
 

 

 

 

A MISKOLCI VASUTAS SPORTLÖVŐ EGYLET VERSENYKIÍRÁSA 
 

 „IN MEMORIAM KUPA” 

meghívásos, megyei lövészverseny 

 

 

A verseny rendezője:   M.T.T.SZ.  Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet 

 

A verseny célja:  Lövészegyletünk által megrendezésre kerülő emlékversennyel méltó képen kívánunk 

emlékezni a sportpályafutásuk során eredményesen szereplő, valamint a vasutas 

sportlövészetért odaadóan tevékenykedő elődeinkre, és kortárs – de már elhunyt – 

sporttársainkra, sportbarátainkra.  

 

A verseny helye, ideje:               Miskolc, Csokonai út. 3.  MVSE lőtér 

   2019. május 18.  8.30 óra. 

   Eredményhirdetés: 1400  óra 

A verseny szervezői:   MVSE Vezetősége 

 

A verseny résztvevői:  B-A-Z megyei lövészklubok versenyzői, valamint akik a helyszínen megjelennek és  

                                                         beneveznek. 

                                                         Ifjúsági fiú és leány, serdülő leány és fiú 

felnőtt nő és férfi, seniora és senior kategóriákban. 

       

Versenyszámok:                              

                   Nyíltirányzékú kispuska 10 lövés.  

                                                        Sportpisztoly 10 lövés. 

                                                        Légpuska 20 lövés 

                                                        Légpisztoly 20 lövés 

   Egyéni és csapatverseny. 

                                                         A csapat összetétele 1 légpisztoly. 1 légpuska, 1 sportpisztoly, 1 kispuskás versenyző.                                                           

Csapatban puska-pisztoly számot lőheti ugyanaz a versenyző, de legalább 3 fő a csapat. A 

részvétel korosztályra való tekintet nélkül értendő. A verseny a pisztoly versenyszámmal 

kezdődik. Csapatban a 4 eredmény együttes értéke számít.  

Minden korcsoportban légpuskás és légpisztolyos versenyt is rendezünk. Korcsoporti 

értékelés minimum 5 fő estén lesz, 5 fő alatt összevonás alapján lesz értékelés.  

Teszt jelleggel mixed versenyt is rendezünk légfegyveres számokban, mely korcsoporttól 

független egy férfi és egy női versenyzőből álló csapatot jelent. Erről részletek az MSSZ 

honlapján olvashatóak. 

 

A légfegyverrel nem rendelkező egyesületeknek légfegyvert biztosítunk! 

 

Technikai előírások: Használható fegyverek: 0,22 kaliberű, nyílt irányzékkal szerelt kispuska, 

  az MSSZ szabályzata szerint 5,5 kg súlyhatárig.(Szabadpuska nem használható) Csak 

gyárilag nyílt irányzékkal szerelt légpuska használható. 

  A ruházat az MSSZ szabályai szerint használható. 

 

  Sportpisztoly és légpisztoly az érvényes MSSZ szabályai szerint használható. 

   

Lőszer:  Bármilyen gyártmányú 0.22 cal. ólom, vagy más hasonlóan lágy anyagból készült 

lövedékű lőszer, ill.4,5 mm-es ólom lövedék használható. Saját fegyver, lőszer használata 

kötelező.  

 

Lőlap, lőidő:   Kispuska: 2 db. 5/a lőlapra (1 próba, 1 értékelt) 

   15 perc, ebből 5 perc próbalövésekre. 

   Sportpisztoly: 2 db. 8/a lőlapra (1 próba, 1 értékelt) 

   15 perc, ebből 5 perc az 5 db próbalövésre. 

                                                         Puska versenyszámhoz lőtéri leolvasó távcsövet szükség szerint a rendezőség biztosít.                                                   

Légpisztoly 7/a lőlapra (2 értékelt 1 próba. Légpuska 1/a lőlapra (4 értékelt 1 próbalap). Légfegyveres versenyszámok lő ideje 

30 perc. 

. 
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Nevezés:    Előnevezéssel, korlátozott számban a helyszínen 830-tól 930-ig.     

 

Nevezési díj:   Tűzfegyveres számok egy fegyvernem esetén 1500 Ft/fő, két fegyvernem esetén 2500 

Ft/fő a nevezési díj, mely tartalmaz egy ebédet A légfegyveres számok nevezési díja 1000 

Ft/fő versenyszámonként.  

                                                        Előnevezés nélkül a nevezési díj egyszeri + 500 Ft 

                                                         

 

Díjazás:  Egyéni I.-III helyezettek: oklevél, érem.                                                                  

.                                                        Összetett csapat: I.-III. helyezett: oklevél, kupa. 

                                                         Mixed verseny 1-3 helyezett különdíj 

 

  Összetett csapat I. helyezett elnyeri, és egy évig birtokában tarthatja az 

  „IN MEMORIAM” vándorserleget.  

 

 

Óvás:  Vitás kérdésekben a csapatvezető a versenyszám befejezését  

  követő 10 percben írásban nyújthat be óvást. Ebben a vezető versenybíró dönt. Óvási díj: 

3000 Ft. 

 

Egyéb:  Felhívjuk a figyelmet a fegyverszállítással kapcsolatos előírások betartására! 

                                                         A verseny ideje alatt a lőtérszabályzatot kérjük betartani! 

 

Megjegyzés:  A versenyzők nevezésükkel alávetik magukat a sportlövészet szabályainak, a 

versenykiírásban foglaltaknak. 

 

                                                        Versenybírókat az MVSE valamint a BAZ megyei SLSZ biztosít. 

 

Kérjük a T. csapatvezetőket, hogy a létszám pontosítása érdekében a résztvevők létszámát korcsoporti bontásban, 

fegyverszám megjelöléssel legkésőbb 2019 május 15.-ig, a 2011mvse@gmail.com email címre, ill. a 06 / 30-326-77-58 

(Bényei Ferenc) telefonszámra leadni szíveskedjenek. Felhívjuk a csapatvezetők figyelmét az előnevezés betartására, hiányos 

vagy nem pontos létszámot tartalmazó előnevezés esetén nem áll módunkban étkezést biztosítani.  

 

Kísérők részére 1000 Ft/fő áron biztosítunk étkezést. 

 

Miskolc, 2019. május 01. 

 

 

 

Minden versenyzőnek eredményes versenyzést kíván az        

        MVSE Vezetősége 

 

mailto:2011mvse@gmail.com

