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Esztergomi Spartacus Sportlövő Klub 

VERSENYKIÍRÁS 
MSSZ Steel Challenge II. osztályú meghívásos minősítő verseny 

megrendezésére 

lA verseny helye: 

2. A verseny ideje: 

3. Megszerezhető minősítés: 

4. A verseny rendezője: 

5. Versenyigazgató: 

6. Vezetőbíró: 

7. A verseny programja: 

8. A verseny jellege: 

2509 Esztergom-kertváros, Hegy utca 8. l\IBTA lőtér 

2022.08.06. 8:00-14:00 

II-IV. osztály 

Esztergomi Spartacus Sportegyesület 

Kobezda Andrea Sportlövő Klub vezetője 

dr. Kov~cs János I. osztályú bíró . . .. . ' -. . ·~ 

08.00 órától nevezés;·fegyverellenőrzés, 

09.00-14.00.óra, közö~_verseny 

14.30 órakor eredményhirdetés. 

Felnőtt, vegyes, egyéni. 

A wrsenyk:iirá:) z~~t.~.:?.~Q~!.QVZQU. ... z. alatt 
jóvál:agJ~.-a. 

Budapest, 202.2.,Q5..2.6 ...... .................. „ „ .. . . . . . ... . 

·· ······ t'ft:/;;/(.~ ... „ ... • 

Bíró biz.vez/ 

9. Divíziók: A fegyverekkel szembeni elvárások a hatályos Szabálykönyv szerint. 

1. Standard peremgyújtású maroklőfegyver fegyverág (31) 

Bármilyen peremgyújtású (22. kaliberű) öntöltő pisztoly vagy revolver. 

Csak mechanikusan zárt vagy nyílt irányzék használható. 

2. Központi gyújtású pisztoly fegyverág (32) 

Gyári öntöltő valamint standard öntöltő a hatáslyos Szabálykönyv 

szerint. Csak mechanikusan zárt vagy nyílt irányzék használható. 

3. Sörétes puska (33) fegyverág 

divízió 

Ismétlő rendszerű sörétes puska 

12-es kaliberű maximum 89 mm hüvelyhosszú, bármilyen ismétlő 
(pumpás) rendszerű sörétes puska, csak mechanikus zárt vagy nyílt 
irányzék használható, kompenzátor nélkül. 

4. Sörétes puska (33) fegyverág Nyílt öntöltő sörétes puska 

divízió 

12-es kaliberű maximum 89 mm hüvelyhosszú, bármilyen öntöltő 
sörétes puska, irányzékkorlátozás nélkül. 

5. Kiskaliberű puska fegyverág (34) 
Bármely öntöltő, vagy ismétlő rendszerű, peremgyújtású ( .22 kaliberű) 

vagy .17 HMR kaliberű gyárilag egybeszerelt puska. Irányzék 

korlátozás nélkül. 

6. Nagyöbü puska fegyverág (35) 
Nyílt pisztolykaliberű puska divízió. Bármilyen öntöltő vagy ismétlő 
rendszerű, pisztoly kaliberű válltámasszal szerelt lőfegyver. Irányzék 
korlátozás nélkül. 



Kevesebb mint 5-5 fő nevező esetén a sörétes puska divíziók összevonásra kerülnek. 

10. Pályák, lövésszám: 

11. Díjazás: 

12. Nevezési díj: 

13. Nevezési határidő: 

14. Óvási díj: 

Esztergom, 2022. május 11. 

A Szabálykönyv szerinti pálya minimum 25 lövés. 

Kategóriák szerint 1, 2, 3. helyezett érem 

4000 Ft/fő/divízió+ további divízió 1 OOO Ft Fizetés a helyszínen kp. 

Kötelezően a SVIR-ben 2022. augusztus 05-ig. 

15.000 Ft. 

Szem és hallásvédő mindenki számára kötelező! 

Eszterg 


