
Országos lóverseny Márianosztrán

Hosszú szünet után, szép környezetben, a Börzsöny erdő borította hegyei 
között megbúvó Márianosztra mellett az IM Bv. Országos Parancsnokság Őrszol
gálati Osztálya és az Országos Igazságügyi Sportbizottság országos lóversenyt 
szervezett.

A napfényes, nyár végi napon a Dolinái Lőtéren 34 csapatvezető mögött 102 
versenyző sorakozott fel. Közülük néhányan területi bajnokságon, néhányan há
ziversenyen szerezték meg a jogot arra, hogy intézetüket képviseljék, egyeseket 
pedig egyszerűen csak kijelöltek. A versenyzőket Nagy Tibor bv. vezérőrnagy 
elvtárs, az IM Bv. országos parancsnoka, az országos lóverseny fővédnöke, há
rom vándorserleg alapítója köszöntötte és a megnyitó során közölte, hogy a ver
seny célja: hazánk felszabadulásának 40. évfordulója jegyében méltó módon 
megemlékezni a fegyveres erők napjáról és a szocialista büntetésvégrehajtás négy 
évtizedéről.

A verseny ugyanakkor jó alkalom a bv. testület hivatásos állománya lőkész- 
ségének növelésére, valamint az év egyéni és csapatbajnoki címének elnyerésére, 
s ennek eredményeként az országos keret létrehozására. Ez utóbbi megfelelő fel
készítés és válogatás után öregbíteni fogja ugyanis a büntetésvégrehajtás hírnevét 
a társ fegyveres szervek által meghirdetett bajnokságokon.

A megnyitót követő pár percen belül meghatározott jelzésre az első 20 ver
senyző birtokba vette a lőállások mögötti területet és felkészült az első verseny
számra, a 9 mm-es pisztolyversenyre. Az első sorozatok eldördülése után meg
kezdődtek a találgatások; milyen eredménnyel lehet az egyéni elsőséget megsze
rezni, milyen összesített köregységgel lehet a mezőny csapatversenyét megnyerni, 
vagy legalább egy évre a vándorserleget hazavinni.
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A pisztolyversenyt — szintén 20 lőállásbán — kispuskaverseny váltotta fel. 
A kispuskaverseny alatt a versenybíróság folyamatosan értékelte a pisztolyver
senyben elért eredményeket. Kiderült, hogy két versenyzőnél a 3. és 4. helyezést 
az azonos köregység és a 10-es, 9-es valamint a 8-as találatok azonossága miatt a 
versenyszabályok értelmében csak szétlövéssel lehet megállapítani. A versenybí
róság kihirdette, hogy ez a szétlövés lesz az első versenynap záróakkordja.

A második versenynap ismét szolgálati fegyver számmal az AMD—67-es tí
pusú 7,62 mm-es géppisztolyversennyel kezdődött. Most ismét lehetőséget kap
tak a versenyzők, hogy bebizonyítsák: szolgálati fegyverük kezelését, a célzás és a 
lövés technikáját jól ismerik. Akinek nem sikerült a szolgálati pisztollyal szép 
eredményt elérnie, most bemutathatta, mit tud.

A géppisztolyverseny után a csapatok párbajversenye következett. Ez a ver
senyszám nemcsak a versenyzőket, de a versenybíróságot is nehéz feladat elé állí
totta. A tűzszakasztól 25 méterre levő 20 x 15 cm-es cél nagyon kicsinek bizo
nyult, és korántsem volt mindegy, hogy a mellalakot hol találja el a lövedék. 
A verseny legizgalmasabb része a döntő volt, ahol hat továbbjutó csapat vívta 
csatáját a helyezésekért.

A versenyt ünnepélyes eredményhirdetés követte. A versenyszámok győzte
seinek és helyezettjeinek a versenydíjakat, az érmeket és okleveleket dr. Tari Fe
renc bv. alezredes, az országos parancsnok általános helyettese, dr. Sárvári Pál 
ny. bv. alezredes, az OIS Intézőbizottságának titkára, dr. Németh Gyula bv. őr
nagy, az Őrszolgálati Osztály vezetője, Demjén János bv. alezredes, a Váci Bv. 
Intézet parancsnoka, Kovács Géza bv. őrnagy, a Márianosztrai Börtön parancs
noka és Cserei Gábor bv. százados, a Márianosztrai Börtön parancsnokának biz
tonsági és nevelési helyettese adta át.

A fődíjakat, az IM Bv. Országos Parancsnokának vándorserlegét a legkiválóbbak nyerték el. Az 
összetett csapatverseny győztese 523 köregységgel a Márianosztrai Börtön csapata volt. Vezette Him- 
mer Ferenc, tagjai: Bábik László, Vladár Lajos és Sipos Béla.

A géppisztolyversenyben 266 köregységet elérve szintén a Márianosztrai Börtön csapata lépett 
a dobogó legfelső fokára.

A pisztolycsapatversenyben 257 köregységet elérve, több 10-es találattal, nem kis meglepetésre 
a Székesfehérvári Bv. Intézet csapata győzött. Vezette Gál Zoltán, tagjai: Lengyel Gyula, Tóth László 
és Csősz József.

Az összetett csapatversenyben a II. helyezett a Székesfehérvári Bv. Intézet lett 503, míg a III. 
helyezett a Szegedi Fegyház és Börtön csapata lett 501 köregységgel.

Géppisztoly-csapatversenyben a II. helyezett a Váci Bv. Intézet lett, a III. helyre pedig az Esz
tergomi Bv. Intézet csapata került.
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Az országos lóverseny legjobbjai

Pisztolycsapatversenyben 257 köregységgel a Márianosztrai Börtön csapata lett a II., 249 kör
egységgel pedig a Szegedi Fegyház és Börtön csapata lett a III.

A kispuska-csapatversenyben az I. helyen 267 köregységgel a Szegedi Fegyház és Börtön csapa
ta végzett. Vezette: Roszkos István, tagjai: Köszler Antal, Rácz József és Pelesz András. A II. helyet a 
Márianosztrai Börtön csapata 260 köregységgel, míg a III. helyet a Debreceni Bv. Intézet csapata 257 
köregységgel szerezte meg.

Párbajversenyszámban nehéz és hosszú küzdelem eredményeként ismét a Márianosztrai Börtön 
csapata állt a dobogó legfelső fokán, míg a II. helyre a Fővárosi Bv. Intézet, a III. helyre az Esztergo
mi Bv. Intézet csapata került.

Az országos lóverseny során a csapatverseny mellett lehetőség nyílott az egyéni felkészültség el
ismerésére is. Az összetett verseny egyéni I. helyezettje 180 köregységgel 3x  10-es találattal Vladár 
Lajos lett Márianosztráról. II. helyezett 180 lőegységgel Lengyel Gyula (Székesfehérvárott), III. he
lyezett 179 köregységgel Márton János (Fővárosi Bv. Intézet).

A géppisztolyversenyszám egyéni győztese 94 köregységgel dr. Jázbinsek Rudolf lett Vácról, II. 
helyezett Orosz Mihály (Esztergom), III. helyezett Babcsán Mihály (Balassagyarmat).

A pisztolyversenyszám egyéni I. helyezettje 90 köregységgel és több 9-es találattal Sényi János 
Zalaegerszegről. II. helyezett Kövecs Árpád (Szombathely), III. helyezett Márton János (Fővárosi 
Bv. Intézet).

A kispuska egyéni versenyszámban az érmet, oklevelet és versenydíjakat elsőként Rácz József 
(Szeged), másodikként Garai Béla (Pécs), harmadikként pedig Bábik László (Márianosztra) vette át. 
Mindhárom versenyző 92 köregységet ért el, helyezésüket a 10-es találatok száma döntötte el.

A versenybizottság a Veszprémi Bv. Intézet csapatának ítélte oda a sportszerűségi díjat. Ugyan
akkor különdíjjal ismerte el az egyetlen női versenyző Marázs Zsuzsanna teljesítményét, aki egyéni 
géppisztolyversenyben 75 köregységgel a 101 férfiversenyző között is figyelemre méltó eredményt 
ért el.

Az eredményhirdetést és a díjkiosztást követően dr. Tari Ferenc bv. alezre
des, az országos parancsnok általános helyettese zárta a lóversenyt. Megjegyezte, 
hogy az elért eredmények önmagukért beszélnek, az indulók közül sokan lőttek 
jól, viszont a csapatok teljesítményének összesítéséből az derült ki, hogy több in
tézetben nem fordítottak kellő gondot a csapatok összeállítására, a versenyre 
való felkészülésre. Végül köszönetét mondott a Márianosztrai Börtön parancsno
kának, a lóverseny lebonyolításában részt vevő személyi állománynak, majd az 
1985. évi országos lóversenyt befejezettnek nyilvánította.
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