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Összefoglaló jelentés az V. Görgey Artúr kupa légpuska
országos diák lövészversenyről.
A végével kezdem: sikeresen lezajlott az V. Görgey Artúr országos Lövész
verseny sorozat!
Az idei évre 12 helyszínre nőtt a területi döntők helyszíneinek száma,
köszönhetően az MSSZ és az MTTOSZ anyagi segítségének. Ez a tény jelentős
többletmunkát igényelt, hiszen többszöri tájékoztatást kellett adni az új
helyszínek vezetőinek. Természetesen számukra is biztosítottuk a plakátot, az
emléklapokat, az oklevelet és a versenykiírást.
A versenyév megnyitása előtt 2019. január 17-én, egy nyitóértekezleten
határoztuk meg a feladatokat. Az értekezleten részt vettek az MTTOSZ és az
MSSZ vezetői. Az értekezleten hosszas vita után elfogadtuk a 2019 évi
versenykiírást. A területi versenyek előre jelzett időpontjai sokszor változtak és
egy kivétellel április közepén kerültek megrendezésre. Ez is sok gondot okozott,
mert csak az utolsó pillanatban tudtam a rajtlistákat, a lőállás beosztásokat
elkészíteni. Gondot okozott, hogy négy versenysorozat után is még több
helyszínről hiányos adatokat kaptam, és e miatt többször kellett telefonon hívni
és mailen keresni az éríntetteket.
A versenysorozat egyetlen komoly szervezői kudarca az egyik új helyszínen,
Zalaegerszegen történt. Nem kellő odafigyeléssel, az egész megye általános és
közép iskoláit éríntő versenyen, összesen 8 fő vett részt. Ez nem elfogadható a
Zala megyei Sportlövő Szövetség vezetői részéről, ezért kértem, hogy az átutalt
támogatás összegét, a támogatási megállapodás értelmében visszautalni
szíveskedjenek az MTTOSZ bankszámlájára.
Új színt jelentett a rendezvényeinken, hogy a Miskolci területi döntőn, a helyi
katonai toborzó iroda bemutatót és toborzót tartott. Az Ácson rendezett
országos döntőn a Komáromi toborzó iroda is tartott bemutatót és toborzót a
döntő szünetében.
Általános tapasztalat, hogy ahol megfelelő a kapcsolat az általános és a
középiskolákkal ott nagyobb létszámot sikerült megszólítani. A területi fordulók
esetében javasoltuk, hogy több iskolát keressenek fel és több fordulóban
rendezzék meg a területi versenyt. Ez több helyen is sikerrel működött. Pl.
Szegeden, 5 helyszínen rendezték a Görgey kupa versenyeket.
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Az Országos döntőre a nevezéseket előzetesen ellenőriztük és ennek kapcsán
vettük észre, hogy több helyszínről a nevezésekben több olyan fiatal is
szerepelt, akik többszörös diákolimpia győztesek vagy I-III helyezettek voltak. A
szezonindító értekezleten erről hosszas vita után olyan döntés született, hogy a
Görgey Kupán ezek a fiatalok indulhatnak. Tekintettel arra, hogy ettől
függetlenül, ezt a témát utólag többen szóvá tették, úgy döntöttem, ezeknek a
fiataloknak az eredményeit külön értékeljük, és külön díjazzuk. Ezzel, elejét
vettük a díjkiosztásokon korábban rendszeresen előforduló
nézetkülönbségeknek.
Az V. Görgey Lövész Kupa résztvevőinek statisztikája a területi döntők szerint:
1.Nyíregyháza:
Összesen 96 fő ebből középiskolás fiúk
37 fő
középiskolás lány 44fő
általános iskolás fiú 15 fő
A résztvevők két gimnáziumban és 4 általános iskolában tanulnak.
Nyíregyházán és Baktalórántházán.
2.Pestszenterzsébet PeLE.
Összesen 52 fő ebből középiskolás fiú
14 fő
középiskolás lány
10 fő
általános iskolás fiú 20 fő
általános iskolás lány 8 fő
rúgósfegyverrel lőtt 41 fő gázos fegyverrel 11 fő
Budapest 10 kerületéből 18 iskolából jöttek a versenyzők.
3.Székesfehérvár
Összesen 62 fő ebből középiskolás fiú
26 fő
középiskolás lány
7 fő
általános iskolás fiú 21 fő
általános iskolás lány 8 fő
8 középiskolából és 8 általános iskolából, valamint
9 településről (Isztimér, Pázmánd, Sárszentmihály Zámoly, Vereb, Sárkeresztes,
Lepsény, Kincsesbánya, Székesfehérvár) jöttek a versenyzők.
4.Miskolc MVSE
Összesen 85 fő ebből középiskolás fiú
15 fő
középiskolás lány
12 fő
általános iskolás fiú 24 fő
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általános iskolás lány 23 fő
légpisztollyal
11 fő
34 gázos fegyvert és 40 rugós fegyverrel és légpisztollyal lőttek
A versenyzők 8 település 18 iskolájából érkeztek.
5.Bakonyszentlászló
Összesen 86 fő ebből középiskolás fiú
0 fő
középiskolás lány
3 fő
általános iskolás fiú 47 fő
általános iskolás lány 36 fő
32 fő gázos fegyverrel és 54 fő rugós fegyverrel lőtt
4 település 4 iskolájából érkeztek versenyzők

6.Zalaegerszeg
Összesen 8 fő ebből középiskolás fiú
1fő
középiskolás lány
1 fő
általános iskolás fiú 4 fő
általános iskolás lány 1 fő
légpisztollyal
1 fő
A versenyzők Zalaegerszegről érkeztek 6 iskolából
7.Pécs Baranya megye
két helyszínen
Összesen 69 fő ebből középiskolás fiú
28 fő
középiskolás lány
21 fő
általános iskolás fiú 18 fő
általános iskolás lány 2 fő
A versenyzők 4 településről 5 középiskolából és 12 általános iskolából érkeztek.
8.Zirc
Összesen 93 fő indult a két helyszínen rendezett Görgey kupa versenyen
A versenyzők 11 településről és 17 iskolából érkeztek.
Középiskolás fiú
43fő
Középiskolás lány 18 fő
Általános iskolás fiú
25 fő
Általános iskolás lány
7 fő
Rugós fegyverrel 38 fő indult, gázos fegyverrel 55 fő lőtt
9.Szeged
Összesen 85 fő ebből középiskolás fiú

51 fő
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középiskolás lány
21 fő
általános iskolás fiú
7 fő
általános iskolás lány 6 fő
Rugós fegyverrel indult 43 fő, gázos fegyverrel 42 fő
A versenyzők 19 iskolából érkeztek, és 5 településről. Szeged, Algyő,
Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szentes.
10.Szolnok MÁV Lövészklub
Összesen 141 fő indult három helyszínen öt időpontban.
ebből középiskolás fiú
53 fő
középiskolás lány
37 fő
általános iskolás fiú 46 fő
általános iskolás lány 5 fő
Rugós fegyverrel indult 132 fő gázos fegyverrel indult 9 fő
A versenyzők 12 település 18 iskolájából érkeztek.
11.Komárom
Összesen 63 fő indult a két fordulóbban
ebből a középiskolás fiú
21 fő
középiskolás lány
18 fő
általános iskolás fiú 19 fő
általános iskolás lány 5 fő
A versenyzők 39 fő gázos, és 24 fő rugós fegyverrel indult
A versenyzők 7 település 11 iskolából érkeztek.
12.Püspökmolnári
A rossz időjárás miatt kevesebb résztvevő jelent meg a két időpontban
rendezett versenyeken.
Összesen 47 fő jelent meg ebből középiskolás fiú
14 fő
középiskolás lány
5 fő
általános iskolás fiú
23 fő
általános iskolás lány
5 fő
Valamennyi 47 fő résztvevő rugós légpuskát használt.
A résztvevők 4 iskolából és 16 településről érkeztek.
Összefoglalva
A 12 helyszínen, 887 fő vett részt az ország teljes területén a Görgey Artúr kupa
légpuska lövészversenyen.
Ebből középiskolás fiú 303 fő, középiskolás lány 197 fő, általános iskolás fiú 269
fő, általános iskolás lány 106 fő, légpisztolyos 12 fő.
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A versenyzők 89 település 142 iskolájából érkeztek.
A területi döntők szervezői jelentésekből az látszik, hogy ahol komolyan vették
a versenysorozat ötödik évfolyamát, ott kiépítették az iskolai kapcsolatokat és
meg tudták oldani a jelentős létszámnövelést. Köszönet érte.
Az Ácsi Országos Döntőre Zalaegerszeg kivételével 11 területi elődöntő
helyszínéről érkezett nevezés. A döntőre 187 főt neveztek, ebből 20 főt a
kísérleti légpisztoly versenyre. A nevezések a versenykiírás szerint, rugós és
gázos légfegyverre történtek, két korcsoportra vonatkozóan a fiúk és lányok
között.
A döntőre 164 fő regisztrált, ezen belül 22 pisztolyos versenyző.
Az első ízben megrendezett kísérleti légpisztoly versenyre 20 fő nevezett és a
versenybíróság még két fő nevezését elfogadta, így 22 fő vett részt.
Az országos döntő megnyitója 9.30 kor kezdődött, a köszöntő után Németh
József az MTTOSZ alelnöke röviden ismertette a versenysorozat névadójának,
Görgey Artúrnak az életútját, majd ezt követően megnyitotta a döntőt.
A vezető bíró ismertette a technikai tudnivalókat, majd Kelkó Balázs ismertette
a SIUS találatjelző kezelési utasítását, és be is mutatta azt.
A verseny 10 órakor megkezdődött, és 13.45 kor, az ötödik sorozat után
rendben befejeződött. (A 40 lőállásos helyszínen, az utolsó sorozat 1- 22 helyén
lőttek a légpisztolyosok, és a többi lőálláson folytatódott a légpuska verseny.)
Az eredmények, hála a SIUS rendszernek, azonnal olvashatóak voltak a
kivetítőn a találatok és az eredménylista.
A verseny befejezésekor szinte azonnal kinyomtatásra és kifüggesztésre
kerültek az eredménylisták. Időt csupán a nagyszámú oklevelek kitöltése
jelentette. Kisebb gondot a csapatverseny értékelése okozta, a sok névcsere és
a rossz nevezés miatt.
Ezt az időt kihasználva, egy profi vendég, a komáromi lövészlány nagy sikerű
bemutatót tartott, amelyet követően, a résztvevőknek lehetőségük volt
kipróbálni a versenyfegyverét.
Megállapíthatjuk, hogy a SIUS rendszer nagy sikert aratott. A versenyzők
azonnal látták, hogy lövésük hol érte a lőlapot. Nagyon köszönjük az MSSZ
vezetőinek és Sinka László főtitkárnak, valamint Kéri Attila versenyigazgatónak
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és Kelkó Balázsnak, hogy lehetővé tették a legmodernebb találatjelző és
értékelő rendszer használatát a versenyen. Kelkó Balázs Ácson a döntő alatt,
hiba nélkül kezelte a berendezést. Reméljük, hogy jövőre, 2020 -ban a VI.
Görgey kupa döntőjén is lehetőséget kapunk az MSSZ vezetőitől a SIUS
rendszer használatára.
ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!
Az eredményhirdetés 15 órakor kezdődött. Az oklevélen kívül az I-III.
helyezettek kupát és plakettot kaptak. A versenyzőknek 30 kupát osztottunk ki.
Több vezető különdíjat ajánlott a legfiatalabb, a legmagasabb 10 kört elérő, a
legjobb lány és a legjobb csapat részére.
A diákolimpia I-III. helyezettjeinek versenyét külön értékeltük és díjaztuk.
A döntő részvevői fegyelmezetten versenyeztek. Reklamáció nem volt.
A legjobb eredmények a következők voltak:
Légpuska általános isk. lány rugós fegyver: Síkvölgyi Anett Vértessomló 155 kör
Légpuska általános isk. lány gázos fegyver: Kutasi Hédi Békéssámson 162 kör
Légpuska általános isk. fiú rugós fegyver:Plavecz Levente Eötvös J. ált isk.153kör
Légpuska általános isk. fiú gázos fegyver: PintérBence Nemesgörzsöny 172 kör
Összefoglalva a tanulságokat:
Sok versenyzőt neveztek a döntőre. 187 főt ezen belül 20 pisztolyos
versenyzőt.
Gyorsabb volt a regisztráció, készültek a szervezők és a résztvevők is.
A rendezés, a SIUS kezelése, az eredmények és a találatok vetítése szinte
tökéletes volt. A kérdésekre, változtatásra azonnal pozitívan reagáltak a
szakértők
A versenyzők komolyan vették a döntőt és fegyelmezetten viselkedtek. A
SIUS kezelése is hiba mentes volt részükről.
A megnyitót is fegyelmezetten állták végig, az eredményhirdetést is
megvárták, hála annak, hogy azonnal megismerték az eredményeket.
A lövészeti bemutató és az azt követő szabad lövészet sikeres és
tanulságos volt.
A kupák szépek voltak. Az érem helyett adott emlék plakettok tetszettek.
A különdíjak is elismerést váltottak ki.
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Eredményes volt a nevezett versenyzők előzetes ruházat és fegyver
ellenőrzése, a kiírás szerint. Nagy munka volt, de megérte.
A tanulságokat szakcsoport értekezleten fogjuk tovább elemezni azért, hogy a
jövő évben még eredményesebb versenysorozatot rendezzünk. Két új területi
döntő helyszín is szóba jött, Ózdra és Kecskemétre gondolunk. Majd meglátjuk.

Balatonfűzfő, 2019. 05. 12.

Szabó Péter szakcsoport vezető

