
Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület 

8400. Ajka, Sport u. 25. 

Kajtár János Emlékverseny 
VERSENYKIÍRÁS 

Verseny célja: Megemlékezés elhunyt Sporttársunkról, Lövész szakosztályvezetőnkről.  

A sportág népszerűsítése és a sportkapcsolatok ápolása, valamint a minősítés megszerzése. 

Helye:  Ajka, Sport u. 25. 

Időpontja:        2022.06.19. Vasárnap  9.00 óra  

         Versenyszámok: 1./ Sportpisztoly 20 pont       25m (5 próba+ 20 értékelt lövés) 

2./ Nyílt ir. Kispuska 30 f.   50m  (5 próba+ 30 értékelt lövés) 

3./ Központi gyújtású pisztoly       25m (5 próba+20 értékelt) 

4./ Kisöbű standard  puska 30 f.       50m. (korlátlan próba+30 értékelt) 

         5./Peremgyújtásos puska gyorslövés – fém irányzék 

 fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, egylövetű,ismétlő vagy öntöltő működésű puska 

hordszíj használható. irányzék: nyílt vagy zárt 

6./ peremgyújtásos puska gyorslövés – optikai irányzék 

fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, - egylövetű, - ismétlő vagy – öntöltő működésű puska 

hordszíj használható. irányzék: bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt) 

Résztvevők: Egyéni fegyvertartási engedéllyel rendelkezők – bármely klub tagjai – és 

rendelkeznek érvényes sportorvosi igazolással, valamint MSSZ rajtengedéllyel. 

Nevezés: A SVIR rendszerben és a  helyszínen folyamatosan: 800 órától 

Nevezés díja: Versenyszámonként: 2000 Ft 

Díjazás: Versenyszámonként: 1-3. helyezésig oklevél 

Egyebek: A verseny az érvényben levő MSSZ szabályok szerint zajlik. 

A rendezés költségeit az ATTE vállalja, az egyéb költségek a résztvevőket terhelik. 

Lőlap: 8-a céltábla 

5-a céltábla 

Lő idő:  5 próbalövés, 20 perc értékelt lövés (20 lövés) 

        Korlátlan próbalövés, 30 perc értékelt lövés (30 lövés)  

gyorslövés cél: a, és b, versenyszám: 4 sz. sportpisztoly lőlap próbalövésszám/lőidő/lőpozició: –5 

lövés, 30 sec. alatt, s, állva szabad kézből (egy vagy kétkéz). 

 a, versenyszám: lövésszám/lőidő/lőpozició: –5 lövés, 30 sec. alatt, állva szabad kézből (egy vagy 

kétkéz). 2x ismételve összesen 10 lövés  

b, versenyszám: lövésszám/lőidő/lőpozició: –5 lövés, 15 sec. alatt, állva szabad kézből (egyvagy 

kétkéz). 2x ismételve összesen 10 lövés Kiindulási helyzet: töltött fegyver kézben, 45 fokos szögben 

lefelé lőirányba. Hangjelzés (start jel) után lehet a lőpoziciót felvenni, és megkezdeni a versenyt. 

 A lőállások beosztása: egyéni sorsolás a helyszínen az egyes sorozatok meg- 

     kezdése előtt 30 perccel. 

Ruházat: MSSZ szabályok szerint. 

Óvás: Az utolsó eredményközléstől számított 20 percen belül, 1.000,- Ft óvási díj befizetésével lehet 

tenni. Az óvást a zsűri vizsgálja ki, határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs. Jogos óvás 

esetén az óvási díj visszafizetésre kerül. 

Versenybírót a Veszprém Megyei Sportlövők Szövetsége biztosítja. A verseny ideje alatt fegyvert és 

lőszert, szükség szerint, térítés ellenében az ATTE biztosítja. 

Ajka,2022.06.03. 

Péntek Vendel 
   ATTE elnöke 


