
V E R S E N Y K I Í R Á S 

PLE  ZE G  LÉG F E GY VE R ES  K U PA  

Minősítő lövészverseny, három fordulóban 
 

1. A verseny célja:  

Versenyzési lehetőség biztosítása, a minősítési szintek elérése, a sportlövészet népszerűsítése, a 

sportkapcsolatok ápolása. 

2. A verseny helye és ideje: 

Zalaegerszeg, Ebergényi úti lőtér. (Zalaegerszeg, Ebergényi út 45.) 

2020. november 08. vasárnap  

2020. november 22. vasárnap                             

2020. december 06. vasárnap záró forduló      

3. A verseny rendezője: 

Polgári Lövész Egylet Zalaegerszeg  

Rendezőbizottság: Elnök: Góra Balázs 

Titkár: Nagy György országos min versenybíró 

Versenybírókat a Zala megyei Sportlövő Szövetség küld. 

4. Résztvevők: 

A meghívott és benevezett egyesületek, klubok versenyzői. Minősítést csak az érvényes 

klubtagsági igazolvánnyal, sportorvosival és rajtengedéllyel rendelkezők szerezhetnek. 

5. Verseny programja: 

9 óra: megnyitó 

9.15-től 9.30-ig: nevezés, lőállások elosztása, technikai ismertető 

9.30-től 13.00-ig: légpisztoly, légpuska 20-40-60 lövés folyamatosan 19 lőálláson. 

6. Versenyszámok: 

Nyílt irányzékú légpuska 20 lövés: minden korcsoportban. 

Zárt irányzékú légpuska 20lövés serdülő, 60-40 lövés: minden korcsoportban 

Légpisztoly 20 lövés: minden korcsoportban  

Légpisztoly 60-40 lövés: minden korcsoportban  

7. Technikai előírások: A versenyen használható fegyver, lőszer: bármilyen gyártmányú és típusú 

fegyver, amely a sportlövészet (ISSF) versenyszámra vonatkozó szabályainak megfelel. A verseny 

csak egyéni versenyszámokból áll. 

8. Helyezések eldöntése:  

Versenyszámonként egyéni helyezések a több köregységet elértek alapján. Azonos eredményt 

elérők esetén a több belső10-es, majd az utolsó sorozat szerint rangsoroljuk.  

A fordulókon nincsen eredményhirdetés. A versenyzők a fordulók eredményeit a www.plezeg.hu 

oldalon kísérhetik figyelemmel. Eredményhirdetés a III. fordulón (2020.12.06.) történik, a 

három fordulóban elért köregységek összesítése alapján. Az egyes fordulókról hivatalos 

eredményjegyzék készül! 

9. Díjazás:  

Az egyéni I-III helyezettek érem díjazásban, az első helyezettek serlegjutalmazásban részesülnek. 

Díjat csak abban a versenyszámban adunk ki, ahol legalább három fő indult és minden fordulóban 

részt vettek. 

10. Nevezés: 

A versenyre a nevezés a SVIR rendszerben történik. (www.hunshooting.hu ) Nevezési díj: 1000,- 

Ft/fő/versenyszám. 

11. Óvás:  

Vitás esetben óvást lehet benyújtani a verseny befejezését követő 30 percen belül 5000,- Ft óvási 

díj letétbe helyezésével a rendezőbizottságnál. Jogos óvás esetén az összeg visszafizetendő. 

Sérelem esetén panasszal a Zala megyei Sportlövő Szövetséghez lehet fordulni. 

  

Eredményes, sportszerű versenyzést kívánunk! 

  

Zalaegerszeg 2020.október 12. 

 Rendezőség 

http://www.plezeg.hu/
http://www.hunshooting.hu/

