A Honvédelmi Sportszövetség Lövész Kupa Légfegyveres Lövészversenye
(Házi verseny)
írták: a Bulletproof Team tagjai

A Honvédelmi Sportszövetség 2021. november 8-án hirdette meg a HS Lövész Kupa
Légfegyveres Lövészversenyét.
A Lövészverseny három fordulóból áll:
1.

Házi verseny, amely megrendezésére 2021. november 10. és 2022. január 20. között

volt lehetőség.
2.

Regionális elődöntő, amelynek mezőnye az ország 11 intézményében megrendezett házi

versenyek eredményeinek összesítése alapján alakul ki. A regionális elődöntőre a Honvédelmi
Sportszövetség az összesített régiós rangsor alapján hívja meg a legeredményesebb
versenyzőket, csapatokat. A verseny ezen fordulójára 2022. február közepén kerül sor, melynek
tervezett helyszíne Százhalombatta. Ebben a versenyben a versenyszámok első három
helyezettjei érem-, serleg- és oklevéldíjazásban részesülnek. A regionális elődöntőre minden
meghívott és ott induló versenyző az elért eredménytől függetlenül emléklapot kap.
3.

Országos Döntő, amelyre a Honvédelmi Sportszövetség a regionális elődöntők

eredményei alapján hívja meg a csapatokat. Ez a megmérettetés 2022 tavaszán (előre láthatóan
március 11. vagy március 18.) kerül megrendezésre. Tervezett helyszíne Budapest, BOK
Sportcsarnok (volt Syma csarnok). Az országos döntőre meghívott és ott induló versenyző, az
elért eredménytől függetlenül emléklapot kap. Az országos döntőn a versenyszámok első három
helyezettjei érem-, serleg- és oklevéldíjazásban részesülnek, a felkészítő tanár/szakember éremés

oklevéldíjazásban.

A

csapatversenyszámok

alapján

az

első

három

helyezett

intézmény/szervezet sportszervásárlási utalványt kap (1. hely 200.000 Ft / 2. hely 100.000 Ft /
3. hely 50.000 Ft értékben).
A házi versenyt két korosztályban (középiskolás, felnőtt) és két versenyszámban (férfi egyéni,
női egyéni) lehetett lebonyolítani. A verseny nyíltirányzékú légpuskával történt. A feladat: 10
méterre lévő, 17x17cm-es körös lőlapra, álló testhelyzetben, feltámasztás nélkül, 20 értékelt
lövés leadása. A 20 lövés lőideje a próbalövésekkel együtt legfeljebb 30 percben történhetett
meg. A versenyt a sportlövészet vonatkozó biztonsági előírásainak és a légpuskás általános
technikai szabályoknak megfelelően kellett megszervezni és lebonyolítani.
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A második éve fennálló Bulletproof Team már régóta várta ezt a megmérettetést. A tavalyi
versenyt a Covid szigorítások miatt sajnos nem lehetett megrendezni.
A Lövész Kupára a 10 fős, diákokból álló lövészcsapatunkat 6 tanárral bővítettük ki. Így az
alábbi korosztályokban és versenyszámokban indítottunk versenyzőket:
•

6 fő női egyéni (középiskolás);

•

4 fő férfi egyéni (középiskolás);

•

3 fő női egyéni (felnőtt);

•

3 fő férfi egyéni (felnőtt).

Házi versenyünket 2021. december 17-én, 8:00-14:00 óra között, az iskolánk lőszobájában
rendeztük meg. A minél jobb eredmény elérése miatt rengeteget gyakoroltunk. A versenyzők
ugyanabból a lőállásból, egymás után 2-3 húszas sorozatlövést is leadtak. Ezután kis pihenő
következett, majd újabb húszas sorozatok.
A verseny képekben:
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A sok befektetett munka meghozta a gyümölcsét, és az alábbi eredmények születtek:
női egyéni (középiskolás)
név

köregység

helyezés

Szin Alexandra Tímea

192

1.

Kékesi Alexandra

181

2.

Csutorka Gréta

179

3.

Kozi Edina Eleonóra

175

4.

Stary Nikolett

170

5.

Takács Vivien

127

6.

férfi egyéni (középiskolás)
név

köregység

helyezés

Szabó Roland

181

1.

Sipos Bálint

174

2.

Rafael Zoltán

171

3.

Lipusz Roland Norbert

162

4.

női egyéni (felnőtt)
név

köregység

helyezés

Bohacsek Hajnalka

154

1.

Stefanik Anita

150

2.

Szarvas Edina

139

3.

3

férfi egyéni (felnőtt)
név

köregység

helyezés

Csutorka Zoltán

163

1.

Furda Attila

159

2.

Kiss Endre

153

3.

A házi verseny indulóiról, elért köreredményeiről és helyezéseiről jegyzőkönyvet készítettem,
és ezt a Honvédelmi Sportszövetség részére 2022. január 20-ig elküldtem.
A versenyt követően – mivel a 2021. évben ez volt az utolsó csapatrendezvényünk – egy kis
buli keretében elbúcsúztattuk az óévet.
A házi versenyen elért eredményeink alapján reméljük, hogy minél több csapattagunk megkapja
a Honvédelmi Sportszövetség meghívását a regionális elődöntőre.
Nézzük, hogyan élték meg ezt az élményt a csapattagok:
Kékesi Alexandra (Szandi) véleménye:
„Igazából én kb. 1 hónapja kezdtem el a lövészetet és ez a verseny volt az első versenyem.
Nagyon jól beilleszkedtem a csapatba hála Istennek, a srácok is nagyon rövid idő alatt
befogadtak és hamar jóba lettünk. Tényleg nagyon jó a csapat, az összhang és sokat is segítettek.
Továbbá a verseny izgalmas volt, sokat tanultam, fejlődtem ez idő alatt.
Nagyon remélem, hogy tovább jut a csapatunk és nagyon várjuk már az eredményeket.
Szeretném megköszönni Tánczos Zoltán tanár úrnak, aki miatt ebbe belecsöppenhettem. A
csapattársaimnak is szeretném megköszönni, hogy ilyen jól fogadtak és hogy ilyen hamar jóba
lettünk.”
Csutorka Gréta (Gréti) véleménye:
„2021. december 17-én vettem részt jóformán még "zöldfülűként" az Ipariban rendezett
lövészversenyen, melyre Tánczos Zoltán tanár úr készített fel.
A versenyen tízen vettünk részt, rövidebb-hosszabb lövészeti múlttal. Nekem ez volt kb. a 7.
lövészet, amin jelen voltam, s itt lőttem először 20-as sorozatot is. Ehhez képest nagyon
elégedett vagyok az eredménnyel, mert már ilyen rövid idő alatt is látható a fejlődés, s izgatottan
várom, hogy mennyit tudok még fejlődni, az idő előrehaladtával. Ami még nagyon jó élmény
volt, az a jó társaság, mely a lövészeti etapok között és után tartalmasan töltötte el az időt:
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evéssel, ivással és kártyázással. Így a szabályok betartása mellett, igényesen ki tudtunk
kapcsolódni, s méltóképpen zártuk a 2021-es évet!
Reméljük, hogy a 2022-es év még jobb eredményeket és élményeket hoz az egész csapatnak!”
Kozi Edina (Dina) véleménye:
„Be kell vallanom, leszámítva azt, hogy nem szeretek szocializálódni, jó érzés volt végre
csapatban lenni, hisz hárman kezdtünk a Bulletproof Team-ben, és azóta tízen vagyunk, aminek
örülök!
Büszke vagyok az új tagjainkra, és sok szerencsét kívánok mindenkinek, remélve, hogy egyre
csak feljebb és feljebb fognak törni, valamint szívvel-lélekkel fogják űzni ezt a sportágat.
Hajrá, Bulletproof Team!
A lövészversenyről annyit említenék, hogy azt hittem, izgulni fogok. Ennek ellenére végig jól
éreztem magam, és talán sikerült koncentrálnom is, hisz a lányok között 3. helyezett lettem,
amit alig hiszek el.
Reménykedem benne, hogy tovább jutok, és ugyanezt kívánom a csapatnak is. Valamint
köszönetet szeretnék mondani edzőnknek, Tánczos Zoltán tanár úrnak, hogy lehetővé tette
nekünk ezt az egészet, és felkészített minket.”
Szin Alexandra (Szandi) véleménye:
„Mit írhatnék a versenyről, nem is tudom. Izgultam? Hát nem túlzottan, de kicsit talán.
Mindig balra hordott a fegyverem, aztán állítottunk rajta és már jobb lett. Hát a szórásképeimről
nem is beszélek, egyet-kettőt elég nehéz volt megszámolni... Na de nem azért, mert nem ment
bele semmi, inkább pont az ellenkezője miatt.
Én kerültem az első helyre, amin nagyon meglepődtem. Na és a legfontosabb: a hangulat.
Nagyon jól éreztem magam és örültem, hogy a csapat idén 4 új taggal is bővült. Jó érzés a tudat,
hogy vannak még, akiket érdekel egy ilyen sportág.
Külön köszönet az edzőnknek is, Tánczos Zoltán tanár Úrnak, hogy ezt mind meg tudta
valósítani. Szerintem ismét nagyszerű élményekkel zártuk a 2021-es évet és örülök, hogy egy
ilyen nagyszerű csapat tagja lehetek.
Mindenki nagyon ügyes volt, csak így tovább srácok!!!

”

Sipos Bálint véleménye:
„Nagyon jó volt a verseny, azt hittem nagyon izgulni fogok, de inkább élveztem. Nagyon
örülök, hogy még mindig a csapat tagja lehetek, szurkolok az új tagoknak és ahogy láttam,
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egyre gyorsabban tanulnak. Nem gondoltam volna soha, hogy egy ilyen csapatunk lesz olyan,
mint egy club: barátságos a közeg és mindig jól érezzük magunkat.
Mindig a Bulletproof Team tagja leszek! Mindig egyre jobb akarok lenni!”
Rafael Zoltán véleménye:
„A verseny úgy kezdődött, hogy bemelegítettünk és megbeszéltünk mindent. Nagyon jó
hangulatot teremtettünk, ami a verseny teljes egészére kihatott.
Mindenki a legjobb formáját szerette volna nyújtani, szerintem ez sikerült is. Sokat
gyakoroltunk erre a házi versenyre és azzal a hittel vagyunk, hogy tovább is jutunk. Volt, akinek
jobban ment és volt, aki túlizgulta, de még így is mindenki nagyon ügyesen szerepelt. A végére
mindenki elfáradt, de jól érezte magát.
Remélem, sok ilyen élményünk lesz még együtt!”
Szabó Roland (Roli) véleménye:
„Nekem a házi versenyben az tetszett a legjobban, amikor a csapat együtt volt, és élveztük
egymás társaságát. A házi verseny számomra a legjobb versenyem volt, mert a férfi egyéni
(középiskolás) versenyszámot megnyertem.”
Stary Nikolett (Niki) véleménye:
„Reggel nyolckor kezdtük, és egy kis ébredési idő után kipakoltuk a fegyvereket. A bemelegítés
után elvégeztünk öt célra tartási gyakorlatot. Nagyon izgatott voltam azt illetően, hogy vajon
mennyit lövök.
Sajnos a megfigyelők technikai problémáik miatt nem tudtak eljönni. Néhány kezdő lövést
követően elkezdtük lőni a húszas sorozatokat, kisebb szünetekkel. Valakinek legalább 192
köregysége lett, nekem pedig 169, viszont meg is éreztem, hisz mindenem fájt lassan, de ennek
ellenére nagyon jó volt. Később, mikor vége lett a háziversenynek, kártyáztunk és üdítőztünk,
pizzát rendeltünk - persze csak a lövészet után – zenét kapcsoltunk, énekeltünk, és még Just
Dance-eztünk is. Mikor már szinte minden elfogyott, a hangulat is kezdett unalmas lenni, így
egymás után szép sorban hazamentünk. Sajnos nem én lettem a legjobb, de a legrosszabb sem,
ennek ellenére nagyon jó volt. Köszönöm az egész lövészcsapatnak, valamint Tánczos Zoltán
tanár úrnak, és akik még támogattak.”

6

A Bulletproof Team edzőjeként – függetlenül a továbbjutástól – nagyon büszke vagyok a csapat
minden tagjára, és az elért eredményeikre. Örömmel tölt el az a tudat, hogy annak ellenére,
hogy a sportlövészet elsősorban egyéni sportág, a házi versenyen és az edzéseken is
megmutatkozott a csapat összetartó ereje. Külön szeretnék köszönetet mondani azon
kollégáimnak, akik szabadidejüket feláldozva, a szórakozás lehetőségét túllépve, vállalták ezt
a megmérettetést.
Bízom abban, hogy a házi versenyen elért eredményeink alapján – mind egyéni versenyben,
mind csapatként szerepelve – tovább juthatunk a regionális elődöntőbe, és a csapat ott is
kiemelkedő eredményeket fog produkálni. Titkon reménykedem az országos döntő
megmérettetésének lehetőségében is.
Hajrá Bulletproof Team!
Nagykáta, 2022. január 21.

Tánczos Zoltán
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