
V E R S E N Y K I Í R Á S  

Az IPA BRFK Közhasznú Egyesülete
lövészversenyt rendez

2014. november 7-én, pénteken 9.00 órakor.

Hely  szín  :  Budapest, X. kerület Fehér úti lőtér

Nevezési határidő: 2014. október 20-ig

Jelentkezni lehet: Kozák Tibor úrnál, az IPA BRFK Közhasznú Egyesület elnökénél
a 00-36-20-560-0974 mobil-telefonszámon.

Nevezési díj: csapatonként 6.000 Ft, amelyet a helyszínen kell befizetni.

I. Pontlövés (egyéni és csapat nevezések)

Céltávolság: 25 méter
Lőlap: 4.sz. körös mellalak (katonai)
Fegyver: Bármilyen 7.62-9.65 öbméretű és max. 6” csőhosszúságú standard öntöltő (félautomata) pisztoly.

Kompenzátor, sportmarkolat, optikai irányzék használata nem engedélyezett!
Mikrométeres irányzék használható.

Lövésszám és lőidő: 3 próbalövés 2 perc alatt, 10 értékelt lövés 5 perc alatt
Végrehajtás: Állva, szabad kézből egy-vagy kétkezes fegyverfogással a lőgyakorlat vezető utasításai alapján.
Értékelés: A sportlövészet szabályai szerint.

II. 7/3 (egyéni és csapat nevezések)

Céltávolság: 25 méter
Lőlap: olimpiai árnyalak
Fegyver: Bármilyen 7.65-9.65 öbméretű, öntöltő maroklőfegyver kategóriába tartozó pisztoly használható. 

A csőhossz és az egyéb kiegészítők – az optikai irányzékok kivételével – nem esnek korlátozás  
alá. 

Lövésszám: 3 próbalövés, 10 értékelt lövés
Végrehajtás: A lőlap hét másodpercenként három másodpercre fordul be a lövő irányába. Egy befordulás alatt  

egy lövést kell leadni.
Értékelés: A sportlövészet szabályai szerint.

A pontlövés és 7/3 versenyszámban egyéni és csapat nevezés is lehetséges.
Csapat nevezés esetén egy csapat három főből áll.
A pontlövés és 7/3 versenyszám összesítve is értékelésre kerül.



III. Párbajlövészet (egyéni nevezések)

Céltávolság: 18 méter
Célok: 5 db fémcél
Fegyver: u.a., mint a „Pontlövés” versenyszámnál
Végrehajtás: Készenléti helyzetből (fegyver tűzkész állapotba helyezve, 45 fokos szögbe leengedve), hangjelre 

minél  rövidebb  idő  alatt  leküzdeni  az  5  fémcélt.  A  két  párbajozó  egyszerre  hajtja  végre  a 
feladatot. Továbbjut, aki több célt küzdött le. Azonos találati szám esetén a rövidebb végrehajtási 
idő számít. A versenyzők 5-5 db lőszert kapnak; újabb 5 db jár a továbbjutóknak.

Fegyver és lőszer:
A versenyzők az általuk hozott fegyverrel vesznek részt a versenyen. A rendezőség 9 mm-es 
Makarov  és  9  mm-es  Luger  lőszert  biztosít,  más  típusú  lőszerekről  a  versenyzőknek  kell 
gondoskodniuk.

A versenyszámban egyéni indulók vesznek részt.

Díjazás: Versenyszámonként az egyéni és csapatversenyben elért I-VI. helyezésért oklevél, ezen kívül az I-
III. helyezésért érem kerül átadásra, illetve az I. helyezettek serleg-díjazásban részesülnek. 
A pontlövés és a 7/3 versenyszám egyéni és csapat összesített győztese: serlegdíjazásban részesül.

A verseny női és férfi kategóriában kerül megrendezésre.

Versenypontok pontlövés – és 7/3 versenyszámban:

1. hely: 6 pont
2. hely: 5 pont
3. hely: 4 pont
4. hely: 3 pont
5. hely: 2 pont
6. hely: 1 pont

Párbajlövészet versenyszámban:

1. hely

Program:

2014. november 7-én: 8 óra 45 perc – bejelentkezés, a lövészetvezető eligazítást tart a versenyzők részére
12 – 13 óra: a verseny befejezésével eredményhirdetés,

rövid értékelés
díjátadás
ebéd

Várjuk jelentkezéseteket!

Budapest, 2014. szeptember 1.

Kozák Tibor
elnök


