
VAMAV Lövész Sportklub 

3200 Gyöngyös, Gyártelep utca 1. 

Verseny száma: 

Versenykiírás 

VAMAV Lövész Sportklub által rendezendő nemzeti kategóriás versenyekre 

„VAMAV Gyöngyös Kupa” néven 

Gyöngyös, 2022. 

I. forduló 

1. Verseny célja: sportlövők részére versenyzési lehetőség biztosítása,

minősítések megszerzése, a lövészsport népszerűsítése.

2. Verseny rendezője: VAMAV Lövész Sportklub Gyöngyös

A verseny támogatója: VAMAV Kft

3. Verseny helyszíne: VAMAV Kft lőtere Gyöngyös, Gyártelep utca 1.

4. Verseny időpontja:

VAMAV Gyöngyös Kupa I. forduló 2022-05-29

A verseny kezdési időpontja: 09:00 óra

5. Versenyszámok:

sportpisztoly 20 lövés 25 m

központi gyújtású pisztoly 20 lövés 25 m

kisöbű standard puska 30 lövés fekvő

nyílt irányzékú kispuska 30 lövés fekvő 50 m
(egyben „ Ki lesz Gyöngyös Város bajnoka” címért folyó lövészverseny is)

6. Verseny résztvevői: azok a klubok és versenyzők, akik a

versenykiírást megkapták, elfogadták és a megadott határidőig

nevezésüket megteszik.

7. Nevezés: A Magyar Sportlövő Szövetség elektronikusoldalán.

https://www.hunshooting.hu/node/6772

8. Nevezési díj: versenyszámonként 1500 .-Ft/fő 

csapatban: 1000.- Ft/csapat 

9. Lőállás beosztás: a beérkezett nevezések alapján, a rendező klub a

helyszínen készíti el.

10. Díjazás: egyéni versenyszámok I. helyezett : oklevél, serleg, érem 

 II.-III. helyezett: oklevél, érem 

csapat versenyszámok I-III. hely oklevél,érem 

Különdíj: versenyszámonként változó, melyet a rendező szerv magának 

fenntart. 

https://www.hunshooting.hu/node/6772


11. Technikai előírás: a verseny a sportlövészet szabályai szerint kerül 

megrendezésre 

12. Költségek: a rendezés költségét a lövészklub fedezi, minden más 

költségeget a részt vevő egyesületek fedezik. 

13. Egyebek: egy lőlapra leadható lövések száma: 

 puska: 2 értékelt lövés 

pisztoly: 5 értékelt lövés 

A próbatáblák száma és azokra leadható lövések száma a nemzeti 

versenyszámok szabályai szerint történik. A rendezőbizottság jogosult a 

verseny helyszínének és időpontjának a megváltoztatására.  

A versenyekre a Heves Megyei Sportlövő Szövetségtől 2 fő versenybíró 

kirendelését kérem. 

14.Óvás: az utolsó eredmény közlésétől számított 30 percen belül.  

Óvásdíj: 1 500 Ft, mely jogos óvás esetén visszafizetésre kerül.  

A vitás kérdést (óvást) a vezető versenybíró, a verseny szervezője és egy, az 

óvás tárgyában nem érdekelt csapat (lehetőleg bírói minősítéssel rendelkező) 

csapatvezetője dönti el. 

 

 

 

 

 

 

 

Gyöngyös, 2022-05-01 

 

 

 

         Bárdos Ferenc 

                  elnök 


