Lőtere.

2022.08.20. Szombat.

A verseny Helye:

A verseny ideje:

Vezető versenybíró: Szabó Ferenc Országos Versenybíró.

Versenybírók: a Bács-Kiskun Megyei Sportlövő Szövetség biztosítja.

Versenyszámok:
. Légpuska és iégpisziroly 20 lövés: serdülő fiú, serdülő lerány, i§úsági leány, ifiúsági frú,

junior leémy,junior fiú, női, ferfi
. Légpuska, légpisáoly 60 lövés: női, férfi, junior leány, junior fiú
. Légpuska, légpisxoly 40 lövés: ifiúsági leány, ifiúsági fiú
. §portpisztoly 20 lövés:
. 14. életévet betöltött nők,14. életévet betöltött férfrak 60 éves kodg,
. 70 éves korig, 70 év felett
. Standardpuska30fekvő:

. 14. életévet betöltött nők,

. 14. életóvet betöltött férfiak 60 éves korig, 60 év felett
. Korcsoporti indulásta az MSSZ ide vonatkoző szabályai érvényesek!

A verseny résztvevői: mindazon női- és férfiversenyzők, akik a meghatározott életkort betöltötték,
érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 202l. évre órvényes
ver§€nyengedélyóvel rendelkezne§

Egyéni és csapatverseny.
Lőszert és felszerelést a versenyzőkhozzartak magukkal.

A verseny jellege:



Csapat összeállítas:

A verseny jellege:

Nevezések leadása:

Levélcím:

Telefonszám:
E-mail:
Helyezósek eldöntése:

Díjazás:

Csapatverseny:

Eryéni:

6 fő, vegyes.
Kispuska 30 lövós, női + férfi
Légpisáoly 20lövés" serdülő + ifiúsági vagy junior
Sporlpisztoly 20 lövés, női + férfi

Egyéni és csapatverseny.
Lőszert és felszerelést a versenyzőkhozzanak magukkal.

2022-08-15- ig.a -ben kell nevezni.

FaragóZ,o\ánné

6o3 Váro$ild BARIÓK BÉtÁ utca y.
06-30-9896-228.
vselovesz@citromail.hu
a Magyar Sportlövők Szövetsége szabályai szerint.

örölciisvánárseileg: összetett csapateredmény

I.-III. Helyezés: Kupa. Érem. Oklevél.

I-III. Helyezés: Érem. Oklevél.

Díjak kiosztására azradattversenyszámokban,legkevesebb három (3) fő, egyéni, és
csapatversenybenr legkevesebb három (3) csap*t, indulása escíén keriil sor!

Nevezésí díj: 20 lövés: 2000 Ft/Fő/fegrverszám.
40 lövés: 2500 Ft/Fő/fe5rverszám.
60 lövés: 3000 Ft/Tőlfegrverszám.

A verseny programja: 2022. augusáus 20-án, szombaton folyamatosan.
Nevezések leadása: 8, 00-ig.

Blső sorozat megkezdése: 8, 30-tól
Ertékelés: Folyamatosan.
Eredményhirdetés: az utolsó sorozat befejezése
utrán Kb. fel óra.

Egyéb kikötések: A versenyzők érvényes orvosival ellátott, fényképes Tagsági Könyvet hozzanak
magukkal,

Ervényes orvosi: Felnőtteknél, 1 évnél, ifiúsági és 18 év alatt 16 hónapnál nem lehet régebbi.
Ettől eltérő igazolást nem fogadunk el. A versenyből való klzárás a klubok vezetőit terheli.
A versenyen minősítést csak az szerczhet, aki érvényes Sport könlvel és 2022-re érvényes

raj tengedéllyel, rendelkezik.
Csapatversenyben más klubtól csapattag nem vehető igénybe.
Csapatot csak klub indíthat a spotlővö,szabályoknak megfelelően, A csapatlapot az első csapat tag

az egyéni lapiával adja le.

Városftild, 2022. mrárcius 25. Vúra sJő ldi S1tc rt Egye s üIet
városíöld

Fő utca 6/a.

Zo|t6úné Butyorkáné Nagy
:183M249-1-ü3

Szakosáályvezetó Egy€sület elnóke

Regisztrációs,díj Befizetve: 2a22-01-28

M, S. Sz, Fótitkár


