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Ikt: 26/2019/K 

2019. évi versenynaptár 

 

Megyei Vadászkamara által támogatott versenyek: 

4 verseny 50 korongos és 2 verseny 75 korongos Parcour versenyszámból áll. 

 

Időpontok: 

 

1. Június 16.   Vasárnap    Abád Kupa     /75 korongos !/ 

Abádszalók        / Diana Korongvadász lőtér / 

 Gyakorlás:   Június 15.   Szombat 14,00 h-tól 

 
2. Június 30.   Vasárnap  Tószegi Kupa, Bay Béla Emlékverseny/ 75 korongos !/ 

Tószegi lőtér    / 47.106506, 20.095473 / 

Gyakorlás:  Június 29.   Szombat 15,00 h-tól 

 
3. Július 13.   Szombat  Túri Kupa Mezőtúr    / 50 korongos !/ 

       Mezőtúri Lőtér   / 46.974329, 20.657410 / 

Gyakorlás:  Július 19.   Péntek 15,00 h-tól 

  

4. Július 27.   Szombat  Millér Kupa     /50 korongos !/ 

       Szolnok Millér lőtér   / 47.180359, 20.245559/ 

Gyakorlás:   Május 17.   Péntek 14,00 h-tól. 

 
5. Augusztus 11. Vasárnap  Karcag Medgyesi Mihály Emlékverseny /50 korongos/ 

Karcagi lőtér    / 47.328570, 20.895049 / 

 Gyakorlás:   Augusztus 10.  Szombat 15,00 h-tól. 

 
6. Szeptember 01.  Vasárnap  Kisúj Kupa     / 50 korongos/ 

Kisújszállási lőtér   / 47.226615, 20.723095 / 

Gyakorlás:   Augusztus 31.  Szombat 15,00 h-tól. 

 
 

Versenyekről részletes tájékoztató a szervezőktől: 
 

1. Abádszalók:  Szabó Gyula   06/20/927-50-51 

2. Tószeg:  Tóth Gábor  06/30/998-47-54 

3. Mezőtúr:  Kontra Imre  06/30/355-90-12 

4. Szolnok  Kasuba András 06/30/436-37-16 

5. Karcag:  Varga Szabolcs  06/30/294-73-78 

6. Kisújszállás:  Orovicz László  06/20/805-14-86 

 
Barátság Kupa 2019 

 

Május 26.  Vasárnap  Barátság Kupa 2019/I. TISZAKÉCSKE (75 korongos) 
     ifj. Fésűs Sándor 06/20/222-96-25 

 

Szeptember 29. Vasárnap  Barátság Kupa 2018/II. ABÁDSZALÓK (75 korongos) 
     Szabó Gyula 06/20/927-50-51  

http://www.omvk-szolnok.hu/


Nem támogatott versenyek: 

 

Április 07.   Vasárnap  Szalonka Kupa Karcag / 25 Vadász - skeet /  

      Varga Szabolcs 06/30/294-73-78 

 

Április 13.  Szombat  Szabó Emlékverseny Abádszalók / 50 korongos parcour / 

      Szabó Gyula 06/20/927-50-51 

 

Augusztus 18. Vasárnap  Bal Parti Trap Parti Abádszalók / 50 korongos trap / 

      Szabó Gyula 06/20/927-50-51 

 

Szeptember 15. Vasárnap  Diana Kupa Abádszalók 
Szabó Gyula 06/20/927-50-51 

 

 

VERSENYKIÍRÁS ÉS VERSENYRE NEVEZÉS 

 

 

A versenyre nevezni 07.30 - 08.30 között lehet. Kezdés: 08,30 h-kor. 

A 08.30 óra után érkezők a versenyen indulhatnak, de a megyei összesített versenybe nem számít bele az 

eredményük./Kivétel 1 alkalom, valamilyen gépjármű technikai hiba, közúti baleset, munka miatt késik, és nem tud odaérni. / 

Kérés: aki tudja, hogy megy a versenyre, az előtte lévő napokban legyen szíves szólni az aktuális 

versenyszervezőnek, az ebéd mennyiségének kalkulálása végett. 

Minden versenyen a versenyszervező, és a megyei kamarai titkár és/vagy az általa megbízott más 

versenyszervező - dönt: a szétlövés helyéről, a korongszámról, és ezeket a verseny előtti eligazításon 

ismertetik. 

Két fő bírót, és két fő rotteírót a kamara biztosít.  

A verseny szervezője 3 pálya esetén egy bírót, és pályánként egy indítót biztosítani köteles. 

A rottét egy oldalbíró, és egy jegyző segíti, ellenőrzi. 

Az oldalbíró az előző rotte versenyzőjéből áll /5./, pályacsere után az előző rotte másik versenyzője /4./ 

A bíró, és az oldalbíró véleményének különbsége esetén új korongot kell adni. 

 

 

A rottelapok ellenőrzését, és a megyei összesítést, az OMVK J-N-Szolnok megyei titkára végzi.  

 

 

N E V E Z É S 

 

A támogatott versenyeken: 
 

Vadászban, Seniorban, Veteránban és Csapatban csak olyan versenyzők vehetnek részt: 

akik a J-N-Szolnok megyei Vadászkamarának a tagjai. 
 

Vendég kategóriában:  a megyén kívüli versenyzők 55 éves korig vehetnek részt. 

Vendég - Veterán kategóriában:  a megyén kívüli betöltött 55. éves kortól lehet nevezni 

Vadász kategóriában:  J-N-Szolnok megyei Vadászjeggyel rendelkezők, valamint olyan 

személyek vehetnek részt, akik csapatban nem indulnak. Következő évben korcsoport szerinti kategóriába 

átsorolódik, aki legalább 3 helyezést ért el a szezonban.  A vadász kategóriában részt vevő versenyzőknek 

nincs összesített értékelése.  

Csapat kategóriában:   J-N-Szolnok megyei Vadászjeggyel rendelkezők, valamint azok 

indulhatnak, akik a nevezést az első versenyig e-mailen /szolnok@omvk.hu/, telefonon a megyei 

Vadászkamaránál - Kasuba András 30/436-37-16 – vagy az első versenyen leadják. Egy csapatban az első 

versenyen megnevezett 3 - 4 fő vehet részt. Az eredménybe a 3 legtöbb találatot elért versenyző eredménye 

számít. 

Senior kategóriába:    J-N-Szolnok megyei Vadászjeggyel rendelkezők, 55 éves korig 

Veterán kategóriába:  J-N-Szolnok megyei Vadászjeggyel rendelkezők, betöltött 55 éves kortól 

lehet nevezni. /kivétel, ha a verseny időszaka alatt tölti be/  



 

Megyei Versenybe a hat támogatott versenyből, az elért öt legjobb versenyeredmény számít bele! 

A 75 korongos versenyek a megyei sorozatban, az elért eredmények 2/3 arányában kerülnek 

pontozásra. 

 

A verseny díjazása: 
Feletétel: kategóriánként legalább 3 fő esetén. 1-2 fő esetén csak oklevél! 

 

Vendég I-II-III    Vendég – Veterán I-II-III 

Serleg és oklevél     Serleg és oklevél 

 

Vadász I-II-III 

Serleg és oklevél 

 

Veterán /55 év felett/ I-II-III 

Serleg, oklevél 

 

Senior I-II-III 

Serleg, + (oklevél I-VI.-ig) 

 

Csapat I-II-III 

Serleg, érem, oklevél 

 

Fegyver és lőszer: 

 

A versenyen a fegyvertartási engedélybe bejegyzett 12-es, 16-os, vagy 20-as kaliberű sörétes fegyver 

használható. Érvényes fegyver átadási-átvételi nyilatkozattal kölcsönfegyver is használható.  

Lőszer: maximum 2,5 mm átmérőjű, és 28 g-nál nem nagyobb söréttel töltött sörétes lőszer lehet. 

Újratöltött lőszer használata TILOS!  

Fegyver meghibásodás esetén a versenybíró beleegyezésével lehet kölcsönfegyvert használni. 

Fegyverhiba: rotténként 2 fegyverhiba engedélyezett.  

Fegyver működésképtelensége esetén átengedés, az érvényben lévő fegyverszabályok szerint lehetséges. 

Két azonos rottéban lévő lövő nem használhatja ugyanazt a fegyvert. 

Találategyenlőség esetén szétlövés a három csapattag részvételével történhet. 

 

 

Részvételi díj:  

 

5.500 Ft/ fő /50 korongos/, 7.000 Ft / fő /75 korongos/ 
(Ami tartalmazza a versenyen való részvételt) 

 

6.500 Ft/ fő, /50 korongos/, 8.000 Ft / fő /75 korongos/ 
(Ami tartalmazza a versenyen való részvételt, és az ebédet.) 

 

Versenyen nem résztvevő személynek (kísérőnek) ebéd: 1.300 Ft/fő. 

 

 

MINDEN VERSENYZŐNEK SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁN AZ 

ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE 

  



VERSENYZŐK RÉSZÉRE A TÁMOGATOTT VERSENYEKEN BETARTANDÓ SZABÁLYOK: 

 A versenyen 5 lövőből állnak a rotték. A rotték összeállítása a lövők érkezése és nevezése alapján történik. 

 Az első rotte lövőjének, versenyzőjének /pályánként/ kezdéskor be kell mutatni a korongot, röppályát, 

a többi rotte-nak nincs korongbemutató.  

 A lövők felelősek az időrend betartásáért.  

 A lövőnek jóval a kezdési idő előtt kell érkeznie /a pályához/ és köteles:  

         - meggyőződnie róla, hogy nem késett, 

         - megfigyelni a repülő korongokat! 

 A verseny ideje alatt a lövők kötelesek folyamatosan tájékozódni a késésekről, így szerezve tudomást 

arról, hogy mikor következnek. 

 A lövőnek, amikor ő következik és szólítják, azonnal készen kell állnia a lövésre. A fegyverének, és az 

egész rottéra elegendő lőszerének nála kell lenni. 

 Rottés rendszerben: ha a lövő késik, és a rottéja már kikérte az első korongját, akkor a késő lövőnek 

25 nullája lesz abban a körben. 

 A korongbemutató során fegyverrel célozni, vagy lövést tenni nem lehet. 

 Egy pályán 5 (4-6) lőállás van. Ha kevesebb a lőállás, akkor egy lőállást végig lő minden versenyző, és csak 

utána mennek a következő lőállásba. 

 A lőállásokban balra forgás van! Egy lőálláson egy-négy egyes, és egy-két doublé korongot kell adni. 

 Olyan korongra kell „vadász doublékat” lőni, amik az adott lőállásban a szólóban NEM szerepeltek. 

 Minden pályán 1-2 szimultán dublé van. 

 Minden dublénál mindkét korongra kell lőni. Tilos az első korongra kétszer lőni! 

 FORGÁS: Lőállás elhagyása csak az utolsó lőállás „lövésbefejezése” után lehetséges. Az első lövő csak 

akkor kérheti a korongot, ha minden lövő elfoglalta a lőállást. 

 Minden pályán egy bíró, egy segédbíró, és egy rottelap író van. Az oldalbíró az előző rotte /3,4,5/ egy 

versenyzőjéből áll, pályacsere után az előző rotte másik versenyzője. 

 A bíró a hibát hangosan bemondja, a segédbíró pedig felemelt kézzel jelzi. A bíró ítélheti csak meg, hogy a 

korongot eltalálták, vagy nem, törötten jött vagy nem, a pályán jött vagy nem. Az ő döntése a végleges. 

 A bírónak a segédbíróval való ellentétes véleménye esetén új korongot kell adni.  

 Hallásvédő, védőszemüveg nélküli lövő a lőállásba nem mehet, nem jogosult lőni! 

 Szankció /aki nem használja/: Megyei versenybe nem számít bele az eredménye. 

 A lövőnek megfelelő módon nyilvános szereplésre alkalmas ruházatban kell megjelennie a lőállásban. 

 A lövő nem vehet részt a versenyen, ha alkohol, vagy egyéb képességeit befolyásoló szer hatása alatt áll. 

 A lövők a rajtszámaikat - versenyszervező biztosítja – a verseny alatt végig kötelesek viselni. 

 Tilos élő állatra vagy madárra lőni, a lőálláson kívül nem lehet lövést szimulálni. 

 Nem lehet más lövő korongjára lövést szimulálni, amíg az lő a korongra. 

 A lövő a lőállásba lépve megtöltheti fegyverét, feltéve, ha nyitva - félautomata fegyvernél hátrahúzott 

zártesttel – tartja és csövét biztonságosan a lőirány felé fordítja. Abban az esetben csukhatja össze –engedheti 

a zártestet előre-, ha ő következik lőni. 



 Korong fogadása előtt a fegyver szabályos tartása: fegyvertus felső része a kulcscsonttól min. 20 cm-re 

legyen, vagy vállból legyen. 

 Ha valamilyen hiba (lőszer, fegyver) miatt a lövés nem ment el, a lövő köteles a lőállásban maradva fegyverét 

a lőirányba fordítva, a biztosítót nem megérintve, fegyverét nem kinyitva várni, amíg a bíró ellenőrzi azt. A 

lövő addig nem fordulhat hátra a lőirányból, amíg fegyverét megnyitva ki nem ürítette azt. 

 A korongbemutató alatt, vagy ha valamiért szünetel a lövészet, a lövő köteles fegyverét nyitott és ürített 

állapotban biztonságosan tartani. 

 Pályasúlyozás van, ha az nem vezet eredményre, akkor szétlövés következik. 

 Szétlövés helyét, lövészetvezetőnek a verseny megkezdése előtti eligazításon ismertetnie kell. 

 Szétlövés: valamelyik pálya 5 lőállásának dublekorongjai. Találategyenlőség esetén középső lőállás 

korongjai első hibáig. Csapat találategyenlőség esetén: szétlövés három csapattag részvételével történhet. 

 Minden fegyvert akkor is, ha nincs benne lőszer a legnagyobb gondossággal kell kezelni. 

 A fegyvereknek jól láthatóan ürített állapotban kell lennie. 

 A lövő nem használja fegyverét, akkor a kijelölt helyen függőleges helyzetben tárolhatja. 

 


