A MISKOLCI VASUTAS SPORTLÖVŐ EGYLET
VERSENYKIÍRÁSA
Meghívásos megyei kispuskás, sportpisztolyos, légfegyveres lövészverseny
„Köztársaság Kupa”
A verseny célja:

Méltó megemlékezés nemzeti ünnepünkről
A lövészsport népszerűsítése.
Versenyzési lehetőség biztosítása.
Sportbaráti kapcsolatok ápolása.

A verseny helye, ideje:

Miskolc, Csokonai út. 3.sz.. alatti MVSE lőtér
2019. október 19. 9.00 óra.
Eredményhirdetés: várhatóan 1300 óra körül.

A verseny rendezője:

MTTSZ Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet

A verseny résztvevői:

A meghívott lövészklubok tagjai. versenyzői.
férfi, női
valamint seniora és senior korcsoportokban.

Versenyszámok:

Nyíltirányzékú kispuska 10 lövés.
Sportpisztoly 10 lövés.
Egyéni és csapatverseny
Puska csapat:
1 nő + 2 férfi
Pisztoly csapat:
1 nő + 2 férfi
Összetett csapat: 1 nő + 2 férfi puska – 1 nő + 2 férfi pisztoly
Csapatban puska-pisztoly számot lőheti ugyanaz a versenyző. A
részvétel korosztályra való tekintet nélkül értendő. A verseny a
pisztoly versenyszámmal kezdődik.

Technikai előírások:

Használható fegyverek: 0,22 kaliberű, nyílt irányzékkal szerelt,
bármely kispuska, amely nem haladja meg az 5,5 kg
súlyhatárt,és elsütési ereje legalább 0,5 kg.
Sportpisztoly az MSSZ szabályai szerint
Ruházat az MSSZ szabályai szerint.

.
Lőszer:

Bármilyen gyártmányú 5,6 mm-es ólom, vagy más lágy
anyagból készült lőszer. Saját fegyver, lőszer használata
kötelező.

Lőlap, lő idő:

Kispuska: 2 db. 5/a lőlapra

(1 próba, 1 értékelt)

2
15 perc, ebből 5 perc próbalövésekre (próbalövések száma
korlátlan)
Sportpisztoly: 2 db. 8/a lőlapra
(1 próba, 1 értékelt)
15 perc, ebből 5 perc az 5 próbalövésre. Puska versenyszámhoz
lőtéri leolvasó távcsövet a rendezőség biztosít.
Nevezés:

Folyamatosan a helyszínen 830-tól 900-ig.

Nevezési díj:

Egy versenyszám esetén 1500 Ft/fő, két versenyszám esetén
2300 Ft/fő, mely tartalmaz egy tál meleg ételt.

Helyezések eldöntése:

Elért köregységek alapján.
Csapatban a 3 fő, összetett csapatban a 6 fő együttes eredménye
számít.

Díjazás:

Egyéni I-III helyezettek: oklevél, érem
Puskás csapat .I-III. helyezettek : serleg ,oklevél
Pisztolyos csapat: I.-III. helyezettek: serleg, oklevél.
Összetett csapat: I.-III. helyezettek: oklevél.

Óvás:

Vitás kérdésekben a csapatvezető a versenyszám befejezését
követő 10 percben írásban nyújthat be. Ebben a vezető
versenybíró dönt. Óvási díj: 3000 Ft.

Egyéb:

Felhívjuk a figyelmet a fegyverszállítással kapcsolatos előírások
betartására!

Megjegyzés:

A versenyzők nevezésükkel alávetik magukat a sportlövészet
szabályainak, a versenykiírásban foglaltaknak.

Kérjük a T. csapatvezetőket, hogy a létszám pontosítása érdekében a résztvevők létszámát
korcsoporti bontásban legkésőbb 2019. október 16.-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.

Miskolc, 2019. szeptember 28.
Minden versenyzőnek eredményes versenyzést kíván:
MVSE vezetősége

