
 

 

     
    
 Ifj. Szücs Gábor emlék verseny 

                                          Meghivásos minősitő légpuska, 
                 valamint légpisztoly, kispuska és sportpisztoly lövészverseny 

  
V E R S E N Y  K I Í R Á S A 

 
A verseny célja: - versenyzési lehetőség biztosítása,  

        - minősítés megszerzése légfegyver számban, 
        - sportbaráti kapcsolatok ápolása és a 
        - lövészsport népszerűsítése. 

 
A verseny rendezője:     "Szent László" Lövészklub Bakonyszentlászló 
                      
A verseny helye és ideje: Bakonyszentlászló (terep és légpuskás lőtér) 
                                                2019 május 18 (szombat) 8 óra 
 
A verseny fővédnöke: Dr. Vajda Attila a Győr-Moson-Sopron Megyei 
                                     Sportlövő Szövetség elnöke 
 
Versenybírók:  Győr-Moson-Sopron Megyei Sportlövő szövetség és más 

megyék birói 
 
A verseny résztvevői: Győr-Moson-Sopron Megye és 
                                     más megyék meghívott lövészklubjai, lövészei. 
                                     Minősítés csak érvényes MSSZ rajtengedéllyel szerezhető!! 
 
Gyülekezés helye   : Bakonyszentlászló, Nádas utca 6. (légpuska lőtér) 
 
Versenyszámok     : Nyíltirányzékú légpuska: 10 m álló testhelyzet 
       (elektronikus mozgatóval ellátott 6 lőállásos lőtér) 
       5 perc próbalövés 1 lőlapra 
       20 értékelt lövés (lőlaponként 2 lövés) 20 perc lőidő   

    2-a lapra!!  
 
       Légpisztoly: 10 m álló testhelyzet 
       5 perc próbalövés 1 lőlapra 
       20 értékelt lövés (lőlaponként 5 lövés) 20 perc lőidő 
                                  7-a lőlapra 
 
       Kispuska: 50 m fekvő testhelyzet (tereplőtér) 
       5 perc próbalövés 1 lőlapra 
       20 értékelt lövés 2 lőlapra (2x10) 20 perc lőidő 4-a lőlapra 
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    Sportpisztoly: 25 m álló testhelyzetben (tereplőtér) 
           5 perc próbalövés  
       20 értékelt lövés 1 lőlapra  20 perc 
 
Korcsoportok: 
serdülő fiú vagy leány     (2005-2006-2007-2008-2009) 
ifjúsági és junior  fiú vagy leány  (2004-2003-2002-2001-2000-1999) 
felnőtt nő és férfi            (1998-től) 
 
Technikai előírások:  
bármilyen rendszerű, nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű 4,5 kg-nál nem nehezebb 
légpuska, sűrített levegő használata  engedélyezett. 
nyíltirányzékú 0.22 puska, súlya max.: 4,5 kg elsütési erő min.0.5 kg 
Sportpisztoly 0.22 kal. (300x150x50 mm nagyságú dobozban elférő fegyver) 
Lőszerről minden versenyző maga gondoskodik. 
 
 
Díjazás (egyéniben) 
Légpuska  A verseny lebonyolítása: - egyéni és csapatverseny 
(MSSZ előírástól eltérően) 
Csapat létszám  5, 6 vagy 7 fő, összetétele: 
1 fő légpuska serdülő nemtől független   
1 fő légpuska ifjúsági vagy junior leány 
1 fő légpuska ifjúsági vagy junior fiú 
1 fő légpuska felnőtt nő  
1 fő légpuska férfi versenyző 
1 fő kispuska férfi versenyző 
1 fő (sportpisztoly) 14 évet betöltött bármely nemű és korosztályú versenyző, aki 
lehet  az előzőekben indult csapattag is. 
 
 
Egy klub csak egy csapatot  indíthat. Egyéni indulók száma nincs korlátozva. 
 
60 év feletti versenyzők részére sportpisztoly versenyszámban külön értékelés 
 
Légpisztolyban két kategória: 20 éven felül férfi, nő valamint 
                                                 20 év alatt fiú és leány          
 
Felszerelés: 
Sportruházat (lövészkabát, kesztyű, szíj, távcső használata megengedett) 
Saját fegyver, lőszer használata kötelező! 
Kispuska versenyszámnál saját takaró használata tilos! 
 
Nevezés 
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- előzetesen írásban    vagy telefonon    (2019. május 13. hétfő)                            
Szücs Gábor ügyvezető elnök  8431.Bakonyszentlászló, Nádas utca 6. 
Tel: 88-465-381. (esti órákban) vagy a  30-569-8706. számon illetve 
loveszklub@freemail.hu  -ra 
- helyszínen  max. 10 óráig 
 
Nevezési díj: 
Csapat 6000 Ft, egyéni  1000 Ft/fő/szám  
(A nevezési díj egy  ebéd biztosítását is tartalmazza ezért kérem a várható létszám 
előzetes közlését) 
Serdülő fiú-leány, ifjúsági fiú-leány, felnőtt nő és férfi 
Kispuska  Ifjúsági fiú-leány, felnőtt férfi és nő 
Légpisztoly  20 év felett férfi és nő 
   20 év alatt fiú és leány 
Sportpisztoly felnőtt nő és férfi 
   60 év felett férfi 
Csapatban: az I-III. csapatok serleg, érem és oklevél 
 
Életkor igazolás diákigazolvánnyal, vagy személyigazolvánnyal történik. 
 
Értékelés: az elért köregység alapján, holtverseny esetén az idevonatkozó szabá-                                            
                   lyok szerint. 
 
Csapatverseny: a benevezett csapattagok által elért összköregysége alapján. 
 
Óvás:a vitás kérdésben a versenybíróság dönt a sportlövészet szabályai alap- 
          ján. 
 
Bakonyszentlászló, 2019. április 2.  
  
                 
 

                      Szücs Gábor  
           ügyvezető  elnök 

 
  
 
A regisztrációs dij 2019. január 10-án a GY-M-S Megyei Sportlövő szövetség 
számlájára befizetésre került.. 
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