II. Görgey Artúr Kupa Országos Lövészverseny
forgatókönyve
A döntő ideje:

2016. május 07. (szombat) 08.30 – 15.30

A döntő helye:

Ács Iskola

A döntő címe:

2941. Ács, Pénzásás városrész Ifjúság u.3.

A döntő főrendezője és a vezető bíró:

Kisvárdai István

Indító bíró:

Kisvárdai István

Oldal bírók:

Pintér László
Mázi Ferenc
Piri Tamás
Czanik László

Lőlap begyűjtő és szállító:

Varjas József

Értékelő bírók:

Gajzágó Imre
Szűcs Gábor
Czanik László

Regisztráció:

Szűcs Gáborné, Vali
Fitler Gábor

Számítógép kezelő:

Kalkó Balázs

Lőállás beosztás:

Szabó Péter

Időbeosztás:
08.30 - 9.15

gyülekezés és regisztráció a döntő részvevői részére

09.15 -

ünnepélyes megnyitó

09.30 -

a versenyzők eligazítása és a biztonsági követelmények ismertetése
Tartja: Kisvárdai István főrendező, vezető bíró

09. 40 -

a döntő kezdete, az első sorozat.
A lő idő 30 perc, és 10 perc átállás, felkészülés

14.00 -

a lő verseny döntőjének befejezése

14.00 – 15.00 értékelés, két korosztályos serdülő Európa-bajnok lő bemutatója

ünnepélyes eredményhirdetés

15.00 -

A létszám:
28 lőállásos lőtéren 6 sorozat lövés lesz. Ez 168 fő részvevő fogadására ad lehetőséget.
A döntő részvevői: a területi döntők 1-3 helyezettjei. Ennek megfelelően, kérjük, hogy
mindenki a legjobb versenyzőit nevezze a döntőre korcsoportonként és fegyver típusonként.
A nevezéseket legkésőbb május 2-ig kérjük leadni megjelölve, hogy kik lőnek azonos
fegyverrel.
A lőállások beosztása és a sorozatok a nevezések beérkezése után készül el. Az azonos
fegyverrel versenyzők feltétlen jelenjenek meg a kezdésre. Egy klubból csak maximum 3 fő
lőhet egy fegyverrel.
Biztonsági előírások
A döntőre a Magyar Sportlövő Szövetség Szabályzata az irányadó. A légfegyver csőbe
damilt kell fűzni. Biztonsági zászló (safety flag)
Szükséges igazolások:
A döntőre nevezett versenyzők a versenykiírásnak megfelelő ruházatban és fegyverrel
indulhatnak. Regisztrációkor 6 hónapnál nem régebbi orvosi, iskolaorvosi igazolást, vagy
ennek a fénymásolatát, diákigazolványt, iskolalátogatási igazolványt és egyéni indító
lapot, vagy annak fénymásolatát szükséges bemutatni. ( Az indító lap az MSSZ honlapról
letölthető) Kérem a csapatvezetőket, hogy az indító lapot gondosan töltsék ki feltüntetve a
versenyzők születési idejét (év, hó és nap) lakóhelyét iskoláját és a fegyver típust, amivel a
versenyző lőni kíván.
Óvás, a verseny kiírás szerint:
Vitás esetben a Magyar Sportlövészet Szabályzata szerint, a vezető bíró dönt.
Értékelés:
A lö lapok értékelése géppel történik. Vezető értékelő bíró Gajzágó Imre lesz.
Az eredmények a kiértékelést kövezően azonnal kivetítőn követhetők, megtekinthetők
Díjazás:
A döntő helyezettjei I-VI Oklevelet kapnak.
Az első helyezettek korcsoportonként kupát vehetnek át.
Az I-III helyezettek Görgey Artúr Kupa feliratú arany ezüst és bronzérmet kapnak.
Különdíjak:


MTTOSZ Vándorkupát alapított, amelyet a legmagasabb köregységet elérő versenyző
fogja elnyerni



Andrássy Árpád az MTTOSZ Lövész szakcsoport tagja, a legtöbb köregységet elért
versenyző részére egy légpuskát ajánlott fel.



Bényei Ferenc 3 kupát ajánlott fel ebből egyet a legeredményesebb Borsodi leány
versenyzőnek



Kisvárdai István a legfiatalabb versenyzőnek egy kupát ajánlott fel



Veres Andrea a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület részéről 2 kupát ajánlott fel:
- A legfiatalabb lány,
- A legidősebb fiú részére.

A Görgey Kupa Budapesti döntő eredményhirdetését az Országos döntő értékelése közben
fogják megtartani 24 fő helyezett részére hasonlóan az elmúlt évhez.
Valamennyi, a versennyel kapcsolatos itt nem érintett kérdésben a verseny kiírás az
érvényes.
Balatonfűzfő, 2016. április 30.
Szabó Péter s.k.
Szakcsoport vezető

