
MEGHÍVÓ 

Szent György Kupáért több tusa verseny 2022. 

A verseny ideje: 2022. Május.14. szombat 9.00 órától 

A verseny helye: KEMENESMAGASI STÜSZI LŐTÉR 

 

A verseny fővédnöke: Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr,  

 

A verseny védnökei: Mergancz Sándor, a MSSZ alelnöke, Gagyi István az OMVK Vas megyei 

elnöke, Sebestyén Zoltán Kemenesmagasi Polgármestere,  

 

A verseny célja: A nemzetközi és a magyar sportkapcsolatok ápolása a versenysport 

népszerűsítése és versenyzési lehetőség biztosítása, vadászati kultúra 

népszerűsítése: a Fegyveres és Rendészeti Szervek hivatásos 

állományainak tagjai, BM alárendeltségébe tartozó szervek, 

Köztisztviselők, Közalkalmazottak valamint a Közszolgálatban dolgozók 

számára továbbá a versenyre külön meghívottak számára. 

 

Verseny kategóriák: 1. Aktív állományú dolgozó férfi  

 2.Aktív állományú dolgozó női és meghívott vendég női 

 3.Meghívott vendég férfi 

 4.Háromfős megyei csapat 

 5.Meghívott szervezeti csapat  

 6.Nyugállományú illetve már nem aktív korábban legalább tíz évig a 

közszolgálatban dolgozó férfi 55 év feletti kategória. 

 Minden kategória eredményhirdetési feltétele: az adott kategóriában 

legalább három fő egyéni illetve három csapat indulása. 

 A csapatverseny esetében az adott szervezeti egység vezetője által előre 

leadott nevezéssel lehet indulni. A nevező csapat tagjainak mind 

ugyanazon szervezeti egységnél kell vagy kellet beosztással rendelkeznie. 

 

Versenyszámok: 25 korong vadász trap 50 pont 

 25 korong vegyes korong  50 pont 

 25 korong vegyes korong 50 pont 

                                      14 lövés 0.22lr kiskaliberrel 28 pont 

 A versenyen elérhető maximális pontszám: 178 pont 

 

 

Versenyszámok ismertetése:  

 

          Vadász trap: 

A lőállás és a korongdobó gép közötti távolság 10m, korong repülési 

távolság 60m vagy 15m és 55m. Az adott lőállásban leadott lövés után a 

lövő megvárja a következő lőállásban álló lövését, majd ezután jobbra lép 

a következő lőállásba, amíg a 25 lövést nem teljesítik.  

Találat: amikor a korongból szemmel jól látható darab letörik. 

1 Találat: 2 pont. 

 



 

Vegyes korong:  

Korongdobó gépek elhelyezkedése és korongok kidobási iránya az MSSZ 

vadász vegyes korong szabályzata szerint. 

Az adott lőállásban 5 korong lövése után mindenki jobbra „forog” a 

következő lőállásba, amíg minden lőállásban nem teljesítik a kiírt cél 

korongokat. 

 Találat: amikor a korongból szemmel jól látható darab letörik. 

1 Találat: 2 pont 

 

 

Golyós puska lövészet: 

 

 Távolság: 49 m. 

 Használható fegyver: .22LR golyós vadászpuska, akinek nincs, a 

helyszínen tudunk fegyvert, lőszert biztosítani. 

 Lövés szám: 1 próba, 6+8 értékelt lövés. 

 Cél: A3-as nagyságú vaddisznó sziluetten 3 db célkép, valamint egy A3-

as nagyságú ülő róka sziluetten 4 db célkép. 

 

 Maximum elérhető pontszám: 28 

 Lő idő: 1 perc a próbalövésre, 6 perc a 14 értékelt lövésre. 

 Végrehajtás: Próbalövést ülve egy fehér lapon elhelyezett 2.5 cm-es fekete 

korongra, a korongon a találat sárgán látszik. 

 A vaddisznó célra ülve, az asztalon könyök letámasztható, szabadkézből, 

célképenként (3) 2-2-2 lövés. a puska hord szíja használható. 

 Az ülő rókára, állva, a helyszínen biztosított célzó botról célképenként (4) 

2-2-2-2 lövést kell leadni. 

 Egy célképen 2 találatot értékelünk. Amennyiben több találat van, a 

legrosszabb 2 találat számít. A belső kör találat 2 pont, a külső kör találat 

1 pont. A kör érintése találatnak számít. 

 A célkép méretei: belső fehér korong átmérője 3 cm. A külső kör 5 cm-es: 



 
 

 

Értékelés: Egyéniben az elérhető maximális 178 pontból, csapatban az elérhető 

maximális 534 pontból legtöbbet elérő egyéni és csapat eredmények 

alapján kerülnek a helyezések megállapításra. 

 Pontegyenlőségek esetén a helyezéseket a korong pályák előre rögzített 

súlyozási sorrendje dönti el (1. vadász trap, 2. I. korong pálya, 3. II korong 

pálya sorrendben). Amennyiben továbbra is fent áll a pont egyenlőség a 

dobogós helyezések esetében, abban az esetben dublé korongokat kell 

lövetni az első hibáig az érintett versenyzőkkel.  

 

Díjazás: Egyéni és csapat kategóriában: I. hely: kupa, érem, oklevél.  

         II-III. hely: érem, oklevél 

 

Szabályok, kiegészítések: A fegyver és lőszerhasználatnál az érvényben lévő magyar 

szabályozásnak megfelelően kell a versenyzőknek eljárni. A versenyen 

max.12/76-os kaliberű sörétes fegyver, max.28 g sörét súlyú, 2,5 mm-nél 

nem nagyobb söréttel töltött lőszerrel lehet részt venni, illetve a kiskaliber 

esetében 0,22lr kaliberrel. A korong számok esetében a fegyverindulási 

pozíció végig vadász fegyvertartás, azaz a váll középvonal alatt minimum 

25 centiméterrel kell, legyen a tus illetve az állítható tus legmagasabb 

végpontja. Minden korongra megengedett a duplázás. A lőtéren, sporttársi 

áron lehetséges a sportlőszer térítés elleni vásárlása, igény estén kérjük ezt 

a nevezésnél jelezni milyen kaliber mekkora mennyiségben. (A verseny 

idejére a rendező biztosítani tud sörétes fegyvert (korlátozott számban) és 

lőszert (12-es kaliberben) is kedvezményes áron, a fegyver bérlés 

költségét a verseny támogatói díja tartalmazza.) 

 

Nevezés: A versenyre az első 60 azaz hatvan fő nevezését tudjuk elfogadni a 

nevezés sorrendjében. A nevezési határidőig: 2022.04.30-ig. Nevezést 

írásban kérjük leadni az alábbi email címre: baracskai.z@freemail.hu. 

Kérjük feltüntetni a nevezésnél az egyéni indulók nevét és a csapatban 

indulók neveit, csapat pontos nevét és elérhetőségét. Számlaigény esetén 

a számlázási nevet, adószámot, címet, e-mail elérhetőséget. 

                                              További, a versennyel kapcsolatos kérdésekben Baracskai Zoltán +36 

20 377 1126 telefonszámon tudunk segítséget nyújtani. 

 

mailto:baracskai.z@freemail.hu


A verseny támogatói díja: 10.500,-Ft/fő indulónként, 4.500.- Ft/csapatonként. Amely magában 

foglalja a verseny rendezési, díjazás és a céltárgyak költségeit. 

 

Étkezési lehetőség: A verseny támogatói díj tartalmazza a versenyzők ebéd étkezés költségeit. 

Amennyiben kísérővel, hozzátartozóval érkezik, kérjük, ezt a nevezésnél 

jelezze, hogy az ebédnél ezt figyelembe tudjuk venni. A versenyzőknek 

és a hozzátartozóknak a reggeli és napközbeni étkezését a lőtérén 08.00-

tól üzemelő büfé segíti. 

 

Edzési lehetőség: 2022. május 13-án 10.00-17.óra között lehetséges a berendezett pályán, 

3000,- Ft / rotte áron. Bejelentkezés szükséges Baracskai Zoltánnál a +36 

203771126 telefonszámon. 

 

Megközelíthetőség: 47.34303013604215, 17.231068608192704, Kemenesmagasi és 

Kemeneshőgyész között táblával jelölve. 

 

Szállás: Telefonon adunk segítséget. 

 

A RENDEZVÉNY A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2022. ÉVI SPORTNAPTÁRÁBAN 

MEGHÍVÁSOS VERSENYKÉNT SZEREPEL. 

A rendezők a változtatás jogát fenntartják!  

A megjelenésetekre számítva sporttársi üdvözlettel: 

 

Budapest, 2022. 03.01. Nagy Péter 

 Rendőr dandártábornok 

 Versenyrendező bizottság vezetője 


