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VERSENYKIÍRÁS A 

 „TAVASZNYITÓ VÁNDORKUPA” versenyre 
 

A verseny és lőgyakorlat célja: az évente megrendezésre kerülő lőgyakorlattal egybekötött 

lőversenyen fő cél a kötelezően előírt lőkiképzés első negyedévi végrehajtása, lőkészség 

fejlesztése és lövészet gyakorlása, valamint lövészeten résztvevők családtagjainak biztosítani 

egyéb kategóriás versenyzési lehetőséget, kikapcsolódást. 

 

A verseny fő védnökei: a Személyi és Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Fejér Megyei Szervezete, és a Fejér Megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége. 

 

Rendező: Jerichó Lövészklub  

 

Verseny ideje: 2010. március. 27.  10 órától  
 

A verseny helye: Sóstói Ipari Park pincelőtér  
 

Résztvevők: meghívás alapján az őrző-védő testületek fegyveres tagjai. Egyéni és 

csapatverseny. 

 

Minden résztvevő lövő családtagjait is várjuk a következő megmérettetésre, 

versenyzésre. 

 

Gyermekeknek  10 éves kortól légpuskalövészet versenyszámban különféle célokra, 

csoki díjazással.  pld. lufilövés, bukóalakos lövés, lőlapos lövés. 

 

Női versenyzőknek, sodrófa hajító verseny, díjazással. 

Minden résztvevő részére kézigránát célbadobó verseny lehetőség. 

Lehetőség lesz az íjászat kipróbálására is. 

 

A lőcsapatok létszáma: 5 fő, testületenként több csapat is indítható. Minden csapattag egyéni 

induló is, a négy legjobb eredmény számít a csapat eredményébe. 

 

Nevezés: a helyszínen és levélben vagy faxon is lehetséges.  

Nevezési díj nincs. A verseny költséget a szakmai kamara  térít.  

 

Cím: Személyi és Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei 

Kirendeltsége, 8000. Székesfehérvár, Horváth I. u. 14. Tel/06/22/504935 Fax/06/22/504936 

 

Nevezéskor kérjük a várható létszámot megadni.  

 

Technikai biztosítás, és előírások: a lövészet végrehajtása a csatolt 1.sz. melléklet alapján. 

Saját fegyver használata megengedett, ha nagy kaliberű pisztollyal rendelkeznek max. 9mm 

űrméretig, normál lőszerrel. A kétkezes lövés megengedett, szabályos fogás betartása mellett 

a sérülések megelőzése érdekében. Szükség esetén fegyvert, lőszert díjmentesen biztosítunk, 

de próbalövésre nem lesz lehetőség.  



 

 

Versenyszámok és technikai előírások: 

A lőfeladatokat egyszerre egy fő hajtja végre, a lövészetvezető vezénylése alapján; aki  indít, 

és méri az időt. Lőszermennyiség lőfeladatonként 5-5 db lőszer, külön-külön tározva. 

 

1. számú lőfeladat: betárazás 5 db lőszer tárba. A lövészetvezető vezényszavára 5 célzott 

lövés leadása az állóalakos céllapra a bejárati ajtó I-es ablakából. Lőidő 20 mp, lőtávolság 

15 méter.. 

 

2. számú lőfeladat: 5db lőszer betárazása a lövészetvezető utasítására megkezdi a tüzelést 

a bejárati ajtó II.-es ablakából az állóalakos céllapra 5 db lőszer felhasználásával a cél 

leküzdése, Lőidő 20 mp. Lőtávolság 15 méter 

 

Költségek: a verseny és lőgyakorlat végrehajtásához  szükséges költségeket a szakmai 

kamara átvállalja.  

 

Igazolás kiadása: a versenyen, lőgyakorlaton résztvevőkről igény alapján igazolást illetve 

jegyzéket állítunk ki. Minden lövő hozza magával az ez évre érvényes kamarai tagságot 

igazoló igazolványát, vagy dokumentumát a regisztráció végett.  

 

Értékelés:  

Egyéni : Az állóalakos céllapon a piros színnel jelölt testterületre bevitt lövések 10 pontot  az 

egyéb színnel jelöltek találatai 5 pontot érnek és e szerint lesz az értékelés. Egyezőség esetén 

az 1. sz. célon elért jobb eredmény dönti el a helyezést. 

 

Csapat: a csapatból a négy legjobb versenyző összesített eredménye lesz értékelve.. 

Egyezőség esetén az 1. sz.  célon elért jobb eredmény dönt.  

 

Díjazás.  

Egyéni: I – III. helyezettek kupa + érem + oklevél  

 

Csapat:   I. helyezett – vándorkupa + oklevél  

               II. helyezéstől oklevél 

 

Az első helyezett elnyeri a Fejér Megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége által 

felajánlott  „Vándorkupát” .  

Egymás után három, vagy bármikor 5 alkalommal megnyert verseny után a kupa végleg a 

csapatnál maradhat.  

 

Kérjük a résztvevőket a balesetmentes lövészet végrehajtására és a biztonsági rendszabályok 

maximális betartására. 

  

FIGYELEM!!!!! 

 

A fegyvertörvény változása és a közelmúltban bekövetkezett rendkívüli események 

ráirányították a figyelmet a fegyvert tartó, használó szervezetekre, személyekre. A 

szigorítások mellett nagy valószínűséggel az ellenőrzések is szigorúbbak lesznek. Az évi négy 

lőkiképzési foglalkozás kötelező. 

 

Balesetmentes, eredményes, sikeres munkát és versenyzést kíván a  

 

 

 

                                                                        RENDEZŐSÉG  

 


