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Ikt: 77/2014/K 

VERSENYKIÍRÁS 

 
Az OMVK Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi szervezete szervezésében a múlt év őszén indított  

 

„ B A R Á T S Á G   K U P A ” 

 

című hagyományteremtő lövészverseny kilencedik fordulójára Jász-Nagykun-Szolnok megyében kerül sor. 

 

A lövészverseny az ABÁDSZALÓKI DIANA lőtéren kerül megrendezésre 

 

2014. május 11-én 9:00 órai kezdettel. 

 
Regisztráció 8:00 – 8:45 – ig, majd megnyitó. 

A verseny kezdete 9:00 óra! 

 

Versenyszámok: 

 

I. Korongvadászat skeet pályára  építve 5 géppel 25 korongra. 

II. Korongvadászat trap pályára  építve 5 géppel 25 korongra. 

III. Korongvadászat toronykakas pálya 8 lőállás double 24+1 korongra 

Egyénileg elérhető maximális pontszám: 75. 

 

Indulási feltételek: 

A két megyében lakó, megyei vadászjeggyel rendelkező vadászok, koronglövők. 

Nem a két megyében lakó (Bács-kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok) versenyzők, a Vendég kategóriában indulhatnak. 

 

Használható fegyver és lőszer: 

Sport, vagy vadász sörétes puska, kalibertől függetlenül, de érvényes műszaki vizsgával! 

Sportlőszer max.: 28 gr. söréttöltettel! 

Mindkét megye 20-20 főt tervez indítani, de ha az egyik megyéből többen neveznek, ez max. 25 fő lehet, akkor az összesített eredmény 

a kevesebb főt indító megye versenyző számához lesz igazítva. 

A rottékat vizsgával rendelkező lövészetvezetők vezetik. 

Ebédet biztosítunk. (ára a nevezési díjban) 

 

A verseny díjazása: 

A győztes megye részére a BARÁTSÁG KUPA néven alapított vándorserleg, amelyet a következő versenyre elhoz. (Három egymás 

utáni győzelem esetén a KUPA a megye tulajdonába kerül és új KUPA lesz alapítva.) 

Senior kategóriában:  (be nem töltött 55.évig) 3 legjobb eredményt elért versenyző részére,  serleg, érem, oklevél. 

Veterán kategóriában:  (betöltött 55.évtől) a 3 legjobb eredményt elért versenyző részére,  serleg, érem, oklevél. 

Vendég kategóriában:  a 3 legjobb eredményt elért versenyző részére,    serleg, érem, oklevél. 

  

Nevezési díj: 5.500,- Ft/fő, amelyet a helyszínen a regisztrációkor kell fizetni. 

 

Edzési lehetőség: 2014. május 10-én (szombat), 12-18,00 óráig, 1500,-Ft/rotte. 

 

Szolnok, 2014. április 30. 

 

Várjuk szíves részvételüket! 

Jó versenyzést, szép eredményeket kíván a szervezők nevében: 

 

 

 

Szabó Gyula           Kasuba András 

Lőtérvezető                  J-N-Szolnok megyei titkár 
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VERSENYZŐK RÉSZÉRE A TÁMOGATOTT VERSENYEKEN BETARTANDÓ SZABÁLYOK: 

 A versenyen 5 lövőből állnak a rotték. A rotték összeállítása a lövők érkezése és nevezése alapján történik. 

 Minden új rotte lövőjének, versenyzőjének kezdéskor be kell mutatni a korongot, röppályát.  

 A korongbemutató során fegyverrel célozni, vagy lövést tenni nem lehet. 

 Egy pályán 5 lőállás van. Ha kevesebb a lőállás, akkor egy lőállást végig lő minden versenyző, és csak utána 

mennek a következő lőállásba. 

 A lőállásokban balra forgás van! Egy lőálláson kettő-négy egyes és egy doublé korongot kell adni. 

 FORGÁS: Lőállás elhagyása csak az utolsó lőállás lővésbejezése után lehetséges. 

 Minden pályán egy bíró, és egy rottelap író van. 

 A hibát hangosan bemondja a bíró. A bíró ítélheti csak meg, hogy a korongot eltalálták, vagy nem, törötten jött 

vagy nem, a pályán jött vagy nem. Az ő döntése a végleges. 

 Hallásvédő, védőszemüveg nélküli lövő a lőállásba nem mehet, nem jogosult lőni! 

 A lövőnek megfelelő módon nyilvános szereplésre alkalmas ruházatban kell megjelennie a lőállásban. 

 A lövő nem vehet részt a versenyen, ha alkohol, vagy egyéb képességeit befolyásoló szer hatása alatt áll. 

 A lövők a rajtszámaikat - versenyszervező biztosítja – a verseny alatt végig kötelesek viselni. 

 Tilos élő állatra vagy madárra lőni, a lőálláson kívül nem lehet lövést szimulálni. 

 Nem lehet más lövő korongjára lövést szimulálni, amíg az lő a korongra. 

 A lövő a lőállásba lépve megtöltheti fegyverét, feltéve, ha nyitva - félautomata fegyvernél hátrahúzott zártesttel 

– tartja és csövét biztonságosan a lőirány felé fordítja. Abban az esetben csukhatja össze –engedheti a zártestet 

előre-, ha ő következik lőni. 

 Korong fogadása előtt a fegyver szabályos tartása: fegyvertus felső része a kulcscsonttól min. 20 cm-re 

legyen, vagy vállból legyen. 

 Ha valamilyen hiba (lőszer, fegyver) miatt a lövés nem ment el, a lövő köteles a lőállásban maradva fegyverét a 

lőirányba fordítva, a biztosítót nem megérintve, fegyverét nem kinyitva várni, amíg a bíró ellenőrzi azt. 

 A lövő addig nem fordulhat hátra a lőirányból, amíg fegyverét megnyitva ki nem ürítette azt. 

 A korongbemutató alatt, vagy ha valamiért szünetel a lövészet, a lövő köteles fegyverét nyitott és ürített 

állapotban biztonságosan tartani. 

 Szétlövés helyét, lövészetvezetőnek a verseny megkezdése előtti eligazításon ismertetnie kell. 

 Szétlövés: valamelyik pálya 5 lőállásának dublekorongjai. Találategyenlőség esetén középső lőállás korongjai 

első hibáig.  

 Minden fegyvert akkor is, ha nincs benne lőszer a legnagyobb gondossággal kell kezelni. 

 A fegyvereknek jól láthatóan ürített állapotban kell lennie. 

 Félautomata fegyvernek nyitott zárral kifelé és csövét le vagy felfelé tartva kell lennie. 

A lövő nem használja fegyverét, akkor a kijelölt helyen függőleges helyzetben tárolhatja. 


