
 

VEREBÉRT KUPA 2015-2016 
INTERNETES LÉGFEGYVERES VERSENYSOROZAT 

 

VERSENYKIÍRÁS 
A versenysorozat fővédnöke: KURCZ MÁRIA polgármester. 

 
A versenysorozat 

rendezője: 

Kerekes Erzsébet - a VEREBÉRT EGYESÜLET elnöke, 
Czanik László - szakmai irányító, 
Kálmán Csaba - sportlövő. 

A versenysorozat célja: jellemépítés, közösségépítés, felkészülés az MSSZ 
versenyeire. 

A versenysorozat jelszava: Becsület és Bizalom 

A versenysorozat helye: mindenkinek a saját klubja, lőtere. 

A versenysorozat ideje: Minden hónap első szerdai napján kezdődik és péntekig 

tart, az alábbiak szerint. 

 
Tavaszi sorozat: I. 2015. április 1-3,  
 II. 2015. május 6-8, 
 III. 2015. június 3-5.  

Nyári sorozat: I. 2015. július 1-3, 
 II. 2015. augusztus 5-7, 
 III. 2015. szeptember 2-4. 

Őszi sorozat: I. 2015. október 7-9,  
 II. 2015. november 4-6, 
 III. 2015. december 2-4. 

Téli sorozat: I. 2016. január 6-8, 
 II. 2016. február 3-5, 

III. 2016. március 2-4. 
 

Versenyszámok: Légpuska, légpisztoly 40 lövés - junior lányok és nők 
Légpuska, légpisztoly 60 lövés - junior fiúk és férfiak 

A versenysorozaton  részt 

vehetnek: 

minden sportlövő, aki időben elküldi az eredményét. 

Nevezés: előzetes nevezés nincs, csupán időben el kell küldeni az adott 
versenyhét eredményét a verebertkupa@gmail.com címre. 

Díjazás: az éves rangsor I-III helyezettek oklevélben részesülnek, 
továbbá a versenysorozat résztvevői között 7 „Verebicum” 
ajándékcsomag kerül kisorsolásra. (helyi termékek) 

Költségek: nevezési díj nincs, a rendezés költségeit VEREB község, 
egyéb költségeket az induló versenyzők vagy klubjuk 
biztosítja. 

Technikai előírások: az ISSF szabályai szerint. 



Az értékelés rendje: Minden klub, egyesület vagy egyéni versenyző tízes 
sorozatonkénti végeredménnyel, és a belső tízesek számával 
küldi el az eredményét, ennek alapján készül el az adott 
verseny eredményjegyzéke.  
Ezen kívül, a negyedévek legjobb eredményének a 

kiválasztásával és ezek összeadásával készül el az éves 

rangsor, amely minden verseny után frissítésre kerül. 

Aki az adott negyedév egyetlen versenyén sem vesz részt, 

az kiesik az éves rangsorból és az év végi sorsolásból.   
Kivételes esetekben (pl. betegség, családi problémák, 
külföldön tartózkodás), utólag be lehet pótolni a kimaradt 
negyedév utolsó versenyét, így a versenyző nem marad le sem 
az éves rangsorról, sem a sorsolásról. 

Zárórendezvény: A sorsolással és az oklevelek kiosztásával egybekötött 
zárórendezvényre (kötetlen beszélgetős összejövetel) 
előreláthatóan 2016 március második felében kerül sor. Ez a 
későbbiekben kerül pontosításra és meghirdetésre.  

Egyebek: A versenysorozat eredményeit minden versenyhét 
szombatjáig, legkésőbb 22 óráig kell beküldeni a 
verebertkupa@gmail.com címre.  
Kérünk minden versenyzőt, hogy legyenek kedvesek 

betartani a beküldési határidőt. 
Az eredményjegyzék és a folyamatosan frissülő éves ranglista 
legkésőbb kedden megtekinthető lesz Vereb község 
(www.vereb.hu) honlapján, ill. elküldjük az MSSZ részére. 

  

Mindenkinek jó versenyzést és sok sikert kíván a Rendezőbizottság! 
 
Vereb, 2015. március 29.  

    


