
VERSENYKIÍRÁS 
 

2016. ÉVI MSSZ-MEFLVSZ TÖRTÉNELMI PONTLÖVÉSZ  

VERSENYSZÁMOK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA 

 

 

Kedves Lövésztársunk! 

 

Ez úton hívunk meg téged, hogy vegyél részt a történelmi pontlövész versenyszámok MEFLVSZ – MSSZ 

által szervezett Országos Bajnokságán. 

A verseny dátuma:  2016. Július. 23-24 Szombat- Vasárnap  

A verseny helyszíne:  SSaarrllóóssppuusszzttaa  llőőttéérr  

Július 23.-án Szombaton,09.00.tól nemzeti elöltöltős és a szerelt lőszeres versenyszámok 

           24.-én Vasárnap 09.00-tól nemzetközi elöltöltős versenyszámok kerülnek megrendezésre 

Versenynapló szám:181/Tp-07/03 

 Versenyszámok: (A nemzetközi versenyszámok vastagítva) 

 

25 m-es versenyszámok: 

ET1 Paterson (25 m replika nyitott keretes csappantyús revolver) 

ET3 Frommer (25 m 1945 előtti szolgálati öntöltő pisztoly) 

ET1 Klapka (25m huzagolatlan hadi pisztoly, 10 mm feletti űrmérettel)  

ET1 Lenkey (25m huzagolatlan hadikarabély 50cm alatti csőhosszal, 13 mm feletti űrmérettel)  

ET3 Webley (25m 1896 előtti SA revolver) 

ET1 Rákóczi (25m huzagolt csövű kovás pisztoly 

ET1 Kuchenreuter (25m csappantyús pisztoly) 

ET1 Mariette (25 m replika csappantyús revolver)  

ET1 Colt (eredeti csappantyús revolver) 

ET1 Cominazzo (huzagolatlan kovás pisztoly) 

ET1 Modellágyú precíziós lövészet 

 

50m-es versenyszámok: 

ET 1 Pensylvania (50 m kovás puska) 

ET 1 Vetterli Originál/Replika(50 m csappantyús szabadpuska) 

ET1 Malson (csappantyús revolver) 

ET1 Berdan (50m csappantyús hátultöltő puska) 

ET1 Trapper (50m gömblövedékes puska, modern lövész kiegészítők nélkül) 

ET1 Bem /Lamarmora originál, és replika(50m csappantyús hadipuska) 

ET2 Sharps (50m 1896 előtti egylövetű puska) 

ET2 Yellowboy (50m 1896 előtti ismétlő puska) 

ET1 Augsutin (50m perkussziós vagy kovás, huzagolatlan hadimuskéta 13 mm feletti űrmérettel) 

ET1 Miquelet Replika (kovás hadimuskéta) 

ET2 Mannlicher (50 m 1886-1945 között rendszeresített ismétlő hadipuska) 

ET1 Remington(Marette,vagy Colt és a Malson összege) 

 

100m-es versenyszámok: csak a nemzetközi versenyszámok kerülnek megrendezésre, a nemzeti külön, a 

tervezett időpontban (Jászfelsőszentgyörgy október 01.) 

ET1Minnie (csappantyús hadipuska fekvő 100m) 

ET1 Maximilian (kovás szabadpuska fekvő 100m) 

ET1 Whitwort (csappantyús szabadpuska fekvő 100m) 

 

Versenyszabályok: Az MSSZ Történelmi pontlövész szakág, MLAIC és MEFLSZ közös 

versenyszabályzata alapján.  A versenyszámokban min 4 fő előnevezése alapján hirdetünk országos bajnokot 

Nevezési díj: 5000 Ft,/fő egyszeri díj, versenyszám megkötés nélkül. 

Díjazás: OB: első helyezett kupa, érem, oklevél, többi helyezetteknek érem, oklevél díjazásban részesülnek 

https://docs.google.com/forms/d/1B2RstMBkVlzmlzE4i2Tpj_UdOSe5jBNH2RZD6e_EiQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1B2RstMBkVlzmlzE4i2Tpj_UdOSe5jBNH2RZD6e_EiQA/viewform


Nevezéssel kapcsolatos információk: ifj Nagy György gyurcee83@gmail.com, vagy Nagy György 06 

20 951 0747. A versenyen kerül értékelésre a Káldi Gábor és a Cserszilvási Kupa  

A versenyre a nevezési határidő 2016. július 16-ig, az alábbi linken, amely alapján elkészítjük a 

lőállásbeosztást, és közzétesszük.  A versenyen csak az érvényes jogszabályoknak megfelelő lövészek és 

fegyverek állhatnak rajtvonalhoz. A verseny megfelelő költségtervezése érdekében kérjük a nevezéseket 

pontosan betartva megtenni. 

 Szükséges dokumentumok: egyesületi tagkönyv érvényes ez évi igazolással, érvényes sportorvosival, 

rajtengedély és elöltöltő fegyveres vizsga, MKH kártyák a fegyverekhez. 

 

Szeretettel várunk minden lövészt, érdeklődőt! 

 

Szálláslehetőség:Újhartyán Sztráda Romantika Panzió Újlengyel u2  Tel:0629372150 +36209465151 Pintér 

Julianna 

                           Dabas Motel Tel:+36305459458 Vízer Ildikó  

                           Erika Vendégház Kecskemét Tel.+36704320245  
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