Soproni Polgári Lövész Egyesület
H-9400 Sopron
Balfi u. 158.

Soproni Polgári Lövész Egyesületversenykiírása
A versenyek célja: Versenyzési lehetőség biztosítása, a Sopron Kupa elnyerése,
minősítési szintek elérése, a sportlövészet népszerűsítése, a
sportkapcsolatok ápolása.
Rendező:

Soproni Polgári Lövész Egyesület

Helye:

9400 Sopron Balfi út 158, Anger-réti lőtér

A versenyek elnevezése és időpontja:
Történelmi pontlövész lövésztalálkozó, és minősítő lőverseny
2019. Május 11. szombat 09 00-tól
Gyakorlási lehetőség: május 10. péntek 1600 -tól 1900 -ig

Versenyszámok:

Elöltöltő-fegyveres számok - Nemzetközi számok:
1. ET1 Kuchenreuter R (csappantyús pisztoly replika, 25m)
2. ET1 Kuchenreuter O (csappantyús pisztoly eredeti, 25m)
3. ET1 Mariette (csappantyús revolver replika, 25m)
4. ET1 Colt (csappantyús revolver eredeti, 25m)
5. ET1 Cominazzo (kovás huzagolatlan pisztoly, 25m)
6. ET1 Tanzutsu (kanócos huzagolatlan pisztoly, 25m)
Elöltöltő-fegyveres számok - Nemzeti számok:
1. ET1 Rákóczi (kovás vagy kanócos huzagolt vagy huzagolatlan
pisztoly, 25m)
2. ET1Paterson (nyitott keretes csappantyús revolver 25 m)
Szerelt lőszeres versenyszámok:
1. ET3 Webley (1896 előtti SA revolver, 25m)
2. ET3 Frommer (1945 előtti hadi öntöltő pisztoly, 25m)

Résztvevők:

A versenyen csak az érvényes jogszabályoknak megfelelő lövészek és
fegyverek állhatnak rajtvonalhoz. Szükséges dokumentumok: egyesületi
tagkönyv érvényes ez évi igazolással, érvényes sportorvosival,
licenckártya és elöltöltő fegyveres vizsga, MKH kártyák a
fegyverekhez.

Nevezés:

A versenyre a nevezést 2019. május 08-ig elektronikusan az alábbi
linken kérjük, amely alapján elkészítjük a lőállásbeosztást, és
erről tájékoztatást küldünk. A nevezési díj: Az első nevezés
2.000Ft, utána minden további versenyszám 1.000Ft, amelyből egy
meleg ebédet is biztosítunk.

Egyebek:

A verseny az érvényben lévő MSSZ Történelmi pontlövész szakág, MLAIC
és MEFLVSZ közös versenyszabályzata szerint zajlik.
Kizárólag egyéni verseny, nemenként külön rangsorolva.
Lőpor, csappantyú: Amennyiben a versenyző kéri, és igényét április
30-ig e-mailben jelzi, a lövészethez szükséges lőport és csappantyút
az egyesület biztosítani tudja.
A versennyel kapcsolatos
információk, lőpor, csappantyú rendelés:
Nagy Tamás Tel: 06/70/249-54-25 E-mail: 45acpammo@gmail.com

Díjazás:

Az egyéni I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek.
Az értékelést versenyszámonként min 3 fő indulása alapján végezzük.

A szervezők fenntartják az elkészített hang és képanyagok felhasználásának jogát!
Minden versenyző, a nevezési díj befizetésével, beleegyezését adja az adatainak
(vezetéknév, keresztnév, klub, születési év) felhasználását a hatályban lévő előírások
és törvények (GDPR) értelmében a szervezők felé a verseny gördülékeny
lebonyolításához.Ezen engedély bármikor visszavonható írásos formában, kérvény
küldésével a szervezők felé. Szeretettel várunk minden lövészt, érdeklődőt!
Eredményes, sportszerű versenyzést kívánunk!

Sopron, 2019. április 11.
Skála János

