
2014. évi Szent Máté napi lőverseny

VERSENYKIÍRÁSA

A VERSENY IDEJE: 2014. szeptember 19.

A VERSENY HELYE: Budapest, X. kerület Fehér úti lőtér.

A VERSENY RENDEZŐJE: IPA NAV Szervezete

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI: dr. Major Mária IPA NAV titkár
Bakonyi Irén versenybíró
Major Emil IPA NAV lövészetvezető
dr. Gáspár Miklós IPA NAV lövészetvezető

A VERSENY RÉSZTVEVŐI: A regisztrált és meghívott versenyzők

A VERSENY JELLEGE: Egyéni (női és férfi)
Csapat (3 fős csapat)

FELSZERELÉSEK: - 1 db 9 mm-es maroklőfegyver a hozzá tartozó tokkal
és tárakkal, amit a versenyzők hoznak magukkal, szükség 
esetén a rendezők biztosítják.
- egyéni szem- és hallás védő kötelező!

LŐSZER: - a fenti fegyverhez rendszeresített lőszerrel lehet indulni,
- acél magvas lőszer használata tilos,
- a rendezők az IPA NAV tagjai számára biztosítják, illetve a
regisztrált és a meghívott versenyzők hozzák magukkal.
(50 db / fő)

ÖLTÖZET: - az időjárásnak megfelelő civil vagy bevetési öltözet.

1. Pontlövés   (egyéni és csapat nevezések)  

Céltávolság: 25 méter
Lőlap: 8. sz. pisztoly (sport)
Lövésszám és lőidő: 3 próbalövés 3 perc alatt, 10 értékelt lövés 5 perc alatt.
Végrehajtás: Állva szabad kézből egy-vagy kétkezes fegyverfogással a lőgyakorlat 

vezető utasításai alapján.

A próbalövések és az értékelt lövések leadása során távcső használata nem engedélyezett!
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2. 7/3   (egyéni és csapat nevezések)  

Céltávolság: 25 méter
Lőlap: 4. sz. körös mellalak (katonai)
Lövésszám és lőidő: 3 próbalövés, 10 értékelt lövés
Végrehajtás: A lőlap hét másodpercenként három másodpercre fordul be a lövő

irányába befordulás alatt egy lövést kell leadni.

A próbalövések és az értékelt lövések leadása során távcső használata nem engedélyezett!

A pontlövés és 7/3 versenyszám összesítve is értékelésre kerül.

3. Párbajlövészet   (egyéni nevezések)  

Céltávolság: 18 méter
Célok: 5 db fémcél
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 versenyszámban egyéni indulók vesznek részt.

A pontlövés és a 7/3 versenyszám egyéni és csapat összesített győztese serlegdíjazásban részesül.

A verseny női és férfi kategóriában kerül megrendezésre.

ÉRTÉKELÉS: 

Minden  feladatot  egyénileg  hajtanak  végre  a  versenyzők  a  helyszínen,  az  adott  feladat  pontos 
ismertetését követően, illetve a biztonsági rendszabályok ismertetése után. A feladatok megkezdése 
előtt  egységesen  kerülnek  ismertetésre  az  előzetesen  megismerhető  információk.  A  versenyzők 
minden feladatot követően helyezési számot kapnak, majd a helyezési számok összeadását követően 
az nyeri a versenyt, aki a legkisebb összhelyezési számot éri el.

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. szeptember 17.

NEVEZÉSI DÍJ: 2.500.- Ft / fő

IPA NAV tagjai számára nincs nevezési díj!
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NEVEZÉS: dr. Major Mária
e-mail: majorvirag@gmail.com
További információ: +36 30 756 6991

DÍJAZÁS:  I. - III. helyezettek: érem, oklevél ezen felül az I. helyezett részére 
serleg. IV.- VI. oklevél

KÖLTSÉGEK: Az utazásról, a lőszerről (IPA NAV tagjai számára a szervezők 
biztosítják) a versenyzőknek maguknak kell gondoskodniuk.

JUTTATÁSOK: Egyszeri meleg ebédet a szervezők térítésmentesen biztosítanak.

PROGRAM

08.00 – 09.00 Beérkezés, bejelentkezés a versenyre dr. Major Máriánál és Bakonyi Irénnél.

Az igényelt számlák átvétele.

09.00 – 09.30 Megnyitó: Boros Ottó IPA NAV elnök

Major Emil IPA NAV lövészetvezető
dr. Gáspár Miklós IPA NAV lövészetvezető

09.30 – 13.00 Versenyszámok végrehajtása

13.00 – 13.30 Ebéd a versenyszámok közötti szünetben

13.30 – 14.30 Versenyszámok végrehajtásának folytatása

14.00 – 14.30 Eredményhirdetés, rövid értékelés

díjátadás: Boros Ottó IPA NAV elnök és dr. Major Mária IPA NAV titkár

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Budapest, 2014. augusztus 25.

dr. Major Mária
IPA NAV titkár
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