Elnökségi Hírlevél – 104. szám – 2022.07.11.
Kedves Sporttársaink!
Sziluett lövészeink ismét a világ élvonalában! Kilencszer szólt a magyar himnusz
Svédországban!
Tegnap ért véget a svédországi Gideå-ban a XIV. IMSSU Világbajnokság, ahol a magyar csapat
kiváló szereplésével vonta magára az egész sziluett-lövész világ figyelmét. A 2022. évi VB-n
csapatunk talán eddigi legjobb eredményét hozta. Kilenc aranyéremmel, és összeségében húsz
dobogós helyezéssel tértek haza lövészeink az idei világbajnokságról.
A tény, hogy a magyar himnusz kilencszer szólalt meg Skandináviában, nem csak kiváló
sportolóinknak, de hazánknak és szövetségünknek is óriási dicsőség és fantasztikus sportsiker.
A 11 napos VB-n 4 fős csapatunk összesen 26 versenyszámban indulva képviselte hazánkat.
Bucsai István, Dr. Gombos László, Kovács Lajos Tibor, és Oszvald Tamás, szívből gratulálunk
Nektek, köszönjük kemény munkátokat amit a felkészülésbe fektettetek, köszönjük, hogy
öregbítettétek hazánk és szövetségünk hírnevét, és örömmel köszöntünk Benneteket újra
itthon.
Az idei IMSSU VB nem csak sportsikert, de sportdiplomáciai sikert is hozott, ugyanis VB
csapatunk tagját, szövetségünk elnökségi tagját, Kovács Lajos Tibor sporttársunkat az IMSSU
közgyűlése az IMSSU Nemzetközi Elnökségének (Council) tagjává választotta. A fantasztikus
és a világ figyelmét ránk irányító sportsikereken túl, ez a tény is tovább növeli nemzetközi
szerepünket és súlyunkat ebben a sportágban is.
Sportolóink részletes eredményei:
Bucsai István
- Kiskaliberű könnyű puska 1. hely
- Kiskaliberű sziluett puska 2. hely
- Kiskaliberű puska összesítés 1. hely
Dr. Gombos László
- Légpuska 3. hely
- Kiskaliberű könnyű puska Master csoport 1. hely
- Kiskaliberű sziluett puska Master csoport 2. hely
- Kiskaliberű könnyű puska nyílt irányzék 1. hely
- Kiskaliberű sziluett puska nyílt irányzék Master csoport 1. hely
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Nagykaliberű vadászpuska B csoport 1. hely
Nagykaliberű sziluett puska B csoport 1. hely

Kovács Lajos Tibor
- Nagykaliberű pisztoly álló A csoport 3. hely
- Kiskaliberű könnyű puska A csoport 1. hely
- Kiskaliberű sziluett puska A csoport 2. hely
- Nagykaliberű vadászpuska A csoport 3. hely
Oszvald Tamás
- Kiskaliberű revolver B csoport 3. hely
- Field pisztoly B csoport 3. hely
- Field pisztoly optika B csoport 1. hely
- Kiskaliberű könnyű puska nyílt irányzék Master csoport 2. hely
- Kiskaliberű sziluett puska nyílt irányzék Master csoport 3. hely
A magyar kiskaliberű puska csapat (Bucsai István, Dr. Gombos László, Kovács Lajos Tibor) 3.
helyezést ért el.
Kérem, hogy csatlakozzatok hozzánk, és ünnepeljük együtt örömmel IMSSU csapatunk óriási
sikerét, és gratuláljunk együtt hazatérő sportolóinknak.
Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.
Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,
Dr. Fábián Lajos Károly
elnök
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