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!tsssA nészvéteil Szövetségiink hírei
a IV. IPA NAV
Nemzetközi Szituációs Lövészversenyen

^ rendezvenv lóvédnöke dL DeneteI
A loro. p. ezreoes, o NAv Beveresr ro-
igozgolósÓg igozgotójo Volt 70 jelentkezó

regisziróll oZ egyre népszerŰbb Versenyre,

omelyen egyéni és csopol koleooriobon in-

dultok o Íesllvevók' AZ idén negy orszog:

szlovikio, csehorszÓg, oroszorszÓg és
RomÓnio VersenyzÓi is indultok o komoly
meg mérettetésen '
l Az lBssA Teom toposzlolt Versenyzói BoÍ_

si fibor, Pipicz zsolt és Ml ok Tomós nogy-

szenj eredményt értek el, csopoiversenyben
0Z elókeLó hormodik

helyen VégezÍek'

GIolulólunk az
IBSSA csspat togjo-

inok Íendkívül sike-
rcs szercplésijkhiiz!
l A sziluÓciós loVé-

szet fontossÓgÓról

és gyokoíoti hosz
núÓ| csonún Jó-
nos löVészetvezetó,

lPA NAV o köVet

kezÓket mondto el

"A szituÓciÓs lövészet veÍsenyszimoi volós

és igozi kihívisok elé ó ítjok o versenyzőt!

szimiro ismeretlen pilyókon ke oZ olop

inÍormÓCiÓk ismeretében, omelyet a pont

lövészetek soÍin nÓÍ begyokoroltok - o le-

heti legjobbol kihoznia nogÚbÓ A 30 éves

fegyveres toposzfolotom mond1tjo velen,
hagy o Íegyvert hivotosszerÚen viselo ne

egy elire megismerl és JÓl begyokoroll pi-
lyin versenyezzen, mert o ndpi szolgÓ\otai

soron is ezertéle szituociÓvol szembesúlhef,

és omennYiben homis biztonsigérzelel ge

nerol nlgdnok, sojnos oZ életével Íizethet!

s7üksegs.leru tehol egy oly1n 1tlogo mn
denre kleriedo kepzellseg megszerzese
omelY nem sénókot tonÍÍ, honen o lőÍegy'

verek biztonsigos kezeléséÍ segít e\so]óÍíto-

ni és birmilyen kÓrúlnénYek kazótt mog1-

bizÍos és o jogszobÓlyi holléÍnek megfeleli
olholmo,/osol teszt lehetove. Enneh az isne
Íetanyognok oz els1jótítos1nok legjobb esz-

kÓze o szilu1ciÓs lövészet!"
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