
Bel SE

V E R S E N Y K I Í R Á S
MSSZ Szituációs Szakág SAS I. osztályú minősítő

"BelSE Gemini November SAS" 
verseny megrendezésére

2. A verseny helye: Gemini lőtér Gyál, Patak u. 1.
3. A verseny ideje: 2022.11.12. 9:00-14:00 (előverseny: péntek13:00-17:00)
4. Megszerezhető minősítés: I-IV. osztály
5. A verseny rendezője: Bel SE
6. Versenyigazgató: Belme Attila
7. Vezetőbíró: Racsits Zoltán I. osztályú bíró
8. A verseny programja: 08.30-08:45 között nevezés, fegyverellenőrzés,

09.00 – 14.00 óra között verseny
14.15-kor eredményhirdetés.

9. A verseny jellege: Felnőtt, vegyes, egyéni.
10. Divíziók: A fegyverekkel szembeni elvárások a hatályos Szabálykönyv szerint.

1. 32 központi gyújtású pisztoly fegyverág, Gyári öntöltő maroklőfegyver
divízió: Minimum 9 mm, maximum .45 kaliberű, DA vagy DAO, 
illetve STRIKER FIRED (Glock jellegű) gyári kivitelű 
maroklőfegyver. Két kivételtől eltekintve módosítást a fegyveren 
végrehajtani tilos. Az engedélyezett módosítások a markolat 
burkolathéjának cseréje, illetve az irányzék más (mechanikus zárt 
vagy nyílt) irányzékkal való cseréje. Minden felszerelésnek a 
mindennapi használatra alkalmasnak kell lennie.

2. 32 központi gyújtású pisztoly fegyverág, Nyílt maroklőfegyver divízió
Minimum .38 special maximum .45 kaliberű revolver, vagy minimum 
9 mm , maximum .45 kaliberű öntöltő pisztoly. Nincs korlátozva a 
hengertár vagy tárkapacitás, bármit fel lehet rá szerelni, ha a fegyver 
biztonság paramétereit negatívan nem befolyásolja, és ami megfelel 
annak, hogy minden felszerelésnek a mindennapi használatra 
alkalmasnak kell lennie.

3. 35 nagyöbű puska fegyverág, Nyílt pisztolykaliberű puska divízió:
Bármilyen öntöltő, vagy ismétlő rendszerű, pisztoly kaliberű 
válltámasszal szerelt lőfegyver. Irányzékkorlátozás nélkül (fémcélra 
7.62 x 25, és minden ennél nagyobb áthatolóképességű lőszer tiltott)

Kevesebb mint 4 fő nevező esetén minősítés nem szerezhető.
11. Pályák, lövésszám: Változatos pályák (6 db), 50 a lövésszám.
12. Díjazás: Kategóriák szerint 1, 2, 3. helyezett patch.
13. Nevezési díj: 5000 Ft/fő/ 1. divízió, +2000 Ft a 2. divízió. Hölgyeknek és junioroknak

félár. Fizetés a helyszínen készpénzben.
14. Nevezési határidő: Kötelezően a SVIR-ben és a http://belse.hu/221112.html oldalon IS 

2022. 11.09-ig.
15. Óvási díj: 15.000 Ft.

Szem és hallásvédő mindenki számára kötelező!

Budapest, 2022. 10. 02.

Belme Attila
Bel Se elnök
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