A verseny főtámogatója: Bp. FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

UTÁNPÓTLÁS KUPA
VERSENYSOROZAT
„DOSZTÁLY JÁNOS” EMLÉKVERSENY
VERSENYKIÍRÁS
A versenysorozat célja: a sportág utánpótlás helyzetének felmérése, a rendszeres és sorozatos
versenyeztetés biztosítása.

A versenysorozat helye: Budapest, X .ker. Fehér út 9-11.
vagy

/25 m-es versenyszámok/
Budapest, XIII. ker. Tahi út 9-11 /10, 50 m-es versenyszámok/
Budapest, XIV. ker. Mexikói út 21-23. (UTE)

A versenysorozat fordulóinak időpontjai:
I. forduló 2017. április 22-23. 10 és 50m-es versenyszámok,
II.

forduló

III. forduló

április 22.
2017. május 13-14.
május 13.
2017. június 24-25.
június 24.

25 m-es versenyszámok,
10 és 50 m-es versenyszámok,
25 m-es versenyszámok,
10 és 50 m-es versenyszámok,
25 m-es versenyszámok,

Tahi út
Fehér út
Mexikói út
Fehér út
Tahi út
Fehér út

006/A-04/10
007/A-05/02
008/A-06/04

Versenyszámok: 10 m.
Légpuska, 40.........................
Légpuska, 60.........................
Légpisztoly, 40......................
Légpisztoly, 60......................

- serdülő leány és fiú, ifjúsági leány és junior leány.
- ifjúsági fiú, junior fiú.
- serdülő leány és fiú, ifjúsági leány és junior leány.
- ifjúsági fiú, junior fiú.

Versenyszámok: 25 m.
Sportpisztoly, 30+30.............

- ifjúsági leány, junior leány és fiú, felnőtt nők.

Versenyszámok: 50 m.
Puska 60 fekvő,
Puska 3x20 összetett,
Pisztoly, 60 lövés,

- ifjúsági és junior leány, ifjúsági és junior fiú.
- ifjúsági és junior leány, ifjúsági és junior fiú.
- ifjúsági és junior fiú.

A verseny résztvevői: a budapesti és vidéki egyesületek, klubok serdülő, ifjúsági, junior és (a megadott
versenyszámokban felnőtt) korcsoportú versenyzői, akiket egyesületük, klubjuk a megadott határidőkig
benevezi.
Nevezés:

a versenysorozat minden fordulójára külön kell nevezni.
Az első fordulóra a nevezéseket legkésőbb 2017. április 09-ig beérkezőleg kell megküldeni
Nagy Bélának a belanagy1941@t-online.hu címre.
Nevezésnek tartalmaznia kell az indulók nevét, versenyszám és korcsoport megjelöléssel.
A további fordulókra szóló nevezéseket mindig az előző fordulón kell leadni.
A nevezések leadásakor a vidéki kluboktól pontos levelezési címet és telefonszámot kérünk
a gyorsabb értesíthetőség érdekében.

Versenyrendezési hozzájárulás, (nevezési díj): fordulónként és versenyszámonként
1.500.-Ft. /fő/versenyszám a 10 és 50 m-es számokban, 2.500.-Ft. /fő/versenyszám a 25
m-es versenyszámokban, mely az ÁFA-t is tartalmazza.
A rendezőbizottság a visszaigazolt nevezéseket végleges nevezésnek tekinti. A nevezési
díjat ennek megfelelően kötelesek a klubok, a résztvevők megfizetni, függetlenül attól,
hogy a benevezett versenyző a versenyen részt vett, vagy nem. Nevezéseket

lemondani a csak a versenyt megelőző 4. napig lehet.
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A nevezési díjat az első versenyző lőállásba állása előtt kell befizetni. A versenybíróság csak
azt a versenyzőt fogadja, akinek egyéni lapján a BSSZ bélyegzőlenyomata igazolja a nevezési
díj befizetését.

Lőállásbeosztás, sorsolás: az egyesületek, klubok -nevezéseik alapján- lőállás kontingenst kapnak. A
lőállások egyéni sorsolása a verseny helyszínén történik, az egyes sorozatok megkezdése előtt 30 perccel.
A 25 m-es versenyszámokra beosztás készül. A beosztásról, legkésőbb április 18-ig a klubokat e-mailben
értesítjük.
A beosztást az MSSZ honlapján is meg lehet tekinteni.

Költségek: a rendezés költségei a BSSZ-t, minden egyéb költség a résztvevő egyesületeket terheli.
Díjazás: egyéniben a három forduló két legjobb eredményének összesítése adja a végső sorrendet. A
versenyszámok I-III. helyezettje érem és oklevéldíjazásban részesül.
Egyebek:
- A díjak és a jutalom átadásának helye és időpontja később kerül megjelölésre. (Valószínű, a korábbi évek
gyakorlata szerint az egyéni Országos Bajnokság-okon.)
- A versenyek az érvényben lévő szabályok szerint kerülnek megrendezésre.
- Minden versenyző csak egyszer, saját nemének és korcsoportjának megfelelő versenyszámban indítható.
- A Rendezőbizottság kivételes esetekben, amikor a sportág érdeke (válogatás) megkívánja a feljebb való
indulást engedélyezheti. Azonban ez esetben is csak egyszeri indulásra van lehetőség.
- A versenyen résztvevő klubok és versenyzőik, a versenykiírásban foglaltakat elfogadják.

Magukra nézve azt kötelezőnek tartják.
- A verseny a
- A Rendezőbizottság jogosult a versenysorozatra, vagy annak akár egy versenyére is versenyzőket,
egyesületeket klubokat meghívni, túljelentkezés esetén nevezéseket visszautasítani, a versenyt a kiírástól
eltérően más lőtéren megrendezni, vagy egyes versenyszámokat más lőtérre átvinni. A változásokról
köteles az érintetteket értesíteni.
Óvás: az utolsó eredményközléstől számított 20 percen belül 2000.-Ft óvási díj befizetésével lehet tenni.
Az óvást a zsűri vizsgálja ki, melynek tagjai a vezetőbíró és a helyszínen felkért két, a kérdésben,
ügyben nem érintett edző, vagy csapatvezető. Határozatuk ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogos
óvás esetén a díj visszafizetésre kerül.
Budapest, 2017. március 30.

Budapesti Sportlövő Szövetség

2
Upk_kiír_2017.

