
 
 

 

Pest Megye Bajnokság, 

Általános és Középiskolások részére 

2017 

 
Verseny neve: „2017. évi Pest Megye Bajnokság, az Általános és Középiskolások részére”  

 

Verseny célja: Pest megye diák egyéni- és iskolai csapat bajnoki cím eldöntése. Kvalifikáció a 

az Általános- és Középiskolások Országos Bajnokságára. A sportlövészet utánpótlásának 

biztosítása.  

 

Verseny ideje: 2017. április 08. szombat  

 

Verseny helye: ARMCOM Zrt. (TIG DSE Lőtér), 2100 Gödöllő, Dózsa György út 63/A  

  

Verseny rendezője: Gödöllői Török Ignác Gimnázium Diáksport Egyesület, Pest Megyei 

Sportlövő Szövetség  

 

Verseny résztvevői:  

1) átalános iskolai kategóriában: Pest Megyei tanintézmények 5.-8. osztályos tanulói 

2) középiskolai kategóriában: Pest Megyei tanintézmények 9.-12. osztályos tanulói, akik 

nem vettek részt MSSZ minősítésre jogosító 40 ill. 60 lövéses versenyen. 

Versenyszámok:  Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés: lány és fiú  

Légpisztoly 20 lövés lány és fiú  

A csapatokat (3 fő), azonos tanintézmények tanulóiból kell összeállítani! 

 

Technikai előírások:  Fegyver: bármilyen rendszerű, gyárilag nyíltirányzékú, 4,5 mm 

öbméretű, 4,5 kg-nál nem nehezebb légpuska használható. Kiegészíthető rögzített magasított 

pofadékkal, állítható válltámasszal és olyan súlyozással, amely támasztékul (kéztámasz) nem 

szolgál. Légpisztoly MSSZ szabályai szerint.  - Lövedék: bármilyen ólomból, vagy hasonlóan 

lágy anyagból készült, maximálisan 4,5 mm átmérőjű    lövedék.  - Lőlap: 1-a típusú 

(nyíltirányzékú puska), 7-a típusú légpisztoly az MSSZ szabály szerint. A próbatáblák száma 

2 db. Értékelt lőlapok száma 10 db. Tehát, egy értékelt lőlapra 2 lövést kell leadni puska és 

pisztoly versenyszámokban.  - Lőidő: próbalövésekkel együtt 30 perc.  - Ruházat: kesztyű 

igen, lövészkabát, lövésznadrág és lövészcipő viszont nem használható.  

 

Fegyver és felszerelés ellenőrzése az ISSF, ill. az MSSZ szabályai szerint  

Sportorvosi vagy iskolaorvosi igazolás és diákigazolvány szükséges!  

 

Gödöllői 

Török Ignác Gimnázium 

Diáksport Egyesület 
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u. 12. 

tel.: (28) 420-380, (30) 557-6148 

fax: (28) 420-380/35 mellék 

e-mail: szucsak.matyas@gmail.com 
 

mailto:szucsak.matyas@gmail.com


Nevezési határidő: 2017. április 03. 

Kérjük, hogy a nevezéseknél tüntessék fel a versenyzők nevét, születési évét, 

versenyszámaikat, iskolájuk nevét!  

A nevezéseket az alábbi e-mail címre lehet elküldeni: szucsak.matyas@gmail.com  

 

A bajnokság költségeinek fedezésére a résztvevők versenyrendezési hozzájárulást fizetnek, 

ami, 1.000 Ft / fő / versenyszám, amely a helyszínen történik.  

 

Díjazás: A verseny győztesei elnyerik a „Pest megye bajnoka” címet, a versenyszámok I. II. 

és III. helyezettjei oklevél és érem díjazásban részesülnek.  
 

 

Gödöllő, 2017. március 18.      Szucsák Mátyás 

        DSE lövész szakosztály vezető 

 


