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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 

SPORTLÖVŐ SZÖVETSÉG 
9021 Győr, Teleki út 46. 

Elnök: Főtitkár: 
Dr. Vajda Attila Laczik Zsolt 

drvajdaa@gmail.com zsoltlaczik@gmail.com 

Versenyfelhívás 

Légfegyveres nemzeti versenyszámok 2022. évi Győr-Moson-Sopron Megyei Bajnoksága 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Sportlövő Szövetség 2022. október 30. (vasárnap) rendezi meg a Légfegyveres 

nemzeti versenyszámok 2022 évi megyei sportlövő bajnokságát. 

A bajnokság célja: A lövészsport népszerűsítése, Győr-Moson-Sopron Megye Bajnoka cím odaítélése 

A bajnokság rendezője: A Győr-Moson-Sopron Megyei Sportlövő Szövetség megbízásából a "Szent László" 

Lövészklub, Bakonyszentlászló 

A bajnokság ideje: 2022. október 30. (vasárnap) 

Vezető versenybíró: Laczik Zsolt országos minősítésű versenybíró 

A verseny két helyszínen, az alábbiak szerint kerül megrendezésre: 

• Légpuska: Bakonyszentlászló, Nádas utca 6. (Vasútállomás mellett), 10 órai kezdettel 

• Légpisztoly: Győr, Báthory úti légfegyveres lőcsarnok (Virágbolt mellett), 8 órai kezdettel 

Versenyszámok: 

• Nyíltirányzékú légpuska, 10 m, 20 lövés (2/a lőlap)

• Légpisztoly, 10 m, 20 lövés (7/a lőlap)

A bajnokság résztvevői: 

• 18 év alatt fiú, lány külön-külön (ifjúsági) és

• 21 év alatt fiú, lány külön-külön (junior) és

• 21 év felett (nők, férfiak), akik érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének

versenyengedélyével rendelkeznek. 

• Rajtengedéllyel nem rendelkező lövőket is szeretettel várunk.

Nevezés: 

• Rajtengedéllyel rendelkező versenyzőket klubjaik a SVIR rendszerben előzetesen nevezik be.

• Helyszíni nevezés – a verseny kezdetéig lehetséges! – esetén a nevezési díjon felül 1.000

Ft/fő/versenyszám fizetendő!

• Rajtengedéllyel nem rendelkező lövőknek a helyszíni nevezés nem feláras

Nevezési díj a helyszínen fizetendő: 

• 21 év alatt: 2.000.- Ft/fő/versenyszám

• 21 év felett: 3.000,-Ft/fő/versenyszám.
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Eredményhirdetés: Az utolsó versenyszám befejezése után 30 perccel. 

 

Szabályok: 

• A versenyen a fegyverekre, lőszerekre, lőidőkre és az egyéb technikai feltételekre a sportlövészet szabályai 

érvényesek: 

o Légpuska: Bármilyen rendszerű, nyílt irányzékú, 4,5 mm öbméretű, 4,5 kg-nál nem nehezebb 

légpuska használható. 

o Légpisztoly: Az MSSZ szabályainak megfelelő. 

• A verseny kezdete előtt a versenybíróság az MSSZ versenyszabályai szerint fegyver és felszerelés 

ellenőrzést tart. 

Díjazás: Az egyéni I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

Költségek: A rendezési költségek a Győr-Moson-Sopron Megyei Sportlövő Szövetséget, az egyéb költségek a 

résztvevőket terhelik. 

Óvás: Óvás írásban, 5.000.- Ft óvási díj befizetése mellett történhet, melyet jogos észrevétel esetén visszatérítünk. 

Az óvást a helyszínen felkért háromtagú bizottság bírálja el, a határozatuk ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

Győr, 2022. október 21. 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Sportlövő Szövetség Elnöksége nevében sporttársi üdvözlettel: 

 

 

 

 

Dr Vajda Attila elnök      Laczik Zsolt főtitkár 

 


