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2012. Május 1. Ünnepi lövészverseny 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 Papp Péter Emlékverseny 

 
A verseny célja:  Megemlékezés elhunyt klubtagunkról, valamint a sportág 

népszerűsítése és a sportkapcsolatok ápolása. 
 
A verseny rendezője:    Bihari Lövészklub Berettyóújfalu. 
 
A verseny ideje és helye:   2012. május. 1.(kedd) 8.30.-órától. 
       Berettyóújfalu Tardy-szik lőtér. 
 
Versenyszámok: - Nyílt irányzékú kispuska 20 lövés fekvő 
     /korlátlan próbalövés és 2x10 értékelt lövés 25 perc lőidő/ 
     /egyéni női, férfi és ifjúsági/ 
 

   - Kiskaliberű sportpisztoly 20 pontlövés 
     /korlátlan próbalövés és 2x10 értékelt lövés 25 perc lőidő/ 
     /egyéni női, férfi és ifjúsági/ 
 
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, amely a szerény ebédet is magában foglalja. 
   /Lőszert térítés ellenében biztosítunk/ 
 

Eredményhirdetés:  A verseny befejezése után ½ órával. 
 

Díjazás: Az I. II. III. helyezettek érem és oklevél elismerésben részesülnek. A 
versenyszámoktól függetlenül a legtöbb köregységet elért versenyző 
megkapja a Papp Péter Emlékverseny  ,,Abszolút Győztes” serlegét. 

 
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 
    Bordi József     ℡ 30/289-0774 
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2012. Május 1. Ünnepi lövészverseny 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

Általános iskolások légpuskás lövészversenye. 

 
A verseny célja:     A sportág népszerűsítése, utánpótlás szervezés. 
 
A verseny rendezője:    Bihari Lövészklub Berettyóújfalu. 
 
A verseny ideje és helye:   2012. május 1.(kedd) 9.00.-órától. 
       Berettyóújfalu Tardy-szik lőtér. 
 
Versenyszámok:      -Pontlövészet (5 próba, 4x5 értékelt 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 szerény ebédet és a 

szükséges légfegyver lövedéket is magában foglalja. 
 
Eredményhirdetés:  A verseny befejezése után ½ órával. 
 
Díjazás:  Az I. II. III. helyezettek érem és oklevél díjazásban részesülnek. 
 

A versenyt az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint bonyolítjuk le. 
 

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várnak a verseny szervezői. 
 
 
 
  Érdeklődni: Hudák Attila    ℡ 30/440-0489 
    Bordi József     ℡ 30/289-0774 
 


