
MELK 30 Éves Születésnapi Tűzfegyveres Minősítő 

Verseny 2022 

A verseny célja: A lövészsport népszerűsítése, a sportbarátság erősítése. Versenyzési lehetőség a megye 

versenyzői részére. Rajtengedéllyel rendelkező sportolók részére a minősítés megszerzése.

A verseny rendezője: Miskolci Egyetemi Lövész Klub - MELK 

A verseny ideje és helye: 2022. július 09-10. 900 – 1400. Miskolc Egyetemváros, MELK Tűzfegyveres 

Lőtér (40592/4 hrsz.) 

Versenyszámok: Sportpisztoly 10 pont, 

     Sportpisztoly 20 pont, 

     Szabadpisztoly 20 lövés 

     Központi gyújtású pisztoly 10 pont, 

     Központi gyújtású pisztoly 20 pont, 

     Nyílirányzékú kispuska 30 lövés fekvő, 

     Kisöbű standard puska 30 lövés fekvő. 

A versenyen rész vehetnek: a megyei lövészklubok versenyzői, és 

a rendezők által meghívott más megyék 

lövészklubjainak versenyzői, aki 

rendelkezik 2022. évre érvényes 

sportorvosi igazolással és 

rajtengedéllyel. 

Nevezési díj: 2000ft/versenyszám. Kettő vagy több versenyszám 

esetén 1500ft/versenyszám.

Nevezési határidő: Az előzetes nevezések beérkezési határideje 

2022. június 23., a nevezéseket a miskolciegyetemi.lk@gmail.com 

e-mail címre lehet küldeni, illetve a SVIR rendszerben is szükséges nevezni. Kérjük a klubokat, hogy 

a nevezések elküldésével egyben jelezzék, hogy az egyes napokon hány versenyző jön és mely 

versenyszámokat lövik a lőállásbeosztás elkészítése miatt. Az eredményhirdetés vasárnap lesz, így aki 

nem tud részt venni mind a két nap, az lehetőleg vasárnap jöjjön. 

Díjazás: az egyéni I-III. helyezettjei érem és oklevél díjazásban részesülnek 

Technikai előírások:   
● az egyesület a versenyt az ISSF és az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint rendezi. 

● fegyver: a standard kispuska és nyíltirányzékú kispuska az MSSZ szabályai szerinti fegyver és felszerelés 

használható. Bármilyen 0.22LR kaliberű sportpisztoly használható, amely megfelel a Sportlövészet Szabályainak 
● használható lőszer: bármilyen 0.22LR lőszer használható, központi gyújtású pisztolynál 0.30-0.38 kaliberű 

lőszer használható, magnum, illetve high power lőszer nem engedélyezett. 
● lőidő: Az MSSZ szabályainak megfelelően.  
● ruházat: A versenyszámoknál a sportlövészet szabályai szerint.   
● lőlap: Sportpisztoly lőlap, illetve zártirányzékú kispuska lőlap

Óvás: 

 vitás esetekben a „Sportlövészet szabályai” szerint a vezetőbíró dönt.  

Óvási díj: 1000 Ft 

Miskolc, 2022. június 1. 

 Miskolci Egyetemi Lövész Klub
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