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2020. évi versenynaptár  
Az OMVK Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete által támogatott koronglövő versenyek. 
 
 
 
BKM-i körversenyek: 

I.forduló   Május 2.   Szombat Tiszakécske   75 korongos verseny  

II.forduló  Május 31.  Vasárnap  Érsekcsanád  75 korongos verseny  

III.forduló  Július 18.   Szombat  Kocsér   75 korongos verseny  

IV.forduló  Szeptember 12. Szombat  Kiskunmajsa  75 korongos verseny  

V.forduló  Október 3.   Szombat  Kunfehértó  75 korongos verseny  

 

Támogatott versenyek:  
 
Barátság kupa  Május 16.   Szombat  Tiszakécske   75 korongos verseny 
 
Szent Hubertus Augusztus 30.   Vasárnap  Tiszakécske   75 korongos verseny  
napi lőverseny 
 

  

A versenyszámokat a lőterek adottságaiknak megfelelően állapítják meg.  

 

 

VERSENYRE NEVEZÉS 

A versenyre nevezni 07:30-08:30 között lehet a helyszínen, a verseny kezdete 08.45-kor. 

Nevezési díj a Bács-Kiskun megyei vadászjeggyel rendelkezők számára 7. 500 Ft / fő, amely tartalmazza az ebédet 
azok számára, akik ezt előzetesen jelezték a szervezőknek. A nem megyei vadászok nevezési díját a mindenkori 
rendező határozza meg.  

A szervezők kérése az, aki előre tudja, hogy részt vesz a versenyen az előtte napokban legyen szíves szólni az aktuális 
versenyszervezőnek, az ebéd mennyiségének kalkulálása végett.  

 

 



 

VERSENY SZABÁLYZAT 

A versenyen az vehet részt, aki rendelkezik érvényes fegyvertartási engedéllyel.   

A FITASC és az MVE versenyszabályai szerint, korongbemutató versenyszámonként kizárólag az első rotte 

előtt lehetséges. 

Legfeljebb 12/76 kaliberű sörétes fegyver használata engedélyezett, max. 2,5mm átmérőjű söréttel töltött 

max. 28 gr-os lőszerrel.  

A versenyzők egyénileg felelnek az orvosi-, balesetbiztosítási és egyéb igazolásaik érvényességéért. 

 

 

 

Fegyvert és lőszert a verseny rendezősége nem biztosít, minden versenyző maga gondoskodik a szükséges 

felszerelésről és lőszerről. 

Az egyéni védőeszközök használata kötelező (szemüveg, fülvédő)!  

A lőtérszabályzat biztonsági előírásainak betartásáért a lövészetvezetők felelnek, akik a szabályok 

ismételt megszegése esetén a vétkest a lövészetből ki is zárhatják. 

A megyei körverseny öt fordulójából, az elért 3 legjobb versenyeredmény számít bele a 

végeredménybe! 

 

A szervező a verseny időpontja előtt legkésőbb egy héttel köteles kihirdetni az általa megrendezésre 

kerülő versenyszámokat, illetve kijelölni minimum egy edzésnapot.  

Fegyver meghibásodás esetén a versenybíró beleegyezésével lehet kölcsönfegyvert használni. Ha 

valamilyen hiba miatt a lövés nem ment el, a lövő köteles a lőállásban maradva fegyverét a lőirányba 

fordítva, a biztosítót nem megérintve, fegyverét nem kinyitva várni, amíg a bíró ellenőrzi azt.  Rotténként 

2 fegyverhiba lehetséges. Fegyver működésképtelensége esetén átengedés, az érvényben lévő 

fegyverszabályok szerint lehetséges. Két azonos rottéban lévő lövő nem használhatja ugyanazt a fegyvert.  

   

A versenyen 5vagy 6 lövőből állnak a rotték. A rotték összeállítása a versenyzők érkezése és nevezése alapján 
történik.  

Az első rotte versenyzőjének /pályánként/ kezdéskor be kell mutatni a korongot, röppályát, a többi rotte-nak 
nincs korongbemutató. A lövők felelősek az időrend betartásáért. A verseny ideje alatt mindenki köteles 
folyamatosan tájékozódni a késésekről, így szerezve tudomást arról, hogy mikor következik.   

A lövők a rajtszámaikat – versenyszervező biztosítja - a verseny teljes ideje alatt jól látható helyen köteles 
viselni.  

A korong fogadása előtt a fegyver szabályos tartása: fegyvertus felső része a kulcscsonttól min. 20 cm-re legyen 
vagy vállból legyen.  

A versenyzőnek megfelelő módon nyilvános szereplésre alkalmas ruházatban kell megjelennie a lőállásban.  

A lövő nem vehet részt a versenyen, ha alkohol, vagy egyéb képességeit befolyásoló szer hatása alatt áll.  

 

 

 



 

KATEGÓRIÁK 

Női, junior (23 éves korig), felnőtt (23-55éves korig), senior (55-65 éves korig), veterán (65 év felett). 

Nem BKM-i indulók esetén csak vendég felnőtt és senior kategória kerül értékelésre.  

 

ÉRTÉKELÉS 

Helyezések eldöntése pályasúlyozással történik, ha az sem vezet eredményre, akkor szétlövés következik.  

A szétlövés helyét, a lövészetvezetőnek a verseny megkezdése előtti eligazításon ismertetnie kell. A szétlövés 
valamelyik pályán (amelyet a szervezők kijelölnek) 5-5 duble, ha ez sem hoz eredményt akkor K.O. következik.  

 

 

DÍJAZÁS  

Versenyenként a kategóriák I-III. helyezettjei kapnak serleget és ajándékot. Amennyiben az adott 

kategóriában (női kategória kivételével) az indulók száma nem éri el a 6 főt, csak az I. helyezett de, max. 

az indulók fele kerül díjazásra.  

Összetett verseny díjazását az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi 

Szervezete biztosítja a fenti kategória besorolásnak megfelelően, amely az utolsó verseny 

versenyhelyszínén kerül kiosztásra. 

 

Az egyes versenyekről tájékoztatás kérhető a rendező lőterektől: 

Tiszakécske:   Fésűs Sándor   Tel: +3620/965-2108 

Kiskunmajsa:   Bencsik Mihály  Tel: +3630/639-0328 

Érsekcsanád:   Haidinger György Tel: +3630/348-3677 

Kunfehértó:   Lakos Dénes  Tel: +3630/299-4831 

Kocsér:    Járvás Jácint   Tel: +3620/458-0838 

 

Minden résztvevőnek eredményes versenyzést kíván a Rendezőség.  


