
Kedves Sporttársak! 
 
A szept. 4-i Gy-S-M Megyei ET Megyebajnokságon a helyi felhasználású lőpor/csappantyú vásárláson túlmenően 
a megfelelő engedéllyel rendelkezőknek lehetőségük lesz lőport, csappantyút, illetve lövedéket vásárolni. 
 
A lövedéket Varga János – https://www.vz-bullets.eu – a lőszerelemeket Nagy Tamás – Kópháza – szállítja. 
 
A lövedéket nem kell előre rendelni, de ha valaki biztosra akar menni – kaliber, mennyiség – ajánlatos egy rövid 
emilben Jánosnak jelezni az igényét.  (info@vz-bullets.eu) 
 

A lőpor és csappantyú esetében előrendelés szükséges! 
 
Az árlisták és a megrendelőlap letölthetők az alábbi linkről: 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1UGeCPrm27PxQxydbsN0XZ7yHrUMJur3J?usp=sharing 
 
Az olcsóbb árakat és több fajtát tartalmazót akkor tudja Tamás Német országból behozatni, ha az össz. rendelés 
eléri a 20 kg-t. A másik – ami csak pár €-val kerül többe, de sokkal kisebb a választék – kisebb mennyiség esetén 
is rendelhető.  Ha valaki olyan lőport szeretne, amelyik csak a német országi listán van, jelezze a rendeléskor, 
hogy ennek hiányában kér-e és milyet az osztrák forrásból!  (Ha lesz megfelelő mennyiség, akkor természetesen 
az olcsóbb áron szállít Tamás.) 
 
Ez a lehetőség nem csak a feketelőporos lövészek, de lőszertöltők számára is nyitott, terjesszétek nyugodtan! 
Akinek engedélye van és szüksége van lőszerelemre, most rövid szállítási határidővel hozzájut. 
 

A rendeléseket legkésőbb aug. 24-ig juttassátok el Tamásnak! 
 
Mivel egyidőben van a verseny és a kelenvölgyi börze, azok számára is tervezzük a csere/vásárlás lehetőségét 
biztosítani, akik a versenyre jönnek, esetleg Bp. túl messze van számukra. 
 
A börzéhez nem kell semmit sem bérelni, a rendezők átveszik az árut, felírják, hogy az eladó mekkora összeget 
szeretne kapni érte és amikor az eladó haza menne vagy az árut, vagy az ellenértéket adják vissza. Természetesen 
csak ilyen körülmények között eladható, magán értékesítésben kezelhető áruk cserélhetnek így gazdát! 
 
A részletekkel kapcsolatban keressétek Ferenczi Balázst (feba78@gmail.com)! 
 
A versennyel kapcsolatos információk elérhetők a Győri Lövészklub honlapján a versenynaptárban (szept.4) - 
https://gyoriloveszklub.hu/?yr=2021&month=9&dy=&cid=my-calendar 
 
Esetleg további információ kérhető: info@gyoriloveszklub.hu címen. 
 
Várunk minden lövészt, érdeklődőt, vásárlót! 
 
A szervezők 
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