
SÖRÉTES STEEL CHALLENGE 2023 ÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

 

    

 

1/ Rendezői adatok: 

Egyesület neve: Puskás Lövész Egyesület 

Telefonszám: +36 20 935-9222 

E-mail cím: puskas@puskaslovesz.hu 

Rendezésért felelős vezető: Puskás Géza 

Vezető bíró: Kiss Tamás 

2/ Lőtér adatai: 

Lőtér megnevezése: Debreceni Városi Lövész Egylet Apafai lőtere 

Lőtér címe: 4002 Debrecen, Lőtér utca 10 

Lőállás (pálya) száma: 6 pálya 

A lőtéren kaliber korlátozás nincs. 

4/Verseny: 

Megnevezése: Sörétes Steel Challenge 

Időpontja: 2023.május.19-20 

Pre match ideje: 2023.május.19 13:00 órától 

5/Versenyszámok: 

Divíziók: Semi Automatic - Félautomata sörétes, Manual - Manuális sörétes 

Korcsoportok: Regular Man Regular Lady Senior Man Senior Lady Super Senior Man Super 

Senior Lady 

Technikai előírások: az érvényes MDLSZ szabálykönyv szerint. 

A résztvevőknek a verseny ideje alatt jogszerűen kell birtokolni a lőfegyvert. 

6/Nevezés: 

Nevezés feltételei: Practiscore előnevezéssel. 

https://practiscore.com/soeretes-steel-challenge-orszagos-bajnoksag-2023/register 

Kérjük a bírókat is, itt regisztráljanak.  

Az első divízió nevezési díjából a Steel Challenge szakág 3000 Ft. támogatást nyújt  minden 

MDLSZ tagsággal rendelkező versenyzőjének. 



Módja, nevezési díj mértéke: Banki előre utalás. 7.000. Ft./ első divízió  -  10.000. Ft. / második 

divízió.  

MDLSZ tagság hiányában 10.000. Ft./divízió. 

Bankszámla szám: 60600170-11022664 

Indulási feltétel: A versenyen való részvételhez MDLSZ 2023. évi versenyengedély és 

érvényes sportorvosi.   

7/ Díjazás (tervezett): 

Korcsoport és divíziónként. 

A lőtéren kaliber korlátozás  nincs. 

Szponzorok által felajánlott termékek tombola sorsolása, fegyverbolt kitelepülése a verseny 

idejére. 

8/ Higiéniás helyiségek: 

A lőtér főépületében található női és férfi külön helyiségből álló WC, mosdó 

9/ Étkezési lehetőség:  

Büfé, térítésmentesen ásványvíz, ebéd. (Az ebéd benne van a nevezési díjban) 

10/ Figyelem!  

2023 évben módosult a Steel Challenge sörétes puskára is vonatkozó versenyszabályzata!  

A versenyszabályzat az MDLSZ dokumentumtárban megtekinthető. 

 



1-es pálya

9m 10,5m

Kiindulás: Lövő a keretben áll, puska tusa a vállban, csöve a jelre mutat.
Sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a kereten belülről,

utoljára a megállító célt meglőve.

11m 10m8m

2m 5m 2m



Kiindulás: Lövő bármelyik keretben áll, puska tusa a vállban, csöve a jelre mutat.
Sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a kereteken belülről, utoljára a megállító 

célt meglőve a C keretből. Minden keretből legalább egy célt meg kell támadni.

C

2-es pálya

A B

10m 8m 9m

1m 1m

8m

13m

9m 10m



3-as pálya

9m

2m 3m

Kiindulás: Lövő a keretben áll, puska tusa a vállban, csöve a jelre mutat.
Sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a kereten belülről,

utoljára a megállító célt meglőve.

3m 2m

10m 10m 10m 10m



4-es pálya

9,5m 11m

Kiindulás: Lövő a keretben áll, puska tusa a vállban, csöve a jelre mutat.
Sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a kereten belülről,

utoljára a megállító célt meglőve.

10m9m8m

10m



Kiindulás: Lövő valamelyik keretben áll, puska tusa a vállban, csöve a jelre mutat.
Sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a kereteken belülről, utoljára a 

megállító célt meglőve. Egyik keretből 3, másik keretből 2 célt megtámadva.

5-ös pálya

12m
8m 9m

1,5m

11m
10m



6-os pálya

2m

Kiindulás: Lövő A keretben áll, puska tusa a vállban, csöve a jelre mutat.
Sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a kereten belülről,

utoljára a megállító célt meglőve.

2m

11m 11m 11m 11m11m

2m2m


