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KÖSZOLG KUPA 2019. 
 

CÉLJA   A lövészet népszerűsítése és versenyzési lehetőség biztosítása a BKM-i 

körversenyen résztvevő versenyzők családtagjai, kísérői részére a 

verseny ideje alatt.  

 

RENDEZŐ  KÖSZOLG SC (6413 Kunfehértó, II. körzet 2.) 

 

A VERSENY HELYE Kunfehértó, KÖSZOLG SC lőtér 

 

IDŐPONT  2019. október 6. (vasárnap) 09:00 

 

NEVEZÉS Helyszínen 08:00-08:45 között, nevezés ingyenes.  

 

SZABÁLYZAT    

 Saját légfegyver, lövedék használható, ennek hiányában biztosítunk. 

 A fegyver energiája 7,5 J alatti kell legyen, amelyet a verseny előtt 

ellenőrizni fogunk (4,5 mm-es kalibernél 175m/s). 

 Irányzék és rendszer szerint nincs külön kategorizálás. 

 A fegyver megtöltésében a kísérő segíthet. 

  

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA 

 

Versenyszámok: 

Összetett verseny, amely három lőszámból áll az alábbiak szerint: 

 Sziluett lövészet (5 lövés - 10 m-re), lövő póz állva vagy térdelve támasztani csak 

lőbotra szabad. 

 Hunter Field Target lövészet (5 lövés – 8 – 15 m közötti célra), lövő pozíció fekvő, 

támasztani csak saját testrészre szabad.  

 Pontlövészet (5 lövés – 15m-re), lövő póz ülő testhelyzetben, támasztani lehet.   

 

Értékelés:  

Lőszámonkénti helyezési számok összeadásával, az végez előrébb, akinek az összetett 

pontszáma a legkisebb. Pontazonosság esetén versenyszám súlyozás van, I. sziluett 

lövészet, II. Hunter Field Target. Abszolút holtverseny esetén az első három hely 

eldöntésére szétlövés a sziluett lövészeten (5-5 lövés, további egyenlőség esetén K.O.) 

 

 



Kategóriák: 

Fiú és lány betöltött 14 éves korig (gyermek kategória), fiú és lány 14-18 éves korig 

(serdülő kategória), illetve az édesanyák (nők) is ebben a kategóriában kerülnek 

besorolásra.  

 

 

DÍJAZÁS   A kategóriák I-III. helyezettjei kapnak serleget és tárgyjutalmat. 

  

INFORMÁCIÓ  www.koszolg.hu 

Lakos Dénes lőtérvezető és versenyszervező 

   Tel.: +36 30 299 4831 

   E-mail: denes.lakos@freemail.hu 

 

Minden családtagot, kísérőt sok szeretettel várunk és buzdítjuk a versenyen való elindulásra!!! 

 

Kunfehértó, 2019. 09. 02. 

 

Tisztelettel: 

 

Lakos Dénes 

        KÖSZOLG SC elnök 


