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VERSENYKIÍRÁS 
 2010. Október 23. Ünnepi lövészverseny 

 
A verseny célja:     A sportág népszerűsítése, sportkapcsolatok ápolása. 
 
A verseny rendezője:    Bihari Lövészklub Berettyóújfalu. 
 
A verseny ideje és helye:   2010. október 23.(szombat) 9.00.-órától. 
      Berettyóújfalu Tardy-szik lőtér. 
 
Versenyszám:    Nyílt irányzékú kispuska 20 lövés fekvő. 
     /5 próbalövés és 2x10 értékelt lövés 4-a lőlapra/ 
     Egyéni és csapatverseny. 

A csapat három férfi, egy női és egy ifjúsági 
versenyző. 

 
A versenyen bármilyen gyártmányú (nem csak gyárilag nyílt irányzékú), 0.22 

LR. kaliberű kispuska használható (ismétlőfegyver esetén a tár nem 
használható). 

 
Nevezés:    A helyszínen, az utolsó sorozat kezdetéig. 
 
Nevezési díj:   500 Ft./ fő, lőszert térítés ellenében biztosítunk. 
 
Eredményhirdetés:  A verseny befejezése után ½ órával. 
 
Díjazás: Egyéni I. II. III. helyezet érem, az I. II. III. helyezet csapatok 

okleveles elismerésben részesülnek. 
 

A versenyt az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint bonyolítjuk le. 
 

 
Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várnak a verseny szervezői. 

 
 
   Érdeklődni: Hegedűs Péter  ℡ 30/837-7721 

      Hudák Attila     ℡ 30/440-0489 
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 2010. Október 23. Ünnepi lövészverseny 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 Általános iskolások légpuskás lövészversenye. 

 
A verseny célja: A sportág népszerűsítése, utánpótlás nevelés és tehetségkutatás. 
 
A verseny rendezője:    Bihari Lövészklub Berettyóújfalu. 
 
A verseny ideje és helye:   2010. október 23.(szombat) 9.00.-órától. 
       Berettyóújfalu Tardy-szik lőtér. 
 
 
Versenyszámok:    - Nyílt irányzékú légpuska 20 lövés 

   
 -Tekebábu lövészet (10 bábu, 10 lövés) 
 

 -Field Target lövészet  
 
 
A versenyen részt vehet 10-től 14-éves korig minden általános iskolás tanuló. 

A versenyen bármilyen gyártmányú nyíltirányzékú légpuska használható. 
 
Nevezés:    A helyszínen, az utolsó sorozat kezdetéig. 
    Szükség esetén légfegyvert biztosítunk. 
 
Nevezési díj:   300 Ft/fő/versenyszám, amely a lövedék árát is magában foglalja. 
 
Eredményhirdetés:  A verseny befejezése után ½ órával. 
 
Díjazás:    Az I. II. III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
 

A versenyt az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint bonyolítjuk le. 
 

 
Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várnak a verseny szervezői. 

 
 
   Érdeklődni: Hegedűs Péter  ℡ 30/837-7721 

Hudák Attila     ℡ 30/440-0489 
 


