VERSENYKIÍRÁS
A MAPOSZ (Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség) engedélyével a
Fekete Sólyom Lövészklub kiírja a „Budapesti Régiós Bajnokság” negyedik forduló,
elnevezésű lövészversenyt.
A verseny a MAPOSZ érvényben lévő szabályai alapján kerül lebonyolításra. A verseny
MAPOSZ minősítő versenynek számít.
Résztvevők: versenyengedélyes, vagy napi rajtengedéllyel rendelkező 18. évet betöltött
személyek.
Rendező: Fekete Sólyom Lövészklub Páty.
Ideje: 2015.09.12. szombat
Helyszíne: Pátyi sportlőtér, 2071 Páty, Torbágyi út 134.
Lőtér nyitás: 08.30 órakor
Gyakorló belövés: 08.30-tól - 09.30-ig folyamatosan.
Előnevezés: az erdelyi59@gmail.com mail címre történhet.
Előnevezési díj: 2000 Ft + 500 Ft/további versenyszám. Az előnevezési díjakat a helyszínen
készpénzben lehet leróni.
Előnevezési zárlat: 2015.09.10. 18.00 óra
Nevezés a helyszínen: Rendezési támogatás 2500 Ft + 500Ft/ további versenyszám 08.00 és
09.00 óra között.
Verseny kezdete: 09.30 órakor, várható befejezés 14 órakor
Eredmények közlése: MAPOSZ licences és MAPOSZ napi rajt engedéllyel versenyzők
minősítési eredményei a maposz.sport.hu honlapján is közlésre kerülnek. A versenyen
MAPOSZ minősítést szerezni minden versenyszámban lehet.
Értékelés: Az egyes csoportok és kategóriák legalább 5 nevező esetén kerülnek értékelésre, a
ranglista és a minősítés értékelése a MAPOSZ szabályok szerint.
Használható fegyverek, kategóriák:
Működési elv: egylövetű rugós és PCA,
Tömeg: max. 6,8 kg távcsővel együtt
Torkolati energia: maximálisan 7,5J+6%
Irányzék: max. 10x-es nagyítású távcső, tetszőleges, kivéve vetített sugaras.
Elsütési erő: nincsen korlátozva, de biztonságos legyen.
Elektronikus sütés engedélyezett.
Lövedékek: max 5,5mm-es ólomtartalmú lövedékek.
Kategóriák:
-visszarúgásmentes 7,5J (pl. Walther LGR, Diana 75, Feinwerkbau 300)
-visszarúgásos 7,5J (pl. FÉG LG 427,LG14,Slavia 630,631, Walther LGV)

Versenyszámok:

Precíziós lövész feladat:
Verseny 20+20 lövés 25m-re ( VR 7,5J, VM 7,5J)
25m ( standard)
Lövés szám: 20 + 20 lövés 25m-re, az első sorozat előtt 5 próba lövés.
Lőidő: lassú sorozat (20 perc/20 lövés), gyors sorozat (10perc/20 lövés)
Testhelyzet: széken ülve, asztalról több ponton támasztva (bipod, babzsák, pokróc, stb
engedélyezett, merev befogó állvány nem engedélyezett) vagy FT ülőpózban, tetszőleges
irányzékkal (lézer kivételével) max. 10x-es nagyítású tetszőleges irányzékkal (lézer
kivételével). A lövészasztal magassága a dobogótól mérve75 cm, kiegészítő segédlap
használható, de annak rögzítése, szállítása, felszerelése a versenyzők feladata.
Ruházat: tetszőleges
Lőlap: standard: MAPOSZ 25m- es lőlap (“A” lőlap)
Széljelző: 25m hosszan, 5m-ként, illetve saját széljelző max. 3 darab.
Értékelés: a legjobb 16 találat kerül értékelésre a 20 lövésből sorozatonként, precíziós
szabályok szerint.
Díjazás: 1-3 helyezett érme, 4-6 helyezett oklevél kategóriánként, a kategóriák legalább 5
nevező esetén kerülnek díjazásra.

Speed sziluett lövész feladat:
Lövés szám: 20 lövés fémvadra, 25m-re (VR 7,5J, VM 7,5J)
Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés minden távolságra, papír célra.
Célok: 1/10 méretű fém MDLSZ sziluett állatfigurák, minden figura 25m-re.
Testhelyzet: precíziós légfegyveres lövészet szabályai szerint.
Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott.
Lőidő: max 6 perc
Értékelés: találatnak számít a céltárgynak az állványzatról való ledőlése. Csirke 4 pont,
disznó 3pont, pulyka 2 pont, kos 1 pont találati érték a lelőtt figurák összesített értéke.
A 20 lövéssel elért találatok összesítése után a találatokkal elért találati értéket meg kell
szorozni 2000-el és elosztani a valamennyi figura lelövéséhez szükséges, vagy a maximális 6
perc másodpercekben kifejezett idejével. Az így kiszámított érték a lőeredmény, azaz
pontérték. Az a versenyző a győztes akinek a legmagasabb a lőeredménye, a helyezéseket a
sorban ezt követő legmagasabb elért lőeredmények alapján kell kihirdetni. Holtverseny
esetében a több nagyobb értékű figura lelövése dönt, majd sorban a több alacsonyabb értékű.
Díjazás: 1-3 helyezett érme, 4-6 helyezett oklevél kategóriánként, a kategóriák legalább 5
nevező esetén kerülnek díjazásra.
Eredményhirdetés: a verseny vége után egy órán belül.
Óvás:
- torkolati energiára, díja 3000 Ft.
- tömegre, méretre, díja 10.000 Ft
- alaptalan óvás: az óvás díját az alaptalanul óvott versenyző kapja kártérítésként
- megalapozott óvás: a díjat az óvást benyújtó visszakapja.

A rendező fenntartja jogot, hogy idő szűke miatt a versenyfeladatot rövidítse, ez esetben az
értékelésbe csak az számít bele, amit minden versenyző teljesíteni tudott.
Kérünk minden résztvevőt, hogy a Lőtérbiztonsági szabályok betartására fokozottan ügyeljen!
Mindenféle vita esetén a rendező a helyszínen dönt!
A 4 lábú lövész asztalok billegés mentesítése a lövész feladata, ehhez hozzon magával
alkalmas alátétet (kettős ék, rugalmas lap, stb.) A lőtér adottságaiból adódnak a lövészasztalok
paraméterei, akinek ez nem elég hosszú, az a versenyző saját technikával hosszabbíthat,
(rajztábla, deszka) de a szerelvényezés időtartama a versenyt nem hátráltathatja és a többi
lövészt nem zavarhatja, akadályozhatja!
A rendezvény alatt hobby lövészek részére folyamatos gyakorlási lehetőséget biztosítunk,
érdekes feladatokkal.(szívószál lövészet, fémvad vadászat, flip target célok stb.)
A verseny ideje alatt zsíroskenyér, hagyma és/vagy paradicsom, paprika ellátmányt
biztosítunk. A lőtéren üdítő, kávé, ásványvíz vásárolható.
A rendező a változtatás jogát fenntartja.
Páty, 2015. 08.27.
Erdélyi Tamás
légpuskás szakosztályvezető
70/3804535

