VERSENYKIÍRÁS
2015–08–15 (szombat)

T.L.C.
A MAPOSZ ( Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség)
engedélyével a TLC / Túri Légfegyveres Lövész Club – Joker Club SE./
kiírja az

II. /TLC/ Túri Lövészversenyt.
A verseny a MAPOSZ érvényben lévő szabályai és a TLC Hobbi és Amatőr
szabályai alapján kerül lebonyolításra.
A verseny MAPOSZ minősítő versenynek is számít.

Meghirdetett versenyszámok: - Hobbi: – pont lövészet ( 10m / nyílt irányzék )
- sziluett lövészet ( 10m / nyílt irányzék )
- Amatőr: - pont lövészet ( 15m / nyílt irányzék, vagy távcső )
- sziluett lövészet ( 15m / nyílt irányzék, vagy távcső )
-

Profi/Amatőr: - minősítő lövészet ( 25m - 20 lövés / 20perces / és
20lövés / 10 perc)
-----------------------------------------------------------------------------------------------Résztvevők: versenyengedélyes, vagy napi rajtengedéllyel rendelkező 18 évet
betöltött személyek, vagy TLC tagok, csoport minősített (Hobbi, Amatőr)
sportolók.
Rendező: TLC /Joker Club SE. - Mezőtúr
Ideje: 2015.08.15. szombat
Lőtér nyitás: 09.00 órakor
Gyakorló belövés és hobbi, amatőr minősítő lövészet: 09.30-tól folyamatosan
Verseny kezdete: 11.00 órakor,
Verseny befejezése: max 15h
Eredményhirdetés: a verseny vége után egy órán belül, kb 16h
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Helyszíne: Mezőtúr, Sportcentrum 5400 Szolnoki út 14.
– hátsó bejárat:- Nagycsapat-kert utca felől
Kapcsolat: 06/20-916-1406 Mészáros Iván
Előnevezés: Csak helyszíni nevezés.
Nevezés a helyszínen: rendezési támogatás:
Hobbi: – pont lövészet: - díjtalan
- sziluett lövészet: - díjtalan
Amatőr: - pont lövészet: - 1.000Ft
- sziluett lövészet: - 1.000Ft
Profi/Amatőr: - minősítő lövészet: - 1,000Ft
Ebéd: - szendvics, üdítő helyszínre kiszállítva
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Versenyszámok:
Hobbi lövészet
Hobbi pontlövész feladat:
- Hobbi pontlövész minősítéssel
verseny
- 12 lövés 10m-re ( TLC szabályok )
Testhelyzet: széken ülve, asztalról, könyök támaszból, nyílt irányzékkal.
Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott.
Lövés szám: 12 lövés 10m-re, a sorozat előtt 5 próba lövés.
Lőidő: 10 percen belül / 12 lövés
Széljelző: 10m hosszan, 5m-ként, illetve saját széljelző max. 2 darab
Értékelés:
- A legjobb 10 találat kerül értékelésre a 12 lövésből. Pontegyenlőség
esetében a rövidebb lőidőt elért versenyző a jobb.
Díjazás:
- 1-3 helyezett oklevél, a kategóriák legalább 2 nevező esetén kerülnek
díjazásra.
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- Külön kupa értékelés: - 10-14 éves gyermek
- 14-18éves ifi
- 60 év felett Senior
- Hölgyek
díjazás: 1. hely oklevél

Hobbi Speed sziluett lövész feladat:
- Hobbi sziluett lövész minősítéssel
Lövés szám: 20 fémvadra,
- standard 20 fémvadra 10m-re ( MAPOSZ és TLC szabályok )
Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés 10m távolságra, papír célra.
Célok: 1/10 méretű fém MDLSZ sziluett állatfigurák
- minden figura 10m-re.
Testhelyzet: széken ülve, asztalról, könyök támaszból, nyílt irányzékkal.
Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott
Lőidő: max 15 perc
Értékelés:
- találatnak számít a céltárgynak az állványzatról való lelövése
- csirke 4 pont, disznó 3pont, pulyka 2 pont, kos 1 pont
- találati érték a lelőtt figurák összesített értéke
- A 20 fémvadra elért találatok összesítése után a találatokkal elért
találati értéket meg kell szorozni 2000-el és elosztani a valamennyi
figura lelövéséhez szükséges, vagy a maximális 15 perc
másodpercekben kifejezett idejével. Az így kiszámított érték a
lőeredmény, azaz pontérték. Az a versenyző a győztes, akinek a
legmagasabb a lőeredménye, a helyezéseket a sorban ezt követő
legmagasabb elért lőeredmények alapján kell kihirdetni. Holtverseny
esetében a több nagyobb értékű figura lelövése dönt, majd sorban a
több alacsonyabb értékű.
Díjazás:
- 1-3 helyezett oklevél, a kategóriák legalább 2 nevező esetén kerülnek
díjazásra.
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- Külön kupa értékelés: - 10-14 éves gyermek
- 14-18éves ifi
- 60 év felett Senior
- Hölgyek
díjazás: 1. hely oklevél

Amatőr lövészet
Amatőr pontlövész feladat:
- Amatőr pontlövész minősítéssel
verseny
- 12 lövés 15m-re ( TLC szabályok )
Testhelyzet: széken ülve, asztalról a sátorvas előtt egy ponton támasztva (
bipod, babzsák, pokróc, stb engedélyezett, merev befogó állvány nem
engedélyezett) vagy FT ülőpózban, max. 10x-es tetszőleges irányzékkal
(lézer kivételével)
Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott.
Lövés szám: 12 lövés 15m-re, a sorozat előtt 5 próba lövés.
Lőidő: 15 percen belül / 12 lövés
Széljelző: 15m hosszan, 5m-ként, illetve saját széljelző max. 2 darab
Értékelés:
- A legjobb 10 találat kerül értékelésre a 12 lövésből.
- Pontegyenlőség esetében a rövidebb lőidőt elért versenyző a jobb.
Díjazás:
- 1-3 helyezett oklevél, a kategóriák legalább 2 nevező esetén kerülnek
díjazásra.
- Külön kupa értékelés: - 10-14 éves gyermek
- 14-18éves ifi
- 60 év felett Senior
- Hölgyek
díjazás: 1. hely oklevél
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Amatőr Speed sziluett lövész feladat:
- Amatőr sziluett lövész minősítéssel
Lövés szám: 20 fémvadra,
- standard 20 fémvadra 15m-re ( MAPOSZ és TLC szabályok )
Belövés: a sorozat előtt 3 perc belövés 15m távolságra, papír célra.
Célok: 1/10 méretű fém MDLSZ sziluett állatfigurák
Testhelyzet: széken ülve, asztalról a sátorvas előtt egy ponton támasztva (
bipod, babzsák, pokroc, stb engedélyezett, merev befogó állvány nem
engedélyezett) vagy FT ülőpózban, max. 10x-es tetszőleges irányzékkal
(lézer kivételével)
Ruházat: lövészruházat és lövészcipő tiltott
Lőidő: max 15 perc
Értékelés:
- találatnak számít a céltárgynak az állványzatról való lelövése
- csirke 4 pont, disznó 3pont, pulyka 2 pont, kos 1 pont
- találati érték a lelőtt figurák összesített értéke
- A 20 fémvadra elért találatok összesítése után a találatokkal elért
találati értéket meg kell szorozni 2000-el és elosztani a valamennyi
figura lelövéséhez szükséges, vagy a maximális 15 perc
másodpercekben kifejezett idejével. Az így kiszámított érték a
lőeredmény, azaz pontérték. Az a versenyző a győztes, akinek a
legmagasabb a lőeredménye, a helyezéseket a sorban ezt követő
legmagasabb elért lőeredmények alapján kell kihirdetni. Holtverseny
esetében a több nagyobb értékű figura lelövése dönt, majd sorban a
több alacsonyabb értékű.
Díjazás:
- 1-3 helyezett oklevél, a kategóriák legalább 2 nevező esetén kerülnek
díjazásra.
- Külön kupa értékelés: - 10-14 éves gyermek
- 14-18éves ifi
- 60 év felett Senior
- Hölgyek
díjazás: 1. hely oklevél
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Precíziós minősítő lövészet
Precíziós minősítő lövész feladat:
verseny
- 20+20 lövés 25m-re ( VR 7,5J, VM 7,5J, PCP)
25m ( standard)
Testhelyzet: széken ülve, asztalról a sátorvas előtt egy ponton támasztva (
bipod, babzsák, pokroc, stb engedélyezett, merev befogó állvány nem
engedélyezett) vagy FT ülőpózban, max. 10x-es tetszőleges irányzékkal
(lézer kivételével)
Ruházat: tetszőleges
Lövés szám: 20 + 20 lövés 25m-re, az első sorozat előtt 5 próba lövés.
Lőidő: lassú sorozat (20 perc/20 lövés), gyors sorozat (10 perc/20 lövés)
Széljelző: 25m hosszan, 5m-ként, illetve saját széljelző max. 3 darab
Értékelés:
- standard: a legjobb 16 találat kerül értékelésre a 20 lövésből
sorozatonként, precíziós szabályok szerint
Díjazás:
- 1-3 helyezett oklevél, a kategória legalább 2 nevező esetén kerül
díjazásra.
Eredmények közlése: MAPOSZ licences és MAPOSZ napi rajt engedéllyel
versenyzők minősítési eredményei a maposz.sport.hu honlapján is közlésre
kerülnek. A versenyen MAPOSZ minősítést szerezni 25 m-es pontlövészetben
lehet. A helyszínen 2015 évre érvényes versenyengedély és napi rajtengedély
igényelhető. Figyelem: a nyomtatványokat kitöltve kérjük hozni!
Értékelés: az egyes csoportok és kategóriák legalább 2 nevező esetén kerülnek
értékelésre, a ranglista és a minősítés értékelése a MAPOSZ szabályok szerint.
Használható fegyverek:
Standard csoport minden lövész számban:
- működési elv: egylövetű rugós és PCA,
- tömeg: max. 6,8 kg távcsővel együtt
- torkolati energia: maximálisan 7,5J+6%
- irányzék: max. 10x-es nagyítású, tetszőleges, kivéve vetített sugaras
- elsütési erő: nincsen korlátozva, de biztonságos legyen
Lövedékek: max 5,5mm-es ólomtartalmú lövedékek
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Kategóriák:
visszarúgás mentes 7,5J (pl, Walther LGR, Diana 75, Feinwerkbau 300)
visszarúgásos 7,5J ( pl, FÉG LG 427 – LG14, Slavia 630-631, Walther LGV)
PCP 7,5J egylövetű (pl, CLG-62, CZ 200, Steyer LG 110)
A rendező fenntartja jogot, hogy idő szűke miatt a versenyfeladatot rövidítse, ez
esetben az értékelésbe csak az számít bele, amit minden versenyző teljesíteni
tudott.
Kérünk minden résztvevőt, hogy a Lőtérbiztonsági szabályok betartására
fokozottan ügyeljen.
Mindenféle vita esetén a rendező a helyszínen dönt!
A 4 lábú lövész asztalok billegés mentesítése a lövész feladata, ehhez hozzon
magával alkalmas alátétet ( kettős ék, rugalmas lap, stb)
Ranglista lövészetre csak a hivatalos versenyfeladatok lezárását követően
kerülhet sor.
Jó szórakozást kíván a Joker Club SE - TLC. /Túri Légfegyveres Lövész Club/
elnöksége.

Mezőtúr 2015.08.09.

Joker Club SE. /TLC/
elnökség
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