
SANYI-KUPA 
      
A verseny helye: Győr, Kertvárosi Lőtér.     
A verseny ideje: 2020. július 05. – vasárnap – 10. óra 
Résztvevők: Győri Lövészklub tagjai, meghívott vendégek. 
A verseny jellege: Egyéni verseny, párbaj formájában, kieséses rendszerben. 
    Légpuska versenyszámban 10 lövés alapján elért eredmény. 
A verseny célja: Gyakorlás, szórakozás, barátság erősítése, a lövészet népszerűsítése.                      
Nevezés: A helyszínen, 9:00 – 10:00. 
Nevezési díj: 

• 9mm pisztoly:   2.000,- Ft,   

• kiskaliberű pisztoly: 2.000,- Ft.  

• légpuska:  1.000,- Ft   
Díjazás: 

• I.-III. helyezett: érem. 

• A nagykaliberű pisztoly versenyszám első helyezettje egy év időtartamra elnyeri a Sanyi-
kupát. Aki háromszor elnyeri a kupát, az végleg megtarthatja. 

 
A versenyszámok: 

• 9mm pisztoly: 
o versenytáv:  15 m 
o használható fegyver: szekrénytáras maroklőfegyver 
o engedélyezett kaliber:  9mm Luger 
o a fegyver csőhossza: max. 122mm 

• kiskaliberű pisztoly: 
o versenytáv:   15m 
o használható fegyver: bármilyen maroklőfegyver 
o kaliber:   .22 Lr 

• légpuska (14 év alatt): 
o versenytáv:   10m 
o használható fegyver: bármilyen rendszerű lékpuska, támaszték megengedett 
o kaliber:   4,5 mm 

•  

• Hölgyek és fiatalok (14-18 év) részére külön versenyszám kerül meghirdetésre: 
o Fegyver: .22 Lr. kaliberű maroklőfegyver – választható pisztoly vagy revolver. 
o Versenytáv: 15m 

 
Bárminemű kézéltámasz, kompenzátor használata tilos. Csak gyári kivitelű, nyílt irányzékos fegyver 
használható. 
 
A kezdő lövők a verseny előtt avatott személyek általi kiképzésben részesülnek és a verseny alatt is vigyázó 
szemek felügyelik őket. 
 
Aki a versenyzéshez szükséges technikai felszereléssel – fegyver, lőszer, fülvédő – nem rendelkezik, annak a 
verseny időtartamára ezt a Győri Lövészklub kedvezményes áron biztosítja. 
 
Versenyszabályok: 

• Tüzelési pozíció: álló.  

• Fegyverfogás: egy, vagy kétkezes. 

• A verseny kieséses rendszerben folyik, sorozatonként egy kiesővel. 
o Nagykaliber: 3 lövés 10 mp alatt. 
o Kiskaliber: 5 lövés 10 mp alatt 
o Hölgyek/fiatalok: 10 lövés 5 perc alatt 

• Minden sorozatból a legkevesebb köregységet lövő versenyző esik ki. 

• Amennyiben egy versenyző időn túl ad le lövést (lövéseket), úgy az eredményéből a legjobb köregység 
(köregységek) levonásra kerülnek az értékelésnél. 



• Ha a két legrosszabb eredmény értéke azonos, akkor szétlövés következik. 
o A szétlövésben mindkét kaliber esetén 5 lövést kell leadni, 10 mp alatt, a rosszabb búcsúzik. 
o Amennyiben itt is egyenlő az állás, úgy a bizottság dönt a kieső személyéről. 

• Légpuska versenyszámban:  
A verseny kiíróját egy sorozatban a kiemelés joga illeti meg. Amelyik sorozatban él ezzel a jogával, versenyző 
nem esik ki. 
 
A versenyt vizsgázott lövészetvezető vezeti. 
A versenyen elhangzó vezényszavak: 

• 3 (5) lőszert tárazz be! 

• Töltött tárat fegyverbe! 

• Tölts! 

• Tűz! 

• Üríts! 

• Fegyvert vizsgára! 

• Tedd el! 
 
Légpuska versenyszabályok: 

• Tüzelési pozíció: álló, térdelő vagy asztal mellett ülő. 

• Ülő pozícióban a fegyver feltámasztása megengedett. 

• egyszeri sorozat, 10 lövés 15 perc alatt, 10 m-re levő kispuska lőlapra – nem kieséses rendszer! 

• Értékelés: elért köregységek alapján. 
 
Aki a lövészetvezető utasításait nem tartja be, a lövészetvezető döntése alapján a versenyből kizárható.    
Technikai probléma esetén a versenyben lévő versenyzők, a sportszerűség szem előtt tartásával, 
engedélyezhetik az ismételt próbálkozást, vitás esetekben a 3 tagú versenybizottság dönt. 
 
A bizottság tagjai: Dr. Vajda Attila; Laczik Zsolt; Dr. Füves Sándor. 
 
A verseny időtartama alatt szendvicsek és ásványvíz várja a versenyzőket és kedves vendégeinket. A verseny 
végeztével a verseny kiírója, Dr. Füves Sándor, minden kedves jelenlévő versenyzőt, családtagot és meghívott 
vendégett szeretettel vár a helyszínen készített, bográcsban készült pörkölt lakomára. 
 
A hagyomány ápolása és a példa követésének reményében jó szórakozást kívánok minden sporttársamnak. 
                                                                                
 
                                                                       Dr. Füves Sándor 
 
 


