
TÖRTÉNELMI PONTLÖVÉSZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
2009 Zalaegerszeg

VERSENYKIÍRÁS

Kedves Történelmi Pontlövészek!

Hagyományainknak megfelelően 2009-ben is megszervezzük a Történelmi Pontlövész Országos Bajnokságot. 

A bajnokság szervezője: Magyar Sportlövők Szövetsége, Zala-megyei Sportlövők Szövetsége
Zalaegerszegi PLE

Támogató szervezet: Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetsége
(mint érdekvédelmi, társadalmi szervezet)

Helyszíne: Zalaegerszegi PLE lőtere
A Bajnokság célja: Egyéni Országos Bajnok és Csapat Országos Bajnok címek odaítélése
A Bajnokság időpontja: 2009. Szeptember 25-27.
Versenykiírás száma:

VERSENYPROGRAM:

Szeptember 25. (érkezés, fegyverkontroll, 14:00-tól)
A verseny előtt a szervezőbizottság minden fegyver műszaki állapotát, műszaki kártyáját és a versenyszámnak 
való megfelelését előzetesen ellenőrizni fogja.

Szeptember 26.  (Szombat)
• Vetterli (csappantyús puska modern kiegészítőkkel)
• Vetterli Original (csappantyús puska modern kiegészítőkkel)
• Trapper(csappantyús gömblövedékes nyílt irányzékos puska modern kiegészítők nélkül)
• Bem (csappantyús hadipuska)
• Pennsylvania Replika (kovás huzagolt puska)
• Miquelet (kovás sima csövű hadipuska)
• Berdan (csappantyús hátultöltő puska)
• Kuchenreuter (csappantyús pisztoly)
• Cominazzo Replika (kovás pisztoly)
• Mariette (csappantyús revolver)
• Colt (csappantyús revolver)
• Malson (csappantyús revolver 50m)

Szeptember 27. (Vasárnap)
• Webley (1896 előtti szerelt lőszeres revolver)
• Frommer (1945 előtti öntöltő hadi pisztoly)
• Gasser (1945 előtti hadi revolver)
• Kossuth (sima csövű perkussziós hadi karabély)
• Klapka (sima csövű perkussziós hadipisztoly)
• Augustin (sima csövű perkussziós hadipuska)
• Mannilicher (1945 előtti ismétlő hadipuska 50m
• Garand (1945 előtti öntöltő hadipuska 50m)
• Sharps (1986 előtti egylövetű szereltlőszeres puska)
• Yellowboy (1986 előtti szereltlőszeres ismétlőpuska)
A versenyszámokat csak minimum 4 versenyző előnevezése esetén tartjuk meg. 

Csapat versenyszámok:
• Pforzheim (Vetterli csapat, 3 fő)
• Mountain men (Trapper csapat, 3 fő)
• Peterlongo (Perkussziós revolver csapat. 3 fő)
• Boutet (perkussziós pisztoly csapat, 3 fő)
• Pákozd
• Branyiszkó



A csapat számokat csak minimum három csapat előnevezése esetén tartjuk meg. Minden egyesület egy csapatot 
nevezhet versenyszámonként, a csapat minden tagjának az adott egyesülethez kell tartoznia.

VERSENYSZABÁLYOK:
Az MLAIC, MSSZ és EFLSZ érvényes versenyszabályzata alapján.

DÍJAZÁS:
A Szövetség azon versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján „Országos Bajnok”-i címet szereznek az 
egyéni indulók ill. csapatok, az egyéni bajnokság I. helyezettje részére serleget, I-III helyezett érmet és oklevelet, 
a csapatbajnokság I-III. helyezett részére érmet és oklevelet ad. 

NEVEZÉS:
A versenyen részt vehet az a lövész, aki rendelkezik MSSZ rajtengedéllyel és/vagy elöltöltő-fegyveres lövész 
vizsgával.  Nevezési határidő: 2009. szeptember 5.  A nevezéseket egyesületenként összesítve kérjük, hogy a 
gyula_meszaros@yahoo.com e-mailre,  vagy a 233-1298 fax számra küldjék el.  A versenyen  csak a magyar 
jogszabályoknak megfelelő  fegyverek  használhatóak.  A műszaki  tanúsítványok  meglétét  a  versenyszervezők 
ellenőrzik. A leadott nevezések alapján előre elkészítjük a lőállásbeosztást, melyet  a verseny előtt két héttel 
publikálunk az Interneten.

A  nevezést  lehetőleg  egyesületenként  összesítve  küldjék  el  a  megadott  elérhetőségekre.  A  nevezés 
tartalmazza az étkezési és szállás igényeket is! A nevezés tartalmazza a lövők következő adatait:
Név, születési idő, egyesület, versenyszámok.

NEVEZÉSI DÍJAK:
Egyéni: 2000 Ft / fő. Csapat: 1000 Ft / csapat. Minden egyesület csak egy csapatot indíthat versenyszámonként.

LŐPOR CSAPPANTYÚ:
A Zalaegerszegi PLE biztosítani tudja a szükséges lőport (Swiss 3Fg, 20 Ft/g) és csappantyút (S&B, 20 Ft/db) 
olyan lövészeknek, akik a saját egyesületüktől nem tudnak hozni.

SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS:
Szállás:  2500  Ft  /  fő  /  éjszaka  tudunk  biztosítani  a  helyszínen  200  főig  (Városi  Középiskolai  Kollégium 
Zalaegerszeg  Göcseji  u.  16  tel:  92/596-444  )  kollégiumban,  2  vagy  4  ágyas  szobákban.  Étkezés:  300 
Ft/fő/étkezés, mely egy egytálétel ebédet, és desszertet foglal magában. Étkezést rendelni a következő napokra 
lehet: péntek vacsora, szombat ebéd, vasárnap ebéd. Szombat este közös sütögetéssel fogjuk múlatni az időt, 
melyhez a hozzávalókat a lőtéren jelképes összegért lehet majd megvásárolni. A lőtéren folyamatosan működik 
majd büfé is.  A szállás és étkezési igényeket aug. 30-ig  kell elküldeni a  nagygyorgy53@gmail.com címre, 
ellenkező esetben egyénileg kell majd azokat intézni.

A szállás díját előre át kell utalni a következő bankszámlára, melyről a Zala megyei Szövetség számát ad:

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése, Sportlövő Szövetség 
11749008-20119980 (lényeges megjelölni a „sportlövőt”, különben más szövetség kapja!) 
Szállás foglalással kapcsolatos információk: Nagy György 06-20-951-0747

Egyéni szálláslehetőségek rendelkezésre állnak a helyi panziókban:
zalaegerszeg@tourinform.hu  Tel: 92/ 316-160, vagy 510-696 

A  lőtér  területén  lehetőség  van  ezen  kívül  sátrazásra  is.  Folyóvíz,  nyílt  tüzes  főzőhely,  mellékhelység 
természetesen adott. A sátoros megoldás természetesen díjmentes.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Németh  Balázs  szakágvezető,  info@kapszli.hu,  06-20-4696530  Kérjük  az  előzetes  szállásigényeket  és 
nevezéseket  legkésőbb   2008.  szeptember  5.-ig  jelezzék!  Szeretettel  várunk  minden  kedves  lövészt  és 
érdeklődőt!

Üdvözlettel:

A szervezők
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