
Kedves leendő és aktív Lövésztársak!

A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége meghirdeti az idei Országos Történelmi Lövész és

Vadász Találkozót és Történelmi Fegyveres Országos Bajnokságot, mely egyben lehetőség az éves

MSSZ minősítés megszerzésére is.

A rendezvény helyszíne: Sarlóspuszta sportlőtér

A rendezvény ideje: 2022. július 23-24.

Július 22., 14:00 - gyakorlónap,

Július 23., 10:00-tól nemzetközi elöltöltő fegyveres számok,

Július 24., nemzeti elöltöltő és szerelt lőszeres számok és történelmi fegyveres lövész és vadász nyílt

nap

Ki indulhat a versenyen?

Minden olyan hazai elöltöltő fegyveres lövész, aki lövészegyesületi tag és érvényes műszaki

tanúsítvánnyal rendelkező, versenyszabályoknak megfelelő elöltöltő fegyvere van, vagy elöltöltő
fegyveres lövész/vadász engedélye van. Licenszkártya, sportorvosi csak azoknak szükséges, akik az

MSSZ eredményjegyzékére szeretnének külön felkerülni. A bajnokság teljes eredményjegyzékére

felkerülésnek ez nem feltétele.

Milyen programokkal várunk a vasárnapi nyílt napon?

Nem csak versenyt szervezünk, célunk az, hogy kellően nyitott legyen az esemény ahhoz, hogy mind a

régi, mind az aktív, mind a leendő lövészek és vadászok  eljöjjenek a rendezvényre. A nyílt nap 2022.

július 24-e, vasárnap lesz. Érdemes már előző este érkezni, hogy a szombat esti közösségi mókán is

részt vegyetek. Vasárnap lesz fegyverkóstoló és simogató, használt cikk börze, kereskedői kitelepülés,

műhelyfoglakozások és esti közösségi program.

Fegyverkóstoló: Rendhagyó módon nem csak a lövészeknek készülünk programmal, hanem az

érdeklődő szélesebb közönségnek is. Ha még nem vagy lövész, de érdekel a feketelőporozás, úgy a

versenyprogram közben két lőállást tartunk majd fenn arra, hogy szakértő támogatás mellett

kipróbálhassatok különféle történelmi lövész- és vadászfegyvereket. Láthatod hogyan zajlanak a

versenyek, ráérezhetsz a versenyzés vagy elöltöltő fegyveres vadászat ízére.

Kedvezményes vásárlási lehetőség: a bajnokság helyszínén állandó standdal lesznek jelen a magyar

történelmi lövészet termékeivel foglalkozó vállalkozások, melyeket arra is megkértünk, hogy

kedvezményes vásárlási lehetőséggel kedveskedjünk a résztvevőknek. Egyeztetések még zajlanak, de

a Kapszli biztosan ott lesz.

Történelmi fegyverek börzéje: Szeretnénk mindenkit bátorítani arra, hogy amennyiben van eladandó,

elcserélendő történelmi lövészettel kapcsolatos dolga, amit elcsencselne, hozza el. Biztosítunk helyet

az használt cikk adás-vételnek is. Nincs standpénz, vagy ilyesmi, úgyhogy nagyszerű lehetőség, hogy a

használt cikkek is gazdát cseréljenek. A börzének a lőtér mellett fa lővonal ad helyet, úgyhogy tető
lesz a fejetek felett. A kínálatnak érdemes hozni plédet, vagy kemping asztalt.

Műhelyfoglalkozások: Előadóink 30-35 perces előadásokkal mutatják majd be az adott terület

fortélyait, titkait.. A foglalkozások számára egy 6x3 m-es party sátor biztosít a szövetség. Témák:

Gálos Csaba/Venczel Szilárd: Vadászat elöltöltő fegyverekkel



Pólik Sándor: Hogyan lehetek elöltöltő fegyveres lövész vagy vadász?

Németh Balázs: Töltés és testtartás, avagy mitől lesz pontos az elöltöltő fegyverrel leadott lövés?

Országh Roland/Kornél: Hosszútávlövészet elöltöltő fegyverekkel

Mészáros Gyula: Elöltöltő revolverek és kezelésük

Dobos Tamás: A sörétes elöltöltő fegyver

Szombat esti közös program: Estére közös sütés-főzést, tábortüzet és hosszú beszélgetéseket

tervezünk a vadászháznál, és ha némi jó bor is előkerül, még talán éneklünk is.

Hogyan lehet nevezni?

Ha lövész vagy, a nevezési link alatt találod az online regisztrációt.

Ha látogatóként érkezel és részt vennél a fegyver kóstolóban, műhelyfoglalkozásokban, a következő
linken találod az online regisztrációt.

Mennyi a nevezési díj?

Az OB-n való részvétel díja 10000 Ft versenyszámoktól függetlenül. A pénteki gyakorló napon való

részvétel 6000 Ft.

Amennyiben látogatóként, nem verseny résztvevőként érkezel a vasárnapi nyílt napra, úgy vendégünk

vagy a programon.

A nevezési díjat a szövetség számlájára kell utalni közvetlenül:

Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége

OTP 11704007-20199236

Megjegyzésbe kérjük beírni a versenyző nevét és egyesületét! Az utalásnak be kell érkeznie 2022. 07.

18-ig.

Milyen szálláslehetőségek adódnak?

Háromféle lehetőség adódik megszállni Sarlóspusztán:

Foglalni lehet szobát a szállodában, ára reggelivel 9400 Ft/fő/éj (előzetesen már foglaltunk 15 főre, de

ez betelt és ez a kedvezményes ár, egyéni foglalás esetén hivatkozni kell, hogy az Elöltöltő Szövetség

rendezvényére kéri a szállást) info@sarlospuszta.hu

Foglalni lehet ágyat a közösségi vadászházban, ára: 5000 Ft/fő/éj :(reggelivel 6500 ft/fő/ éj)

registration@meflsz.hu

Lehet a vadászháznál táborozni, melynek nincs költsége.

Milyen versenyszámokban lehet indulni? (nemzetközi,szombati versenyszámok kivastagítva)

25 méteres versenyszámok:

Kuchenreuter: csappantyús pisztoly 25 m (legalább három nevező esetén a O és R versenyszámokat

külön is értékeljük)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2HI9VvgktZg6bZGPqO8ezjho53sLFq4CkxcQ_z3Vl-aFHCg/viewform
mailto:info@sarlospuszta.hu
mailto:registration@meflsz.hu


Mariette/Colt: csappantyús revolver 25 m (legalább három nevező esetén a O és R versenyszámokat

külön is értékeljük)

Cominazzo R: sima csövű kovás pisztoly 25 m

Rákóczi: huzagolt kovás pisztoly 25 m

Webley: 1896 előtti szerelt lőszeres revolver 25 m

Frommer: 1945 előtti szolgálati öntöltő pisztoly 25 m

Paterson: nyitott keretes csappantyús revolver, 50 m

50 méteres versenyszámok:

Vetterli: 50 m csappantyús puska (legalább három nevező esetén a O és R versenyszámokat külön is

értékeljük)

Lamarmora: 50 m hadipuska (legalább három nevező esetén a O és R versenyszámokat külön is

értékeljük)

Pennsylvania: 50 m kovás puska

Miquelet: kovás simacsövű hadipuska 50 m

Augustin: cssappantyús simacsövű hadipuska 50 m

Yellowboy: 50 m pisztoly kaliberű alsókulcsos puska

Elöltöltő vadászpuska: 50 m elöltöltő csappantyús vagy kovás vadászpuska, 2500 J-t elérő töltettel, a

fegyver egy vagy két lábú, rögzítés nélküli lőboton egy ponton támasztható.

Trapper: csappantyús vagy kovás, nyílt irányzékos puska, modern kiegészítők nélkül

Berdan: Hátultöltő csappantyúspuska 50m

Mannlicher 50: 1945 előtti ismétlő hadipuska 50 m

Garand: öntöltő 1945 előtti hadipuska 50m

Malson: 50 m csappantyús revolver

100 m versenyszámok:

Minié: csappantyús hadipuska, fekvő 100m

Whitworth: csappantyús szabadpuska, fekvő 100m

Maximilian: kovás szabadpuska, fekvő 100m

Összetett versenyszámok

A magyar történelmi lövészélet elválaszthatatlan részét képezik vándorkupáink. Első vándordíjunk, a

Cserszilvásy Kupa 2001. évi országos bajnokságon kezdte meg utazását. Az a lövész birtokolhatja egy

éven át, aki a legmagasabb pontot éri el Kuchenreuter + Mariette/Colt + Vetterli eredményei alapján.

Második Kupánk, szövetségünk egyik legfontosabb szervezője, Káldi Gábor tiszteletére indult útjára.

Az a lövész birtokolhatja egy évig, aki a legmagasabb pontot éri el Trapper és Paterson számokban.



Lesz még egy összetett versenyszámunk, mely ugyan nem vándorkupa, ellenben nemzetközi szám. A

Mariette és Malson számok összege adja majd a Remington szám győztesét.

Nevezéssel kapcsolatos információk: ifj Nagy György gyurcee83@gmail.com, vagy Nagy György 06 20

951 0747.

Díjazás: első helyezett kupa, érmek, oklevelek, vándorkupák

A versenyre a nevezési határidő 2022. július 16-ig, az alábbi linken, amely alapján elkészítjük a

lőállásbeosztást, és közzétesszük. Akik minősítést is szeretnének elérni, az MSSZ honlapján a SVÍR

rendszerben is nevezzenek!

Kedves Lövész-, Vadász és Érdeklődő Társak!

Várunk titeket az év legnagyobb történelmi lövész rendezvényére!

A szervezők

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2HI9VvgktZg6bZGPqO8ezjho53sLFq4CkxcQ_z3Vl-aFHCg/viewform

