
 1

I.Futó-Lövész és váLtó-távú Lövész 
amatőr verseny 

MEZŐTÚR VÁROS – SPORTNAPJA  
Keretében 

VERSENYKIÍRÁS 
Joker Club SE. /TLC/ 

                                              2016. 05. 07 (szombat)                www.jokerclub.hu    
 

Kulcsár Sándor emlékverseny      
 /Joker Club SE alapító tagja/ 

 
Tartalom:-  

1. Rendezvény időbeosztása – 1.oldal 
2. Edzések és Nevezések – 2.oldal 
3. Versenyszámok és lebonyolításuk – 2. oldal 
4. Díjkiosztó – 4. oldal 
5. Verseny szabályzatok – 4. oldal 

 
Rendezvény időbeosztása 

 
1.1 - Edzések /futó lövészet és váltó-távú lövészet/ 

Helyszíne:- Városi Sportcentrum salakos futópálya /400m/ és a TLC Lőtér (Salakos 
focipálya mögött) 
Időpontja:- 2016. 04. 30.-a /szombat/ 11:00 – 16:00-ig (bővebb infó 2016. 04. 24.-től a 
Joker Club SE honlapján: www.jokerclub.hu   
 

        - Az edzésen való részvétel díjtalan. Az edzésre a rendező 30db lövedéket és légfegyvert    
        is biztosít (korlátozott számban), amennyiben az edzésen résztvevő sportoló több lövést    
        szeretne leadni, akkor lövedéket is hoznia kell, vagy a helyszínen vásárolhat.  
                                                                                         (geco 4,5-ös tompa fejű lövedék)  
        - Amennyiben a sportoló, mind az edzésen, mind a versenyen saját lövedékkel és saját    
        légfegyverrel kívánja a feladatot teljesíteni, akkor mind a légfegyvernek, mind a   
        lövedéknek meg kell felelnie a TLC általános szabályainak.  
                         
                                  Szabályzatok: Versenykiírás 4.oldalán   
          
1.2 - Nevezések  
 
/Futó lövészet/ 

Helyszíne:- Városi Sportcentrum TLC Lőtér (Salakos focipálya mögött) 
Időpontja:- 2016 05 07 10:00 – 10:30-ig 

  
/Váltó-Távú lövészet/ 

Helyszíne:- Városi Sportcentrum TLC Lőtér (Salakos focipálya mögött) 
Időpontja:- 2016 05 07 14:20 – 14:45-ig 
Belövések:- A nevezések kezdetétől, - 16h-ig. 
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1.3 - Verseny  
 
/Futó lövészet/ 

Helyszíne:- Városi Sportcentrum salakos futópálya /400m/ és a TLC Lőtér (Salakos 
focipálya mögött) 
Időpontja:- 2016. 05. 07. 10:50 – /várhatóan/12:00-ig- /a verseny végéig/ 

 
/Váltó-Távú lövészet/ 

Helyszíne:- Városi Sportcentrum TLC Lőtér (Salakos focipálya mögött) 
Időpontja:- 2016. 05. 07. 15:10 – /várhatóan/17:00-ig- /a verseny végéig/ 

 
Sportolói időbeosztás kifüggesztése:- 

Helyszíne:- Városi Sportcentrum TLC Lőtér (Salakos focipálya mögött) 
Időpontja:- 2016. 05. 07. Az adott versenyszámok nevezését követően 10 percen belül. 
Várhatóan:- Futó-lövészet: 10:40, Váltó-Távú lövészet: 14:55 

 
1.4 - Eredmények közlése 

Helyszíne:- Városi Sportcentrum TLC Lőtér (Salakos focipálya mögött) 
Időpontja:- 2016. 05. 07. Az adott versenyszámok versenyét követően 15 percen belül. 
Várhatóan:- Futó-lövészet: 12:15, Váltó-Távú lövészet: 17:15 

 
 

Edzések és Nevezések 
 

2.1 - Edzések 
A versenyt megelőző hét szombatján.  
Az edzéseket díjtalanul vehetik igénybe az érdeklődők és a TLC tagok is. 
A versenyszámokat lehet gyakorolni: 
       /Futó lövészetnél- 400m síkfutás és 8 sziluett cél leküzdése 10m/  
       /Váltó-Távú lövészetnél- 40m/1 cél, - 25m/1 cél, - 15m/5 cél, - 10m/3 cél.) 

 
2.2 - Nevezések 
       A nevezéseket a helyszínen lehet megtenni a rendezvény időbeosztás alapján. 
       A versenyekre a nevezés díjtalan. 
       Nevezéseket egyéni és csapatban (3fő egy csapat) is leadhatók. 
        
 

            Versenyszámok és lebonyolításuk 
 
 

3.1 - Futó lövészet 
 
      Időterv: A nevezések zárása után, a sportolóként megadott időpontban kell megjelenni 
először a futó szám rajtjánál, majd a sziluett lövész szám helyszínén (adott lövész állásban). 

- Sportolói időbeosztás alapján! 
      Értékelés: A futó számban elért időeredményt összeadjuk a sziluett lövész feladatban 
elért időeredménnyel és az összesített idő alapján kerül sor az értékelésre (a legkisebb 
összesített időt elért csapat, illetve sportoló az első)  
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     TLC díjazás:-  
               Abszolút:- 1-3 helyezések oklevél díjazás 
              Kupák:   

- 12-14 éves kategória / gyermek/ 
  - 14-16 éves kategória /ifi- 1/ 

- 16-18 éves kategória /ifi-2/ 
                                                            - 50 év feletti kategória /senior/ 

                                                       - Női kategória /Hölgy/ 
                                                           - Csapat kategória /Csapat/ 

                                                                                              1 helyezések oklevél díjazás 
    Városi sportnap díjazás:-  
- 12-16 éves kategória  
- 16 év feletti kategória 
                                                    1 hely dísztárgy díjazás 

 
      Lebonyolítás: Első körben a megadott sportolónak, vagy csapatnak meg kell jelennie a 
futó pálya rajtjában, az időtervben megadott időben. A futó szám célba érkezését követően, az 
időtervben megadott időben, az adott lőállásban meg kell jelennie a lövész állásban és 
teljesítenie kell a lövész feladatot.  
 Amikor az összes benevezett sportoló teljesíti a futó-lövész versenyszámát, 15 percen belül 
kihirdetésre kerül az ideiglenes eredmény lista. Az ideiglenes eredménylista kihirdetése  
( TLC. Lőtér) után 10 percig óvást lehet beadni az ideiglenes eredménylistával kapcsolatban. 
A sportolónak kötelező megtekinteni az ideiglenes eredmény listát.  
 Az óvás lejárta után 30 perccel elkezdődik az ünnepélyes díjkiosztó (TLC. Lőtér),  
majd 13:40 - 14h kezdettel a két kategóriában a győztesek átvehetik a városi sportnap 
különdíját (Városi sportcentrum főépület).   
 
 
3.2 – Váltó-Távú Speed Sziluett Lövészet 
 
      Időterv: A nevezések zárása után, a sportolóként megadott időpontban kell megjelenni a 
váltó-távú lövész szám helyszínén (adott lövész állásban). 

- Sportolói időbeosztás alapján! 
      Értékelés:  A váltó-Távú lövészetben elért időeredmény alapján kerül sor az értékelésre 
(a legkisebb időt elért sportoló az első)  
     TLC díjazás:-  
      -      Abszolút    1-3 helyezések oklevél díjazás 
                        Kupa díjazások:- 

                                   -12-14 éves kategória / gyermek/ 
                                        -14-16 éves kategória /ifi/ 
                                             -16-18 éves kategória /felnőtt/ 
                                                  -50 év feletti kategória /senior/ 
                                                       -Női kategória /Hölgy/ 
                                                                                          1 helyezések oklevél díjazás 

 
      Lebonyolítás: A megadott sportolónak meg kell jelennie az időtervben megadott időben, 
az adott lőállásban, és teljesítenie kell a lövész feladatot.  
 Amikor az összes benevezett sportoló teljesíti a váltó-távú lövész versenyszámát, 15 percen 
belül kihirdetésre kerül az ideiglenes eredmény lista. Az ideiglenes eredménylista kihirdetése 
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( TLC. Lőtér) után 10 percig óvást lehet beadni az ideiglenes eredménylistával kapcsolatban. 
A sportolónak kötelező megtekinteni az ideiglenes eredmény listát.  
 Az óvás lejárta után 30 perccel elkezdődik az ünnepélyes díjkiosztó (TLC. Lőtér).   

 
Díjkiosztó 

 
Futó lövész verseny:  
 - Elsőként - TLC díjkiosztó, a TLC lőtéren, a versenyt befejeződése után 30 percen belül. 
 - Másodikként – A városi sportcentrum főépület 13:40 - 14h kezdettel /Városi sportnap 
díjazás/. 16 életév alatt és 16 életév feletti két kategóriában, egy-egy dísztárgy díjazás. 
 
Váltó-Távú lövész verseny: 
 - A TLC lőterén, a verseny befejeződése után 30 percen belül. 

 
 

Verseny szabályzatok 
Légfegyverek és lövedékek: 
- A lövész versenyre (kivéve a futó-lövész) a sportolóknak hozniuk kell 4,5mm-es lapos fejű 
lövedéket (max-1,500Ft értékűt) Amennyiben ezt nem tudják megvalósítani, akkor a 
helyszínen vásárolhatnak lövedéket (1.500Ft/doboz /1 doboz-500db lövedék/)  
 - A futó lövész versenyen a lövedéket díjmentesen biztosítjuk, amennyiben erre szükség lesz. 
Saját légpuskával is lehet a versenyen részt venni, amennyiben a légpuska megfelel a 
szabályoknak ( max 7,5J torkolati sebességű, 4,5mm-es diaboló lövedékű stb) a Joker Club 
SE /TLC/ szabályzata (4,1)alapján. A versenyen indulóknak, korlátozott mennyiségben 
tudunk biztosítani légpuskát (díjmentesen). 
  
- Futó lövész verseny szabályzata: - A joker Club honlapján, 
jokerclub.hu/szabályzatok/Futó-Lövész szabályzat.  
 
- Váltó-Távú Lövészet szabályzata: - A joker Club honlapján, jokerclub.hu / szabályzatok / 
Váltó-Távú Speed Sziluett szabályzat.  
 
Szabályzatok elérhetősége:- http://jokerclub.hu/category/turi-lovesz-club/szabalyzatok-tlc/  
 
                                         
                                    Jó és eredményes Sportolást kívánva: 
                                                                                 Joker Club SE / TLC 
 
 
2016. április 16. 


