
DLSE háziverseny – örömlövészkedés – családi nap 
 

A rendezvény megnevezése: FT – HFT – sziluett – céltáblás – precíziós – amitakartok… 
Örömlövészet. 

- célja: a légfegyveres lövész sportszakágak népszerűsítése, sportbaráti 
kapcsolatok erősítése. 

                 - rendezője: Debreceni Lövészsuli S.E. 
                 - helyszíne: Debrecen – Bánk, Arborétum 
                 - időpontja:  2012. szeptember 16. vasárnap 

                 - időbeosztása: 9.00 nevezés, próbalövések; 
10.00 verseny; 
kb. 14.00 eredményhirdetés, 
utána szabadprogram. 

- jellege: egyéni verseny. 
                 - díjazása: kategóriánként I-II-III. helyezetteknek oklevél (létszámtól 

függetlenül). 
Nevezési   - határidő: nincs, aki időben érkezik, versenyezhet. A szervezők munkáját 

elősegítendő, kérjük, aki megteheti nevezzen elő a következő linken: 
http://www.fieldtarget.hu/verseny/elonevez.php?verseny=406 

                 - díj: utólag! 
Ahogy érezted magad, amilyen színvonalú volt a pálya, a 
rendezés, az étel-ital, stb…  
Mi, a rendezők semmiért nem kérünk pénzt! Ki lesz helyezve a 
becsületkassza és ennyi! 

                 - cím, tel.szám: amennyiben nem megy az on-line nevezés: 
loveszsuli@gmail.com, Pető László 20/3591620 

Kategóriák:  légpuskás, légpisztolyos versenyszámok tömkelege, úgy, mint: 
- FT/HFT; 
- 10 méteres légpuska és légpisztoly; 
- precíziós légpuska; 
- sziluett légpisztoly, légpuska; 
- … (íjászkodás?) 

Korcsoportok:  gyermek: 2003-ban és az után születettek; (itt a szülők segíthetnek a 
gyermeknek a fegyver kezelésében!) 
serdülő – 1998, …9, 2000, …1 és …2-ben születettek; 
ifjúsági – 1997, ..6, ..5, ..4-ben születettek; 
felnőtt. 

Pályák: FT/HFT 30 céllal; 10 méteres légpuska és légpisztoly 20 értékelt 
(gyermekeknek 10); precíziós légpuska 60 méter ☺ ; stb… 

Szabályok: az érvényes szabálykönyv szerint, a következő eltérésekkel: 
- a szabályosan leadott versenylövések, majd az eredmény 
pontozólapon történt rögzítése után a lőállásban töltött lőidő végéig 
annyit lőhet a céljaira, próba céltábláira a versenyző, amennyi belefér 
az idejébe. (Pl.: így kontrollálhatja a hibáit…) 

Egyéb információk: - az Arborétumba való belépés díjköteles, amit a portásnál kell 
mindenkinek leróni (felnőtt 500 Ft, diák / 18 évesig 200 Ft, 3 éves kor 
alatt 0 Ft) 
- a szervezők készülnek feltöltött büfével, üres bográccsal. Aki tud 
hozni alkatrészeket a bográcsba (valami döglött állatot, növényi 
eredetű kiegészítőket, stb…) kérjük tisztelettel, előre jelezze és 
áldozza azt fel közétkeztetés céljából! (VÍZ MÁR VAN, AZ NEM 
KELL. MÉG TAVALY HAGYTAM OTT EGY LAVÓRBAN!) 
- háziverseny után házipálinka dukál! Ismétlem: verseny után! A 
többit a fantáziára bízom! ;-) 

 


