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LÖVÉSZ SHOW
* ami játékosan komoly, de nem vurstli * 
A Magyar Sportlövő Szövetség 2004. évi országos klubrangsorolási összesítőjében  - mely
 az olimpiai versenyszámok pontrendszerén alapul  -  a nemzeti versenyszámokban, a több, mint 200 klub 
közül a 4. helyen végzett, több Országos Bajnok-i és nemzetközi címmel, helyezéssel, minősítéssel rendelkező Zalaegerszegi Polgári Lövész Egylet LÖVÉSZ SHOW-ját ajánljuk figyelmükbe.
A ZPLE jelenleg Magyarország egyik legeredményesebb sportlövő klubja szabadidős szakágban,
mely célul tűzte ki a sportág népszerűsítését, az emberek szórakoztatását, a fiatalok oktatását,
fegyelemre és sportszeretetre nevelését, a tehetséges és kitartó fiatalok felkutatását.

	Magáról a Lövész Show-ról…			
	Lebonyolítás: 	
Bevezető
A fegyverek típusainak, a célratartás és a biztonságos fegyverkezelés szabályainak rövid ismertetése
Lövész bemutató látványos elemekkel a Magyar Bajnokoktól, dobogós helyezettektől, a ZPLE legjobbjaitól
Légfegyveres szabad céllövészet mindenkinek ( azoknak, akik megfelelnek a minimális biztonsági feltételek-nek és már/még  elbírják a fegyvert ), szakképzett lövészetvezetők, lövészek irányításával, felügyeletével
( A lövészet lőlapra történik, a lőlapot mindenki elviheti magával emlékbe )
Lövészet a legügyesebbeknek:    Bukóalak   *   „ Kacsavadászat ”   *   Szögbelövés  stb.
A legügyesebb lövészek versenye, megjutalmazása, oklevél vagy érem átadása
Amatőr lövészversenyek lebonyolítása, eredményhirdetéssel, díjátadással (a díjakat - émek, kupák - külön kell megrendelni, egyedi kivitelben gravírozva, pl.: Felsőlenti Falunapi Lövész Kupa I. helyezett 2005. május 32.)
A feltételekről…
A Lövész Show történhet zárt -és szabadtérben egyaránt, kellő fény- és hőmérsékleti viszonyokkal, lőpályánként legalább 1 – 1,5 méter szélességgel, 10 – 12 méter hosszúsággal, 3 méteres belmagassággal, beltérben jó megvilágítással, szabadtérben megfelelő időjárási viszonyok mellett. 
A szakképzett személyzetet, a fegyvereket, a lőszert, az installációt, az egyéb szükséges eszközöket 
a Lövész Show lebonyolítója, a ZPLE biztosítja.
 A lőszer, a lőlap korlátlan számban rendelkezésre áll a Lövész Show időtartama alatt!
A Lövész Show időtartama, lőpályák, fegyverek száma, lebonyolító személyzet létszáma          
a megrendelő igényeihez van igazítva. A Lövész Show díja a megrendelő itt felsorolt igényei szerint alakul, továbbá útiköltség, szállítási díj terheli a szolgáltatást.
Ajánljuk céges, város-és falunapi, sportnapi és egyéb kulturális rendezvények, fesztiválok programjaként, 
amely méltán népszerű évek óta kicsiktől a nagyokig, kislányoktól a nagypapákig minden korosztálynál, 
okoz örömöt sokszázaknak falun és városon egyaránt.


