
 

   VERSENYKIÍRÁS     

 
Verseny neve: Sebők Ferenc Emlékverseny 

Verseny célja: felkészülési lehetőség biztosítása a 2022. évi Európa Bajnokságra és 
Világbajnokságra.  

Verseny ideje és helye: 2022. augusztus 27-28. Pécsi Városi Lőtér (7622 Pécs, Nyírfa u. 34.) 

Verseny rendezője: Pécsi Vasutas Sportkör (7622 Pécs, Nyírfa u. 34. ablonczy.orsolya@pvsk.hu 

+36/20-94-95-840) 

Rendezőbizottság elnöke: Ablonczy Orsolya, helyettes: Káldi Anna 

Vezető versenybíró: Nagy Mátyás 

Versenyszámok:  Zlpu 20,40                  : serdülő lányok, fiúk 
                      Zlpu tizedelt 40                       : ifi, lányok, fiúk    
         Zlpu tizedelt 60                  : junior lányok, fiúk, nők, férfiak 
                            Lpi 20          : serdülő lányok, fiúk, nők, férfiak 

       Légpisztoly 40                        : serdülő és ifi, lányok, fiúk 
                            Légpisztoly 60                         : junior lányok, fiúk, nők, férfiak 
         Nylpu 20         : nők, férfiak 

       Kisöbű sportpuska 60 f, 3x20 ö         : ifik, juniorok, felnőttek  
       Szabadpisztoly 60                             : ifi fiúk, junior fiúk, férfiak,  

         Szabadpisztoly 20       : férfiak, 
       Sportpisztoly 30+30                          : ifi és junior lányok, fiúk, nők, férfiak,  
       Központi gyújtású 30+30      : férfiak 
       Gyorstüzelőpisztoly 2*30      : ifi fiúk, férfiak 
       Standardpisztoly 20+20+20      : nők, férfiak 
       Sportpisztoly 20        : nők, férfiak, 60+ férfiak 
       Központi gyújtású 20       : nők, férfiak, 60+ férfiak 
       Kisöbű standardpuska 30 f      : nők, férfiak 
       Kisöbű puska /nyílt irányzékú     : nők, férfiak 
 

         
A 10 méteres puska-pisztoly versenyszámok Meyton gépeken, a 25 méteres pisztoly 
versenyszámok Sius, az 50 méteres puska versenyszámok Meyton gépeken kerülnek 
megrendezésre.  

Tervezett program: Szombaton puska, vasárnap pisztolyos versenyszámokat rendezünk. Az 
olimpiai versenyszámokban összevont döntőket rendezünk. A végleges 
program a nevezések összesítése után augusztus 23-ig felkerül a 
hunshooting.hu weboldalra. 

Technikai előírások:  fegyver, lőszer, lő idő a "Sportlövészet Szabályai" szerint. 

Nevezés:     a SVIR-ben 2022. augusztus 20-ig.  

Nevezési díjak:   20 lövés: 1 500 Ft,  
40 lövés: 2 000 Ft, 
60 lövés: 3 000 Ft 

Díjazás: az egyéni I-III. Helyezett érem díjazásban részesül.                                                                       

mailto:ablonczy.orsolya@pvsk.hu


Egyebek: valamennyi résztvevő számára szükséges sportorvosi igazolás és 2022. évre érvényes 
rajtengedély. Minden versenyszám I-III. helyezettje érem díjazásban részesül ahol minimum 5 fő 
versenyző indul korosztályonként és nemenként. Kevesebb induló esetén korosztály és/vagy 
nemenkénti összevonást alkalmazunk. 

A nevezések lemondását írásban legkésőbb augusztus 25-én 24:00-ig tudjuk figyelembe venni az 
ablonczy.orsolya@pvsk.hu; e-mail címre. Augusztus 25. után a nevezések kiszámlázásra kerülnek 
minden egyesület részére. 

Engedély száma: .................   /MSSZ  

 ........../2022/BMSSZ 

Pécs, 2022. augusztus 11.  Rendezőbizottság 
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