
 
 

 

Budapesti Rendészeti Sportegyesület       Lövész Szakosztály 

 

1097 Budapest, Vágóhíd u. 11-13. 
Tel.: (20) 943 45 15 / Varga Károly ny. r. alez. szakosztály vezető 
 E-mail: varga@shooting.hu  

BRSE 2016.-évi „Nagyszájúak” vadász versenye 
 

Versenykiírás 
 

            Mottó 1: „Ne a vadon próbáld ki a lő tudásodat, hanem a lőtéren!”  
            Mottó 2: „Mindenki köteles elhinni a verseny végéig Bárki, bármit  

            mond, de a verseny végén már csak a Győztesnek hiszünk!” 

 
A verseny célja: gyakorlási lehetőség biztosítása a vadászoknak, sportbaráti 

kapcsolatok ápolása.  
- helye: ORFK RSZKK Nagytétényi lőtere. Térkép: www.shooting.hu /kapcsolatok 
- ideje: 2016. 08. 14. 08.30-tól  
- rendező: A BUDAPESTI RENDÉSZETI SE Lövész szakosztálya a PROSHOOTING 

 KFT támogatásával 
A verseny résztvevői: A 2016. évre vadászjegyet kiváltott és érvényes 

 vadász lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező vadászok.  
A versenyen használható fegyver: 220Russ. és annál nagyobb kaliberű golyós 

vadászfegyver, amelyet jogszerűen birtokol a versenyző. 
Mindkét versenyszámban csak ugyanazzal a fegyverrel lehet indulni.  
Versenyrendezési hozzájárulás:3500,- Ft , mely magában foglalja az ebédet is. 
Csak online nevezés!!  a www.shooting.hu –n 2016. 08. 12.-ig 
 

Versenyszámok:  
 

Rövid távú: 
110-130m: őz szabadkézből, illetve róka a földön 1 ponton (maximum 5 cm átmérőjű 
felületen) támaszkodó célzó bot segítségével, melyet 3 cm-nél nem lehet jobban a földbe 
nyomni és tömege max. 2kg. (a helyszínen korlátozott számban tudjuk csak biztosítani)  
1 próbalövés 2 perc alatt, 4-4 értékelt lövés 4-4 perc alatt. 
  
Hosszabb távú:  
220 m-re és 320 m-re vaddisznó. Ülve magasles pozíció vagy állva. (célzó bot 
használható)  
1-1 próbalövés 2 perc alatt, 4-4 értékelt lövés 8 perc alatt. 
Kb. 370-400m-re Róka alakú fém cél 2 lövés 30 sec alatt  
 

Értékelés: Elért össz. pontszámok alapján. Pontegyenlőség esetén, a jobb rókán  
(110-130m.) elért, további azonosság esetén a 320 illetve a 220 m.-en elért eredmény dönt. 
 

Díjazás:  Nincsenek kategóriák!!! 
I-III. helyezett részére serleg és 1-6 helyezett oklevél, és a PROSHOOTING KFT. által 
felajánlott díjak.  
 
 

Budapest, 2016. 07. 28.  
 

Varga Károly  
BRSE löv. szakoszt. vez 

 


