
Győr-Moson-Sopron megyei Vadász- Lövész Bajnokság: „Sólyom-kupa” 
 

A verseny rendezője:  OMVK Győr-Moson-Sopron megyei Területi Szervezete és  

 Lajta-Hanság Zrt. 

 

Ideje:    2019. június 1. szombat 830 óra 

Helye:   Lajta-Hanság Zrt. Majoroki lőtere 

   (Mosonmagyaróvár, Feketeerdei úti temető mellett) 

 

A verseny fővédnöke: Dr. Jámbor László 

Védnöke:    Giczi Ferenc hivatásos vadász alelnök 

Titkár:    Takács Gábor 

 

Résztvevők:  Azok a vadászok, akik 2019-ben Győr-Moson-Sopron megyében kiváltott érvényes 

vadászjeggyel, fegyvertartási engedéllyel rendelkeznek és azt a helyszínen 

felmutatják.  

 

A verseny jellege: Egyéni és csapatverseny 

 A csapat 3 főből áll, akik egyazon vadászatra jogosult vagy bérkilövő 

vadásztársaság tagjai és ezt a helyszínen aláírásukkal igazolják. 

 

Nevezés:  A verseny helyszínén és napján: 830 – 10 óra között 

 

Nevezési díj:  Az eddigi hagyományoknak megfelelően minden vadásztársaság, vadászatra 

jogosult egy csapatot (3 főt) nevezési díj nélkül indíthat.  

 Minden további induló és az egyéni versenyzők részére a nevezési díj 4000 Ft/ fő. 

 A nevezési díj a lőszert (12-es és 0.22-es cal.), lőlapot, és délután egy tányér 

vadpörköltet is magában foglal. 

Versenyszámok:  

1. Koronglövészet:  három lőállásból 5 különböző helyről indított korongra lehet lőni. 

A 15 korongra 20 darab lőszer használható fel, amit a versenyző tetszés szerint 

oszt be. Korongegyenlőség esetén a versenyen szereplő „középső” lőállásból 

egyesével lövik az 5 helyről indított korongot, dublézási lehetőség nélkül, az 

első hibáig folytatódik a szétlövés. Saját fegyver és lőszer (28 gr. töltetig 

bezárólag) használható. 

Max. pontszám: 150 

 

2. Golyólövés:  10 lövés vaddisznó alakra, szabadkézből, támaszték nélkül, nyílt 

  irányzékú 0.22-es kisgolyós fegyverrel 45 méterről.  

A 10 lövést egymás után lövi le a versenyző, a lőállás elhagyása nélkül, a 

lövések megkezdése előtt próbalövés nincs, ezért a jobb eredmény érdekében 

lehetőség szerint fegyverről mindenki maga gondoskodjon. A lövések 

megkezdése után távcsöves találat ellenőrzés, segítség igénybe vehető. 

Értékelés: elért köregység x 1,5, pontazonosság esetén a több tízes találat dönt, 

ha ez is megegyezik ismételt 5 lövés a versenykiírás szerint. 

  Max. pontszám: 150 

 

Maximálisan elérhető összpontszám: 300 

 

Kérünk minden résztvevőt, hogy a versenyre személyi igazolványát, fegyvertartási 

engedélyét és vadászjegyét hozza magával! 
 

Díjazottak:   Egyéni:  versenyszámonként   I.-III. helyezett 

      összetett verseny  I.-III. helyezett 

    Csapat: összetett verseny  I.-III. helyezett 

    Különdíj: legjobb női versenyző 


