
Szövetségiink hírei
ölksép]éve!

gel o Íigye]mel és o Íeovelme1 is' A Verse
nyen rész1vevÓk rnegToposzlolhoiiók, hogy
o pó yók megÍeleló összeól]ltóso, o szii!Óci
Ós gyokorlol heyszinének berend€zésg
vogy okór egy degen Íegyver hoszr.]ólo1o

komoly ÍejlóÍésl lud okozn o lólelodol Vég
reho]lósóbon

A progíom céljo o óVészsporlnépszeÍúsÍtese.
o szokmoi és spoiÍboról kopcsoloiok ópo
]óso, és nem ulolsó soÍborr gyokorioli to
posz1o o1szeÍzés Vo 1' A VeÍsenyre ósszesen
22 lő nevezell; o szokmo kivó]ó szokembe
rei, proÍik és onrotórök eovolón1pÍóbÓro 1et

ték tuddsuko1ÍérÍ és női ko1egórióbon'
l Az l' Komór Lojos emlékveÍseny ered
rnényh rdefésén o heyezelteknek groluidlT

és o kllÚnő JelesÍlrnényekér|jÓró seíegekeT,
ak)eve ekel Pof' Poppel GyöÍgy oz )BssA

mel Vei1ek ót ProÍ PoppeÍ György és Némel
FeÍenc UÍoklól oZ eredn]ényes és fendkíVÜl

sikeÍes VersenyszeÍVezéséÍt'

EREDMÉNYEK
a Feni l' kolegó o

s oj ól f e gy v e lha s zn ó 1 o l lo l :

'' 
Hennel sóndor 2. Siro Gyu o 3' csöndöí

Gyulo 4. VolkÓ Dóniel 5' Horuóih Ede 6'
Tó1h Tomós

a Féfi 2. kolegÚld
l,apoÍlfegy ver h o szn ó ] a l lo l :

l' Ken GóboÍ 2 HÜlber Jonos 3' Dóso
csobo 4. Ve.es GóboÍ 5' KéZéf lmre 6' Vég
zollón
a Női kotegóid:
i' Re cheÍ1]\le ndo 2. s bo Vivien

Köszönjuk o bÍrok es o verceny lebonyo]íló-
sóbon Észlvevók nunkIjól, akik o jóvóre
vanolkozóan is nogy szereÍeÍle] és érdem
ben kÍvónnak fuszl venni oz éves szinten
negrendezésre kerÚli eseményen!

l. Kalmár Lajqs

A koldbbl liivészveÉo|yekhez hdsonlóqn Mtlinő hongulolbon keútt negrcn lezé e
es klvltelezásle qz l' Kalnfu Loios enlékveíseny 2ot3. nófus 26-ón, rasóÍnop' A
szokndl hólÍétől és o pfulesszlonóIis szelvezéslől oz IBssA MoWt szokló
LiivéEzeti Bizofigágd, dz szvMszK o WdlÍenory Bt. és a Híség seculv KÍt, gondos-
RodolÍ - 4 WolÍenop Lövész club lőteÉn Blrddpesten.

A;:"iJil " J:;'Til"l :1Jff 'Íiá:-Ti
meg: az l' kalegotd lényege, hogy o Ver

senyzó sojÓl Íegyvere1 oldollokbó Veszi elő;

a 2' kotegfuia jellegzeÍessége ped g, hogy o

VeÍsenyző oz osz1o ról és nem so]Ól lófegy
Verfel kezdi el Íelodolói
A VeTseny 1ervezéséné Ígyelembe ke eÍl
Venni, hogy o szituóc ós lÓÍelodolok Voló
sÓghÚek legyenek, mindig egy gyokorlolios
ésszerÚséget kövessenek, és egy Vogy 1öbb,

o lőÍegyvehosznólotoi kóVele Ó ezeket lellé
le ezó helyze1e1 szimulóljonok
A sziluÓciÓs löVészverseny egyrész1 lechn
ko, mÓsíészl ponlossdg, erö és gyorsosóg
kombnóciójo' Az eszkóz o n]orok óÍeqy
VeÍ pÍóbÓro iesz oz emberl koncenÍócló
képességel illelve oz eÍre rónyuló készsé

vé,.o]radEA

i cró Ldvésze1i Bizol1sóg

e nÖke, lle1ve /véméÍ
FeEnc - az SIVMSZR
elnÖke nyújtolTók ól
a HoÍvdlh Ede o
WofÍenoíg LöVész club
lulojdonoso, Stro Gyt /o

oz BSSA l\,4ogyo r Szek-

e nÖke és HülbeÍ Jónos
oz IBSSA l,logyor

szekció LöVészel Bizo]1

sóg elnökhelyelleseem
lékp okellet és emlékér_

'!

B. E.

FoNTos lBssÁ EsEMÉNYEK
a 2013. szeptenbet 23,27. kazat
kefÜl ÍnegÍendezésÍe o xrl 

"sEc-Íem_
ber nenEekihl lléning, o bldonsóg
lerÚlelén dolgozó szokernbeíek íno
gos sziniű képzése és lovóbbképzése

kÜlönös lek nte]le o szernélwéde_
em ó1Íogó oklo1ósóro
A speciólis képzésr€ Budopesten, o

B€lÜgyminisz|éíum okto1ósi,Kép
zési és TudomónyszeÍVezési Fóigoz
golósóg objek1umón és lómogoiósÓ
vol keÍÜl soí, ohoi jó| ismerl, és mo

Qoson képzel1 nemzelközi szokédők.
Iendórség' SWAT kiképzók és biz
lonsdgi ok1olók ÍogodjÓk o részlve
Vóket

a 2013. szeplenbel 28-ón keÍíjl saÍ
oz IBssA xvlll. Kongrcss4lslild és
kjzgyűIésae Budopeslon, o B[4

DUno Po]otÓbon (]05l Budopesl
ZÍínyl U. 5), Volomini o 3' ,BssÁ -
|PA - IAPA 

"PuÍne$hip Íol secuÍíty"
Néfizetkiji Konferenciúru, ane Wek
|émdja: ,Biztansag földön, vízen es
levegóben'


