
VII. GÖRGEY ARTÚR Országos Lövész Emlékverseny 

Területi Döntő Miskolc 

2022 

A verseny célja: A lövészsport népszerűsítése, a fiatalok lő készségének fejlesztése, a 

lövészsport utánpótlásának biztosítása az MSSZ részére, a fiatalok versenyeztetése, fizikai 

állóképességének növelése. 

A verseny rendezője: MTTSZ Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet 

A verseny időpontja: 2022.09.30. péntek 1200 1600 

                                     2022.10.01 szombat 900 -1400 

helyszíne: Miskolc Csokonai úti lőtér 

Nevezés:                                                                                                                                                                                                                                              

2012 és 2022 között született fiatal nevezhető, aki  nem rendelkezik rajtengedéllyel az Országos 

döntő időpontjában, és azt megelőző két évben sem rendelkezett rajtengedéllyel, és aki nem 

rendelkezik minősítéssel  egyik versenyszámban sem. A nevezéskor kérjük a csapatvezetők 

írásos nyilatkozatát, hogy az indítani kívánt versenyző megfelel a kiírásnak. A megfelelőssége 

az MSSZ honlapján ellenőrizni fogjuk, hogy a nevezettek szerepelnek az Országos Listán.                                                                                                 

Területenként, 2 fő MSSZ igazolással rendelkező, de eddig minősítést nem szerzett versenyző 

az OPEN kategóriába nevezhető. Ide várjuk az MSSZ nyílt irányzékú versenyen résztvevőket, 

a Diákolimpia I-V helyezettjeit.     

Nevezési határidő 2022.09.29. 

 Kizárólag e-mailben  2011mvse@gmail.com 

 Részletes információ:  Bényei Ferenc  

                                      06 30 3267758 

Versenyszámok két korcsoportban fiúk és lányok két kategóriában nyíltirányzékú légpuskával, 

próbalövés után, 20 értékelt lövés 1/a lőlapra, 5-5 lövés/lőlap álló testhelyzetben történik. A lő 

idő próbalövésekkel együtt 30 perc Értékelés az MSSZ versenyszabályzata szerint. A döntőn 

SIUS találatjelző kerül alkalmazásra. Egy résztvevő csak egy kategóriában indulhat.  

Korcsoportok A versenyszámokat fiuk és lányok részére két kategóriában írjuk ki, két 

korcsoportban. Általános iskolai tanulók (lányok és fiúk) 4-8 osztály 2012- (betöltött 10. év) - 

2002. max. 20 év) között született részére, középiskolák tanulói részére (lányok és fiúk) 

(hagyományos középiskola I-IV, 6 osztályos III-VI., 8 osztályos IV-VIII betöltött maximum 

20. életév Mindkét korcsoportban, két kategóriában gyárilag nyílt irányzékú rugós 

vagy,bármilyen rendszerű (Rugós, gázos, sűrített levegős) nyílt irányzékú, légfegyverrel lehet 

indulni. A Hammerli AR-20 légfegyverrel, nyílt irányzékkal, lehet indulni.      

Díjazás: Az  I-III helyezettek Oklevél és Emléklap, díjazásban részesülnek 

Költségek: A rendezés költségeit a versenyt kiíró fedezi, az egyéb költségek a résztvevőket 

terhelik. 

mailto:2011mvse@gmail.com


Előzetes igényjelzés esetén korlátozottan fegyvert, lövedéket tudunk biztosítani. 

Technikai előírások: A verseny az ISSF és az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai, 

valamint a versenykiírásban foglaltak szerint kerül megrendezésre. 

Felszerelés Speciális lövészruha nem használható. Csizma és „surranó” nem engedélyezett. 

Farmer öltözet, póló javasolt, sportruházat engedélyezett. Lövész kesztyű és lövész szemüveg 

engedélyezett 

Fegyver: bármilyen rendszerű, gyárilag nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű 4,5 kg.-nál nem 

nehezebb légpuska használható, kiegészítő rögzített magasított pofadékkal és olyan 

súlyozással, amely támasztékul nem szolgál. Bármilyen gyártmányú és rendszerű légpisztoly 

használható. A lőállásban fegyvertartó állvány használható. Töltetlenség jelző használata 

kötelező.  Az Országos Döntőn fegyver ellenőrzés lesz 

Léglövedék: 4,5 mm-es bármelygyártmányú, lágy ólomból, vagy hasonló lágy anyagból 

készült léglövedék. Az Országos Döntőn hegyes végű léglövedék nem használható.  

Óvás: Vitás esetekben „Sportlövészet Szabályai” szerint a vezetőbíró dönt. Versenybírókat a 

rendező biztosít. 

 

Az Országos Döntő: 2022.december 3 (szombat) 9.30 órakor az Ács Gárdonyi Géza Ált isk. 

tornaterem. 

 

 

 

Miskolc 2022.09.18.                                                                                Bényei Ferenc 

                                                                                                            MVSE elnök 


