Átfogó jelentés a Görgey Artúr Országos lövész versenyről
A kezdetekről
Az MTTOSZ Elnöksége 2014 év őszén az MSSZ vezetőivel való előzetes egyeztetés után, úgy
határozott, hogy az MSSZ –el közösen minden évben megrendezi Buda visszafoglalásának
emlékére, Görgey Artúr tábornokról elnevezve, a 10-18 éves iskoláskorú fiatalok számára
kiírásra kerülő országos nyílt irányzékú légpuska lövészversenyt. Az Magyar Sportlövők
Szövetsége 600 000Ft támogatást biztosított a versenyek megrendezésére.
2015 év tavaszán, először került a Görgey Artúr Kupa megrendezésre, felmenő rendszerben.
Az ország 8 területén, a területi döntőn elért eredmények alapján került kiválasztásra az
országos döntőre nevezett 150 versenyző, akik a területi versenyek legjobbjai voltak.
A következő években, 2016-ban és 2017-ben, már 10 helyszínen kerültek megrendezésre az
elődöntők, így a teljes ország szinte lefedésre került. A versenysorozat teljes költségvetése
mindent beszámítva 850 000Ft-ra nőtt. Ebből kellett fedezni a döntő költségeit, a bírók díját, a
nyomdai költségeket az utazási hozzájárulást és a területi versenyek költségeit is, továbbá a
lőszert, lőlapokat, bírókat stb.
A területi döntők rendezőivel közösen, évről-évre finomítottuk a versenykiírást. Így került sor
arra, hogy kiírtuk a nyílt irányzékú rugós rendszerű légpuska mellett a gáznyomással működő
gyárilag nyíltirányzékú légpuskával indulók külön értékelt versenyét, majd az egyéni verseny
mellett a csapatversenyt is. Itt az egyes iskolák legjobb három versenyzőjét és a területi
verseny legjobb három versenyzőit értékeltük csapatként.
Nehezen lehetett biztosítani, hogy lehetőleg csak a kezdő lövészek induljanak és nyerjenek az
országos döntőn. Mi a kiírásban is egyértelműsítettük, hogy csak kezdő, versenyengedéllyel
nem rendelkező fiatalok indulhatnak az országos döntőn, akik még nem indultak 40-60 lövéses
minősítő versenyen.
Az országos döntőt eddig minden évben Ácson rendeztük egy 40 lőállásos lőtéren, olyan
feltételekkel, amelyen az MSSZ a minősítő versenyeit rendezi. Ez a kezdőknek nagy
meglepetést jelentett, hiszen a lövéseik befejezése után pár perccel az eredményüket kivetítve
láthatták. Az értékelés objektíven, számítógéppel történik, és az értékelés miatt reklamáció
még soha nem volt, ebből következően rendkívül gyorsan tudtunk eredményt hirdetni.
A területi versenyek minden indulója emléklapot kapott. A területi versenyek legjobbjai ezen
kívül, a helyi rendezők jóvoltából oklevelet, érmet, serleget vehettek át. Az országos döntőn a
fentiek mellett, még értékes tárgyjutalmakat is tudtunk adni a rendezők felajánlásai jóvoltából.

Évente 130 – 140 fő vesz részt a döntőn, akik itt a területi versenyek 6-700 résztvevőit
képviselik.
Az idei, IV. Országos Görgey Lövész Kupa értékelése, tanulságainak összegzése.
Nyugodtan állíthatom az MTTOSZ Lövész Szakcsoportja nevében, hogy 2018. évben is
sikeresen megfeleltünk a IV Görgey Kupa lövészverseny lebonyolításával, a nagy
kihívásunknak.
Ez úttal is, 10 területi döntő helyszínen versenyeztek az általános és középiskolás fiuk és lányok
a nyíltirányzékú rugós és gázos fegyverrel. A versenykiírás szerint, csak kezdő,
versenyengedéllyel nem rendelkező fiatalok vehettek részt a versenyeken, ismerkedhettek
meg a lövészsporttal.
A negyedszer kiírásra került versenyrendszer egyre népszerűbb, és egyre több iskola látja meg
a lehetőséget abban, hogy fegyelmezett szabadidős elfoglaltságot biztosítsanak a fiataloknak.
Nagy sikernek tartjuk, hogy minden területen, ahol versenyeket rendeztünk, minden lövész
klubban nőtt a lövészetre jelentkezők száma. Szinte mindenhol, leigazoltak pár főt a sikeres
Görgey kupások közül. Ez is bizonyítja a Görgey Kupa rendezésének létjogosultságát és
eredményességét.
2018-ban az egyes területi elődöntők helyszínéről a következő versenyzői létszámot
jelentették:
1./Szolnok
100 fő összesen.
50 fő középiskolás fiú
26 fő középiskolás lány
23 fő általános iskolás fiú
1 fő általános iskolás lány
88 fő rugós fegyver
12 fő CO fegyver
4 település és 5 iskola

2,/Budapest.
62 fő összesen
19 fő középiskolás fiú
10 fő középiskolás lány
15 fő általános iskolás fiú
11 fő általános iskolás lány
7 fő tanár.
42 rugós fegyver
20 CO fegyver

3./Bakonyszentlászló
94 fő összesen
86 fő Általános iskolás
7 fő középiskolás
6 középiskola
6 középiskola
6 középiskola
8 település

4./Székesfehérvár
51 fő összesen
6 középiskola
7 általános iskola
13 település

5./ Miskolc
46 fő összesen
16 iskola
13 település

6./Püspökmolnári
93 fő összesen
5 általános iskola
6 középiskola
16 település

7./Nyíregyháza
105 fő összesen
105 fő középiskolás

8./Zirc
50 fő összesen
8 település

9./Komárom
54 fő összesen
4 település

10 település
10./ Szeged
60 fő összesen.
7 település.
Az idei versenysorozatban, az összes induló létszám 715 fő volt. A fiúk és lányok 84
településről érkeztek, és 75 iskolát képviseltek.
Összesítve a négy kiírást: 2015-ben 41 településen 8 területi döntőn 630 fő versenyzett
2016-ban 62 településen 10 területi döntőn 590 fő versenyzett.
2017-ben 101 településen 10 területi döntőn 618 fő versenyzett.
2018-ban 84 településen 10 területi döntőn 715 fő versenyzett.
Az összevetésben láthatjuk, hogy négy év alatt a területi versenyeken 2553 fiatal ismerkedett
meg a lövészettel, és a legjobbak közül 600 fő vehetett részt az országos döntőn, ahol magas
színvonalon szervezett 40 lőállásos versenyen ismerhette meg versenysport követelményeit.
2018-ban is érdekes színfoltja volt a döntőnek az a lövészbemutató, ahol testközelből
ismerhették meg a fiatalok az élversenyzők felszerelését, ruházatát, fegyverét, és a nemzetközi
előírásokat.
Az ez évi országos döntőre 149 fő kapott akkreditációt a területi döntőn elért eredménye
alapján. Közülük végül 126 fő vett részt az Ácson rendezett versenyen.
Az országos döntő 8 kategória győztesei az MTTOSZ kupáját nyerték, e mellett, az első három
helyezett érmet és Görgey emlékplakettot kapott. A plakettokat Bényei Ferenc készítette saját
költségén a versenyzőknek. A döntő első hat helyezettje oklevelet vehetett át.
2017. óta, csapatverseny értékelés is történik a döntőn. Ugyanis, minden területi döntő
helyszíne nevezett területi csapatot, és azok az iskolák ahol legalább három döntőbe jutott
versenyző volt, iskolai csapatot is indíthatott. Az iskolai és területi csapatok első hat helyezett
csapata, oklevél-díjazásban részesült.
Mindenképpen ki kell emelni, hogy a területi döntők rendezői, saját költségükön, különdíjakat,
ajándékokat, kupákat ajánlottak fel.
A legeredményesebb versenyző laptopot kapott hord táskával a Délvidéki Lövészakadémia
elnökének, Andrássy Árpádnak a felajánlásával. A döntőn lövő legfiatalabb fiú és lány
versenyző, különdíjként kupát, illetve ajándékcsomagot kapott az MTTSZ Területi Klub zirci
elnökétől Varjas Józseftől, és a Nyíregyházi Polgári Lövészklub ügyvezető elnökének Veress
Andreának felajánlása alapján. Németh József az MTTOSZ alelnöke is két különdíjat ajánlott fel.

A legjobb lánycsapat Veress Andrea felajánlásával ajándékcsomagot kapott. Kisvárdai István,
az MTTSZ Finomító Sportlövő Klub elnöke, a legjobb Komárom megyei lány és fiú versenyzőnek
kupát adott. Antal László, a Fejér megyei TTK Szövetség elnöke a legjobb Fejér megyei fiú és
lány versenyzőjét díjazta, kupát adományozott nekik.
A döntő résztvevőinek fele valamilyen különdíjban részesült.
A döntőn rendkívüli esemény nem történt. Nagy szerepet játszott ebben az összeszokott
rendező gárda. Kisvárdai István a betegágyából is minden feltételt biztosított. Kalkó Balázs a
berendezésért és a számítógép rendszerért, valamint az eredményvetítésért felelt. A
vezetőbíró Czanik László volt, akit Varjas József, és Piri Tamás segítette. Az értékelést Gajzágó
Imre és munkatársa magas színvonalon végezte. A regisztráció Szűcsné Vali és munkatársa
munkáját dicséri. Az ünnepélyes megnyitót Németh József úr, az MTTOSZ alelnöke tartotta.
Az iskolai csapatok között a Földes Ferenc gimnázium csapata nyert. A területi csapatok
legjobbja a Pestszenterzsébeti csapat volt
Az egyéni versenyen jó eredmények születtek. Külön ki kell emelni: a középiskolás fiúk közül
Vezér Zalán 180 találatot ért el, és a középiskolás lányok között Horváth Fanni is 180 találatig
vitte.
Nem mehetek el szó nélkül mellette, hogy kaptunk jelzést két induló akkreditációját illetően,
ám óvás nem érkezett időben. Írásban érkezett bejelentés, amelyet részletesen ki fogjuk
vizsgálni és igyekszünk megnyugtató választ adni a felvetőnek. A versenykiírást, ha szükséges
tovább módosítani, akkor finomítani fogjuk. A cél, hogy mindenki elégedett legyen, és jól
érezze magát.
Végül megjegyezném, hogy a sportcsarnok berendezései kifogástalan lehetőséget
biztosítottak a közel kétszáz fő résztvevőnek. A nézőtéren mindeni kényelmesen elfért és a
gépkocsik parkolása is jól és biztonságosan megoldott volt. A résztvevőknek megfelelő büfé
állt rendelkezésre.
Az időbeosztás, a felkészüléssel és az átállási idővel, megfelelő volt. A 10 órakor kezdődő
versenyt lezárva, az eredményhirdetést 13.30 kor meg tudtuk kezdeni.
Tanulságok, javaslatok
Néhány tanulságot is levonhatunk a negyedik Görgey Kupa megrendezése után.
A versenysorozatot mindenképp folytatni kell, mindenki várja, és egyre több iskola érdeklődik
a részvétel iránt.
- Célszerű lenne még két- három területi döntő helyszínt bevonni (Kecskemét,
Dunaújváros, Pécs, Zalaegerszeg, Sopron jöhetne szóba) Ez természetesen, jelentős
költségvetés többletet jelentene.

- Szükséges lenne, az előzőektől függetlenül is, a négy éve változatlan támogatási összeg,
jelentős emelésére.
- A Versenykiírást pontosítani szükséges. Fontos, hogy mindenki megértse azt, hogy ez a
kezdő lövők versenye. Ide a már képzett lövőt nem szabad elhozni, mert az elveszi a
kezdők kedvét.
- Az időpont kijelölést is meg kell gondolni, mert a májusi iskolai rendezvények többeket
távol tartanak a döntőtől.
- Helyes kezdeményezés volt, hogy a területi döntőt több iskolában bonyolítsuk le, mert
így több fiatalt értünk el. Itt is szükséges lenne a költségtérítés biztosítása.
- Tárgyalást kell kezdeni az MSSZ.- el, hogy biztosítsák a döntő résztvevőinek ellenőrzését,
és igazolják, hogy nincs szakszövetségi minősítésük.
Végezetül, minden résztvevőnek, minden rendezőnek, segítőnek, a díjakat biztosító
barátaimnak szívből köszönöm a munkájukat és a fáradtságukat.
Jelszó: jövőre, Veled újra ugyanitt!
Kérem a jelentés tudomásulvételét.
Balatonfűzfő, 2018. május 29.
Szabó Péter
az MTTOSZ elnökségének tagja,
a lövész szakcsoport vezetője

