Budapest Rendészeti Sportegyesület Lövész
Szakosztály

LAPUA Kupa 2012

Versenykiírás
A verseny
- célja: gyakorlási lehetőség biztosítása a vadászoknak és sportlövészeknek. Sportbaráti
kapcsolatok ápolása. Lapua lőszerek népszerüsítése
- helye: ORFK RSZKK Nagytétényi lőtere
- ideje: 2012. 08.11 08.00-tól regisztráció, 9:00-tól verseny
- rendező: a hungaro-ARMS Kft (Győr) támogatásával a B.R.S.E lövész szakosztálya
A verseny résztvevői:
A 2012. évre vadászjegyet kiváltott vadászok, 2012 évre rajtengedélyt kiváltott
sportlövők, és jogszerűen lőfegyvert birtokló személyek.
Nevezés:
Nevezni 2012.08.08-ig a varga@shooting.hu címen lehet a következő adatokkal:
- Név
- Versenyszám(ok)
- Fegyvertartási engedély száma
A helyszínen csak korlátozott számban fogadunk el nevezést!
Nevezési hozzájárulás:
Első versenyszám 2000,- Ft és a további versenyszámok 1000.Ft.

Versenyszámok
1, peremgyújtásos puska gyorslövés –fém irányzék
2, peremgyújtásos puska gyorslövés –optikai irányzék
3, peremgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
4, Nagyőbű puska optikai irányzékkal 300 m (MSSZ minősítő verseny is)
5, Vadász versenyszám
A peremgyújtású (1-3) versenyszámokhoz a lőszert a Hungaro-Arms Kft. biztosítja.
Díjazás: Versenyszámonként
I-III. helyezett részére serleg, oklevél, és a Hungaro-ARMS Kft által felajánlott díjak.
Támogató:

Budapest, 2012. június 8.

hungaro-ARMS Kft
9022 Győr, Apáca út 14.

Varga Károly r. ny.alez.
BRSE löv. Szakoszt. vez.
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Versenyszámok:

1, peremgyújtásos puska gyorslövés –fém irányzék
fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, -egylövetű, -ismétlő vagy –öntöltő működésű puska
(hosszú lőfegyver) hordszíj használható.
irányzék: nyílt vagy zárt

2, peremgyújtásos puska gyorslövés –optikai irányzék
fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, -egylövetű, -ismétlő vagy –öntöltő működésű puska
(hosszú lőfegyver) hordszíj használható .
irányzék: bármilyen irányzék (optikai vagy nyílt, zárt)
Használható fegyver: 1.-2. versenyszám 22LR. kaliberű golyós sport vagy vadászfegyver,
amelyet jogszerűen birtokol a versenyző.
Általános szabályok:
távolság: 50 méter
cél: a, versenyszám: 4 sz. sportpisztoly lőlap
b, versenyszám: 4 sz. . sportpisztoly lőlap középrész
próba lövésszám/lőidő/lőpozició: – 5 lövés, 60 sec. alatt, szabad stílusban 4 sz. sportpisztoly
lőlapra, hordszíj használható.
a, versenyszám: lövésszám/lőidő/lőpozició: – 10 lövés, 60 sec. alatt, állva szabad kézből (vadász
fegyvertartással) hordszíj használható
b, versenyszám: lövésszám/lőidő/lőpozició: – 10 lövés, 60 sec. alatt, térdelve hordszíj és térdpárna
használható
Kiindulási helyzet: töltött fegyver kézben, vízszintes helyzetben, csípő magasságban. Hangjelzés
(start jel) után lehet a lőpoziciót (puskaszíjat) felvenni, és megkezdeni a versenyt.
Értékelés: 10-10 lövés összértéke. Köregyenlőség esetén először az álló eredmény dönt utána a
sportlövészet szabályai szerint.
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3, peremgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék
fegyver: peremgyújtású lőszerrel üzemelő, pisztoly vagy revolver.
irányzék: nyíltirányzék, optikai irányzék pl: pirospont nem használható.
Használható fegyver: 22LR. kaliberű sport vagy egyéb pisztoly illetve revolver, amelyet
jogszerűen birtokol a versenyző.

Általános szabályok:
távolság: 25 méter
cél: a,és b, versenyszám: 4 sz. sportpisztoly lőlap
próba lövésszám/lőidő/lőpozició: – 5 lövés, 30 sec. alatt, s, állva szabad kézből (egy vagy
kétkéz).
a, versenyszám: lövésszám/lőidő/lőpozició: – 5 lövés, 30 sec. alatt, állva szabad kézből (egy vagy
kétkéz). 2x ismételve összesen 10 lövés
b, versenyszám: lövésszám/lőidő/lőpozició: – 5 lövés, 15 sec. alatt, állva szabad kézből (egy vagy
kétkéz). 2x ismételve összesen 10 lövés
Kiindulási helyzet: töltött fegyver kézben,45 fokos szögben lefelé, lőirányba. Hangjelzés (start jel)
után lehet a lőpoziciót felvenni, és megkezdeni a versenyt
Értékelés: 10-10 lövés összértéke. Kör egyenlőség esetén először a 15 sec. 10 eredménye dönt,
utána a sportlövészet szabályai szerint.
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4, Nagyőbű puska optikai irányzékkal 300 m (MSSZ minősítő verseny)
Lövésszám:

10 lövés

Testhelyzet:

fekvő

Lőlap:

sportpisztoly lőlap

Lőidő:

3perc/3próbalövés, 10 perc az értékelt lövésekre.

A próbalövést leragasztani az értékelt lövés előtt.

Használható fegyver: 4. versenyszám 220Russ. és annál nagyobb kaliberű golyós sport vagy
vadászfegyver, amelyet jogszerűen birtokol a versenyző.
A verseny résztvevői: lőfegyvert jogszerűen birtokló személyek,
(minősítő versenyen MSSZ rajtengedély és sportorvosi kötelező).
Használható fegyver és lőszer: 5,6mm.-es központgyújtású (220 Russian) vagy annál nagyobb
kaliberű, bármilyen rendszerű (kivéve a sorozatlövő) lőfegyver.
A fényjelző és páncéltörő lőszer kivételével, bármilyen lőszer
Alátámasztás: elöl hátul bárhogy (állvány illetve más), elöl max. 20 cm hosszon érhet a fegyver
előagya, hátul max. 12 cm.-t érhet a tusa a támasztékra.
A versenyen résztvevők egyebekben az MSSZ verseny szabályaikban foglaltakat elfogadják.

5, Vadász versenyszám (csak érvényes vadászjeggyel rendelkezőknek)
a, őz

5 lövés

120 méter

állva

szabadkézből

b, róka 5 lövés

120 méter

célzobot vagy szabadkézből

4 perc alatt
4 perc alatt

a földön 1 ponton (maximum 5 cm átmérőjű felületen) támaszkodó célzó bot segítségével, melyet
3 cm-nél nem lehet jobban a földbe nyomni (a helyszínen korlátozott számban tudjuk csak
biztosítani)
c, vaddisznó 5 lövés

175 méter

ülve magasles pozíció

4perc alatt

Használható fegyver: 5. versenyszám 220Russ. és annál nagyobb kaliberű golyós vadászfegyver,
amelyet jogszerűen birtokol a versenyző, a fegyver súlykorlátozása: 5,5 kg!
Értékelés: a 3 x 5 lövés összértéke. Kör egyenlőség esetén először a róka, majd az őz eredménye
dönt, utána a sportlövészet szabályai szerint.

