
 

 

 

F E L H Í V Á S 

  

Légfegyveres Lövész Kupa „Postaverseny” 

 

Előzmények: A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (HOSOSZ) által a korábbiakban 

kiírt, rendszeressé vált „Postaverseny”-t a 2018/2019-es tanévben a Honvédelmi Sportszövetség 

hirdeti meg. A korábbi évekhez hasonlóan az első félévben (2018. szeptemberétől) kerülnek 

megrendezésre a Házi Versenyek, melyeket a második félévben az Országos Döntő követ. 

Verseny célja: A lövészsportág népszerűsítése, az érdeklődők lőkészségének fejlesztése,  

versenyzési lehetőség biztosítása, alapvető honvédelmi ismeretek átadása. 

A verseny neve: Légfegyveres Lövész Kupa „Postaverseny” 

Verseny szervezője: Honvédelmi Sportszövetség 

Közreműködő: Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 

A verseny résztvevői:  

Olyan középiskolák és szervezetek, melyek vállalják, hogy a székhelyükön saját időbeosztásuk 

alapján, a meghatározott időpontig megrendezik a verseny házi fordulóit. Elkészítik, majd 

megküldik az arról készült jegyzőkönyvet (jegyzőkönyv minta mellékelve).  

 

Verseny leírása 

A versenyre nevező középiskola, szervezet önállóan saját székhelyén, vagy bérelt lőtéren 

végrehajtja a házi versenyt, névszerinti jegyzőkönyvet készít róla, amely tartalmazza az elért 

köregységet. 

2019. február 15-ig elektronikusan kell ezt az eredményjegyzéket és a mellékelt kitöltött, aláírt 

jelentkezési lapot (versenyzőnkként) megküldeni a kalman.peter@honvedelmisport.hu e-mail 

címre.  

A beküldött egyéni jegyzőkönyvek kiértékelése alapján alakul ki az Országos Döntő egyéni 

indulóinak listája. A lista alapján fog kiderülni, hogy egy intézmény/szervezet hány csapatot 

nevezhet a Döntőre. 2019 tavaszán - előre láthatóan a március 22-23-án - megrendezésre 

kerülő Országos Döntőre a Honvédelmi Sportszövetség név szerint meghívja a legeredményesebb 

versenyzőket, csapatokat. 

A jegyzőkönyvek beküldésének időszaka: 2018. november 27.- 2019. február 15.  
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A verseny két korosztályban kerül meghirdetésre: 

• középiskolás (érvényes diákigazolvánnyal rendelkező, 1999. vagy később 

született fiatal) 

• felnőtt (1998. vagy korábban született felnőtt, aki az elmúlt 3 évben nem 

rendelkezett MSSZ versenyengedéllyel) 

 

Az Országos Döntő Versenyszámai:  

• női egyéni 

• férfi egyéni 

• csapat (3fő, lehet egynemű és vegyes is) 

 

 

Verseny végrehajtása: nyíltirányzékú légpuskával, 10 méterre lévő légpisztoly lőlapra (17x17cm-

es körös), álló testhelyzetben, feltámasztás nélkül, 20 értékelt lövés leadása. 

A 20 lövés lő ideje a próbalövésekkel együtt 30 perc. 

Öltözet: Kesztyű kivételével, speciális lövészruha nem használható. Katonai öltözetre hasonlító 

ruházat, bakancs megengedett. 

 

Technikai előírások: 

– Fegyver: Rugós szerkezetű, nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű 4,5 kg-nál nem nehezebb, 7,5 J 

torkolati energia alatti légpuska; 

– Lövedék: 4,5 mm átmérőjű, lágy ólomból vagy hasonló lágy anyagból készült lövedék; 

– Lövő idő: Próbalövésekkel együtt 30 perc; 

– Lőlap: légpisztoly lőlap (17x17cm-es körös). 

– Értékelés: a verseny nem tizedelve, hanem egész körösen van értékelve. Körazonosság esetén 

a jobb utolsó sorozat dönti el a helyezést (amennyiben ez nem alkalmazható, úgy az, akinek több 

tízes találata volt). 

Egyéb:  

• A házi versenyt a helyi rendező hirdeti meg és bonyolítja le; 

• a házi verseny lebonyolításához szükséges lövedéket és lőlapot előzetes írásbeli kérésre a 

Honvédelmi Sportszövetség biztosítja; 

• az Országos Döntő résztvevői listáját 2019. február 22-ig a Honvédelmi Sportszövetség 

teszi közzé a www.honvedelmisport.hu honlapon; 

• az Országos Döntőre meghívást kapott intézményeknek/szervezeteknek írásban, név 

szerint kell visszaigazolniuk az indulási szándékot.  

 



 

 

Díjazás:  

• Valamennyi házi verseny jegyzőkönyvének összesítése alapján a legjobb eredményt elérő 

három-három versenyzőt a Honvédelmi Sportszövetség utólag, az Országos Döntőn 

díjazza; 

• az Országos Döntőn minden résztvevő emléklapot kap; 

• az Országos Döntőn a versenyszámok első három helyezettjei érem, serleg, oklevél míg a 

felkészítő tanár/szakember érem és oklevél díjazásban részesül; 

• a csapat versenyszámok alapján az első három helyezett intézmény/szervezet 

sportszervásárlási utalványt kap (1.hely 200.000,-ft / 2.hely 100.000,-ft / 3.hely 50.000,-

ft). 

 

 

 

Tisztelettel,  

 

 

   dr. Nébald György 

               Általános Alelnök 

     sk 

 

Budapest, 2018. november 27. 

 


