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Kulcsár Sándor emlék-kupasorozat      
 /Joker Club SE alapító tagja/ 

 
Tartalom:-  
 

1. Nevezések – 1.oldal 
2. Versenyszámok és lebonyolításuk – 2. oldal 
3. Díjkiosztó – 4. oldal 
4. Verseny szabályzatok – 4. oldal 

 
 

Nevezések 
 
1.1 - Nevezések  
 

A nevezéseket a helyszínen lehet megtenni a rendezvény időbeosztás alapján. 
Nevezéseket egyéni és csapatban (3fő egy csapat) is leadhatók. 

A verseny minősítéssel is jár. Az adott minősítéssel nem rendelkező sportoló, a 
versenyszámának megfelelő teljesítésével minősítést is szerezhet. 

  
Helyszíne:- Városi Sportcentrum TLC Lőtér (Salakos focipálya mögött) 
Időpontja:- 2016 08 20 (szombat) 10:00 – 14:00-ig 
Belövések:- A nevezések kezdetétől, - 16:00-ig. 

        Nevezési díj:- Díjtalan 
 

Verseny kezdete: 
2016 08 20 (szombat) 10:30-tól, az adott lövész számok időbeli kiírása alapján                           
                                                  (2.2 ) - pontban.   
 
-A nevezés leadása után, azonnal el kezdhető a belövés a pálya jobb szélén kialakított belövő 
állásokban. 
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1.2 - Verseny  
 

- A meghirdetett versenyszámok teljesítése a nevezésnél megadott időrend alapján 
teljesíthető, az adott lőállásból. 

- Az adott lövész eredményét, a feladat teljesítését követő 15percen belül közöljük a 
hivatalos hirdető táblán (a TLC lőtéren). 

- Bármely versenyszám teljesíthető, a verseny napján 10:30-tól – 15:30-ig, a nevezést 
követően a verseny vezető sportbírójától kapott időrend alapján és adott lőállásból. 

- A versenyt a TLC szabályai alapján bonyolítjuk le. Azon esetekben, amikben a TLC 
szabály nem rendelkezik egy adott szabályzati részelemről, a MAPOSZ szabályai az 

irányadóak!  
 

Sportolói időbeosztás kifüggesztése:- 
Helyszíne:- Városi Sportcentrum TLC Lőtér (Salakos focipálya mögött) 
Időpontja:- 2016 08 20 (szombat) Az adott versenyszámok nevezését követően 10 percen 
belül.  
 

1.3 - Eredmények közlése 
Helyszíne:- Városi Sportcentrum TLC Lőtér (Salakos focipálya mögött) 
Időpontja:- 2016 08 20 Az adott versenyszámok versenyét követően 15 percen belül.  

 
- Amikor az összes benevezett sportoló teljesíti a 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 20 perccel elkezdődik az ünnepélyes díjkiosztó (TLC. Lőtér).   
 

- Ideiglenes eredménylista kifüggesztésének várható időpontja: 16:00 h. 
- Óvási idő vége: Ideiglenes eredménylista kifüggesztése + 10 perc. 
- Díjkiosztó: Az óvási idő lejárta + 20 perc. 

     
Versenyszámok és lebonyolításuk 

 
2.1 – Versenyszámok: 
Lebonyolítási sorrend alapján: 
 

- 1 /Hobbi Váltó-Távú lövészet:  -  nyílt irányzék  -  40m/25m/15m/10m   
                                              -  könyök támaszból (kivéve 40m-letámasztásból is) 

- 2 /Amatőr Váltó-Távú lövészet:  -  távcsővel is  -  40m/25m/15m/10m/50bónusz   
                                    -  könyök támaszból (kivéve 40m/50m-letámasztásból is) 

- 3 /Profi Váltó-Távú lövészet:  -  távcsővel is / letámasztásból is /  50m/40m/25m   
 

- 4 /Hobbi sziluett lövészet:  -  10m  -  nyílt irányzék  -  könyök támaszból 
- 5 /Amatőr sziluett lövészet:  -  15m  -  távcsővel is  -  letámasztásból is 

 
- 6 /Hobbi pontlövészet:  -  10m  -  nyílt irányzék  -  könyök támaszból  -  TLC lőlapra 
- 7 /Amatőr pontlövészet:  -  15m  -  távcsővel is  -  letámasztásból is  -  TLC lőlapra 

 
        Légfegyverek és lövedékek a TLC Hobbi és Amatőr /profi/ szabályai szerint 
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2.2 – Lebonyolítás: 
 

1. A sportoló, a kiírt nevezési időtartam alatt, bármikor beadhatja a helyszíni nevezését. 
2. Egy sportoló, maximum 4 versenyszámra adhat be nevezést. Ezen felül csak olyan 

versenyszámba fogadható el nevezés attól a sportolótól, aki már 4 versenyszámba 
benevezett, ha az adott versenyszámban 4-nél kevesebb nevező van a nevezés 
pillanatában. 

3. A versenyre benevező sportolónak ismernie kell a TLC szabályzatait és be kell 
tartania a lőtér biztonsági szabályokat is, kizárásig terjedő büntetés terhe mellett. 

4. A helyszíni nevezés beadását követően a sportolónak, a megadott időpontokban és 
lőállásban kell teljesítenie az adott lövész számokat. 

5. A versenyen, bármely versenyszámot teljesítő sportolónak a lövész számainak 
teljesítése után, kötelessége megjelennie, az ideiglenes eredmény lista 
kifüggesztésének idejében és helyszínén, kizárásig terjedő büntetés terhe mellett. 

 
Várható kezdési időpontok: - 1 HVTL- 10:30h  / 2 AVTL-11:00  /  3 PVTL-11:30h  /                   
                       4 HSZL-13:00h  /  5 ASZL-14:00h  /  6 HPL-15:00h  /  7 APL-15:30  /  

 
2.3 – TLC kategóriák és díjazásuk / Versenyszámonként:- 
  
      -      Abszolút    1-3 helyezések oklevél díjazás 
 
                    -    Kupa díjazások:- 

                                   -10-12 éves kategória / gyermek/ 
                                        -12-14 éves kategória /ifi 1 / 
                                             -14-18 éves kategória /ifi 2 / 
                                                  -50 év feletti kategória /senior/ 
                                                       -Női kategória /Hölgy/ 
                                                                                          1 helyezések oklevél díjazás 
 
 

A sportoló, a verseny eredményétől függően éves kupasorozati pontot kap. 
A TLC 2016-os kupasorozat versenyein szerzett pontok alapján hirdetünk  

éves TLC kupa sorozat bajnokokat. 
 
 
                                              I. helyezés – 5 pont 
                                                  
 
                                                  II. helyezés – 4 pont 
 
                                                  
                                                       III. helyezés – 3 pont   
                                                        
  
                                                             IV. helyezés – 2 pont 
 
                                                               
                                                                    V. helyezés – 1 pont 
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Díjkiosztó 

 
Helyszíne: TLC lőtér 
Időpontja: A verseny napján, várhatóan: - 17 h 
 
 

Verseny szabályzatok 
 

Légfegyverek és lövedékek: 
- A lövész versenyre 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/)  
         Kivéve:- Profi Váltó Távú Lövészet esetében (lövedék szabadon választható). 
 
- Lehetőleg, saját légpuskával lehet a versenyen részt venni, amennyiben a légpuska megfelel 
a TLC szabályoknak ( max 7,5J torkolati sebességű, 4,5mm-es diaboló /lapos fejű/ lövedékű 
stb) a Joker Club SE /TLC/ szabályzata (4,1)alapján.  
- A versenyen indulóknak, korlátozott mennyiségben tudunk biztosítani légpuskát 
(díjmentesen). 
         Kivéve:- Profi Váltó Távú Lövészet esetében (légfegyver szabadon választható). 
 
 
 
Szabályzatok elérhetősége:- http://jokerclub.hu/category/turi-lovesz-club/szabalyzatok-tlc/  
 
                                      
 
    
                                    Jó és eredményes Sportolást kívánva: 
                                                                                 Joker Club SE / TLC 
                                                                                        Vezetősége 
 
 
2016. augusztus 15.  
 


