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Versenyfelhívás
A 2021. évi Győr-Moson-Sopron Megyei Elöltöltős Megyebajnokság
2021. 09. 04-én, szombaton, 9:00 kezdettel a Győri Lövészklub lőterén – "Laczik László" Lőtér és Kiképző
Központ – Győrszentiván Kertváros - kerül megrendezésre.
Versenyszámok:
• (ET1) – Trapper – 50m, bármilyen muskéta, kovás vagy perkussziós puska
• (ET1) – Mariette – 25m, bármilyen replika perkussziós revolver
• (ET1) – Rákóczi – 25m, bármilyen egylövetű kanócos vagy kovás huzagolt vagy huzagolatlan pisztoly
• (ET1) – Kuchenreuter, 25 m csappantyús pisztoly
A bajnokság résztvevői:
• A versenyen csak érvényes sportorvosi engedéllyel és 2021. évi MSSZ-versenyengedéllyel rendelkezők
szerezhetnek minősítést, de
• a bajnokságon azok is részt vehetnek, akik rajtengedéllyel nem rendelkeznek.
• A minősítést valamennyi versenyszám esetén "Felnőtt" kategóriában lehet megszerezni, de a
megyecsúcsokat nemek és korosztályok szerint rögzítjük.
Nevezés:
• A versenyzőket klubjaik a SVIR rendszerben előzetesen nevezik be.
• Versenyengedéllyel nem rendelkezők a info@gyoriloveszklub.hu címen e-mailben – név, születési év,
versenyszám(ok) megadásával – jelentkezhetnek.
• Nevezési/jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.
• A lőállásbeosztást a gyoriloveszklub.hu honlapon, a verseny naptári bejegyzésénél szeptember 2-án
tesszük közzé.
• Helyszíni nevezés a szabad helyek függvényében, a verseny kezdetéig lehetséges!
Nevezési díj:
• 4.000 Ft/fő az első, 2.000 Ft/fő a további versenyszámok.
• A nevezési díj a helyszínen fizetendő.
• Helyszíni nevezés esetén +1.000 Ft/fő/versenyszám.
Az eredményhirdetésre a verseny zárását követően kerül sor. (Megkérünk minden megyei bajnokot az
eredményhirdetésen való részvételre, mert utána közös fotó készül a KISALFÖD megyei napilap részére, amit
már később nem ismétlünk meg.)
Versenyszabályok: A versenyen a fegyverekre, lőszerekre, lőidőkre és az egyéb technikai feltételekre a MSSZ
Történelmi pontlövész szakág, MLAIC és MEFLSZ közös versenyszabályzata alapján.
Díjazás: Nemre és korra való tekintet nélkül egyéniben "Megyei bajnoki" címet az a megyei tagklub versenyzője,
illetve állandó megyei lakos szerez, aki minimum 8 versenyző közül az első helyen végez, vagy legalább 5
versenyző esetén I. osztályú eredménnyel, illetve új Megyecsúccsal győz. Az egyéni I-III. helyezettek oklevél és
érem díjazásban részesülnek. Amennyiben adott kategóriában, korcsoportban "Megyei bajnok" cím nem kerül
kiadásra, az elért új Megyecsúcs akkor is érvényes.

Költségek:
• A rendezési költségek a Győr-Moson-Sopron Megyei Sportlövő Szövetséget, az egyéb költségek a
résztvevőket terhelik.
• A verseny ideje alatt lőpor és csappantyú vásárlásra lesz lehetőség.
Óvás írásban, legkésőbb az eredményjegyzék közzétételét követő 30 percen belül, 5.000,- Ft óvási díj befizetése
mellett nyújtható be, amelyet jogos észrevétel esetén visszatérítünk. Az óvást a helyszínen felkért háromtagú
bizottság bírálja el, a határozatuk ellen fellebbezésnek nincs helye.

Kérjük a versenyzőket, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében a verseny kezdetére pontosan
érkezzenek meg!
Győr, 2021. június 12.
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