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ŐSZI  LOMBHULLÁS  ÉS  ÉREMESŐ 
MESTERLÖVÉSZ KUPA 

2022. 
minősítő versenysorozat 

VERSENYKIÍRÁS 

Verseny célja: Sportág népszerűsítése, minősítések megszerzése, sportbaráti kapcsolatok ápolása és 
szélesítése, versenyzési lehetőség biztosítása valamint a Kupa elnyerése. 

Rendező: Budapesti Mesterlövész Egyesület (1115 Budapest, Bártfai utca 38.) 

Szervezők: Tóth Zsolt, Szurdoki Mihály, Péni István 

Helyszíne: 1044 Budapest, Megyeri út 13., - UTE stadion főépület alagsorában lévő sportlőtér 

Időpontja: 2022. november 2. szerda 18:00-20:00 között  

2022. november 9. szerda 18:00-20:00 között  

2022. november 19. szombat 9:00-14:00 között 

Versenyszámok: 25m: Sportpisztoly 10 pont 

Sportpisztoly 20 pont 

Központi gyújtású pisztoly 10 pont 

Központi gyújtású pisztoly 20 pont 

Résztvevők: Akik a versenyen beneveznek, azzal a megszorítással, hogy egyéni fegyvertartók, vagy 
bármely klub versenyzői és van érvényes sportorvosi igazolásuk, továbbá kiskaliberű 
versenyszámnál 16, nagy kaliberű versenyszámnál a 18 életévét betöltötte, valamint 
MSSZ rajtengedéllyel rendelkezik. 

Nevezés: Nevezést a helyszínen folyamatosan, a SVIR-ben előnevezve fogadunk. 

Díjazás: Fordulónként oklevelet és érmet kap az I-III. helyezett 

oklevelet kap: - a legszebb tízest lövő versenyző, 

- a legtöbb belső tízest lövő versenyző, 

- a legeredményesebb női versenyző, 

- a legfiatalabb versenyző, 

- a legalacsonyabb kört, vagy üres találatot elérő versenyző. 

A kupaverseny végén oklevelet, érmet és kupát kap: az I-III. helyezett. 

A Kupaversenybe a három fordulón elért eredmény számít bele. 

Fordulónként különdíjat kap, aki az első fordulóban 167, 

aki a második fordulóban 178, 

aki a harmadik fordulóban189 köregységet lő. 

Fordulóként 3 db különdíj kerül kisorsolásra minden induló között. A díjak a fordulók eredményhirdetésén, 
a helyszínen átvehetők. 

Díjkiosztás és eredményhirdetés a versenyek után kb. 25 perccel. 

Óvás: Minden a versennyel és az értékeléssel kapcsolatos kifogás, ebbe a tárgykörben tartozik. Díja 

10 000.- Ft, melyet a verseny vezetőbírója bírál el. Az óvás díja annak elfogadása esetén 
visszajár.   

Versenyrendezési hozzájárulás: minden versenyszámban 3.000 Ft/versenyszám. 

Egyebek: A verseny az érvényben lévő Sportlövészet szabályai (MSSZ) szerint zajlik. 

Lőidő: a 25m, 10 értékelt lövéses versenyszámban 15 perc - 5 perc próba, és 10 perc értékelt lövés, 

a 25m, 20 értékelt lövéses versenyszámban 25 perc - 5 perc próba, és 20 perc értékelt lövés. 

Értékelés: Az értékelés a Nemzeti és az ISSF szabályai alapján történik, és nemek szerinti rangsor 
nem készül, azok együtt lesznek rangsorolva az eredményjegyzékben. A kupa 
értékelése a három fordulóban elért eredmény alapján történik. 

Tisztelettel kérjük a Magyar Sportlövő Szövetség Versenybizottságát, hogy a versenyt regisztrálja, és a Bírói 
bizottságot, hogy a verseny felügyeletére Orbán László versenybírót kijelölni szíveskedjenek. 

Érdeklődni lehet a bmelovesz@gmail.com email-címen és Tóth Zsoltnál a 06-20-555 8156 telefonszámon. 

Sikeres versenyzést és kellemes szórakozást kívánnak a rendezők. 

Budapest, 2022.10.23. 

rendezőség 
Tóth Zsolt és Szurdoki Mihály 




