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Csak a 8. pontban leírtak szerinti nevezéseket tudjuk elfogadni. 

 

NYÁRI BUDAPEST BAJNOKSÁG  

 

VERSENYKIÍRÁS 

 

 

1. A Bajnokság célja: 

- A "Budapest Bajnoka" címek odaítélése, EB válogató, minősítések megszerzése. 
 

2. A Bajnokság helye: Budapest, X. ker.  Fehér út 9-11. (25 m-es versenyszám) 

  Budapest XIV. ker. Mexikói út 21-23. (50 m-es versenyszámok) 
 

3. A Bajnokság ideje: 2017. június 17 – 18. 
 

4. A Bajnokság rendezője: A Budapesti Sportlövő Szövetség felkérésére, az Újpesti Torna 

Egylet. 
 

5. Versenyszámok: Nevezési díj 

- 50 m. puska  60 fekvő, 3x20 junior leány, nő; 2000.-Ft/fő 

- 50 m  puska  60 fekvő, 3x40 junior fiú, férfi; 2000.-Ft/fő 

- 50 m. pisztoly  60 lövés  junior fiú, férfi; 2000.-Ft/fő 

- 25 m. sportpisztoly  30+30  junior leány, nő; 3000.-Ft/fő 

- 25 m. standardpisztoly 20+20+20  junior fiú, férfi; 4000.-Ft/fő 

- 25 m. közp. gyt. pisztoly 30+30  férfi;   4000.-Ft/fő 

 
 

6. A verseny résztvevői:  BUDAPESTI KLUBOK versenyzői ! 

A lőterek szűkös lőállás száma miatt a nem budapesti klubok 

versenyzői, egyes versenyszámokban csak egyéni meghívás alapján 

vehetnek részt! Kivétel: a válogatott keretek tagja! 
 

   

7. Nevezési határidő: 2017. június 06.    (beérkezés 24:00 óráig)  
 

8. A nevezés módja: 
 - RENDEZŐ a nevezéseket KIZÁRÓLAG név szerint, versenyszám, korcsoport megjelöléssel 

összesítő jegyzéken fogad el a fenti határidőig, a belanagy1941@t-online.hu, és/vagy a 

bela.nagy@hunshooting.hu  e-mail címeken. 
 - Határidő után érkezett nevezéseket a rendezőbizottság nem fogadja el ! 

 

E-mailben küldött Puska – Pisztoly Egyéni, valamint Csapatlap, nem fogadható el, nem kerül 

kinyomtatásra. 

 

9. Nevezési díj: 

 - Az 5. pont szerint. 

 

A Rendezőbizottság a visszaigazolt nevezéseket végleges nevezésnek tekinti. A nevezési díjat 

ennek megfelelően kötelesek a klubok, a résztvevők megfizetni. Nevezéseket lemondani a 

versenyt megelőző 2. napig lehetséges. 
 

10. Lőállásbeosztás, sorsolás: 

- Az egyesületek, klubok - nevezéseik alapján- az 50 m-es versenyszámokban lőállás kontingenst 

kapnak, melyet a rendezőbizottság 2017. június 12-ig a résztvevőknek megküldi, és az MSSZ 

honlapján megtekinthető lesz. 

- A 25 és az 50 m-es versenyszámokban beosztás készül.  
 

11. Költségek: 

- A rendezés költségei a BSSZ-t, minden egyéb költség a résztvevő egyesületeket, klubokat terheli. 
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12. Díjazás: 

 - A versenyszámok I. helyezettje elnyeri a Budapest Bajnoka címet, serleg és érem, a II - III. 

helyezettje érem díjazásban részesül. 

  

 - Díjkiosztás: az egyes versenyszámok befejezése,  után, (az utolsó eredményközlést követően) kb. 

20 perccel történik. 
 

13. Egyebek: 

- A Budapest Bajnokság, az MSSZ érvényben lévő szabályai szerint kerül megrendezésre. 

- A rendezőbizottság jogosult versenyzőket meghívni, illetve nevezéseket visszautasítani a 6. 

pontban leírtak alapján. 

- A versenyen résztvevő klubok és versenyzőik a versenykiírásban foglaltakat elfogadják, magukra 

nézve azt kötelezőnek tartják.  

 - A 50 m-es versenyszámok SIUS gépeken kerülnek megrendezésre. 

 - A 25 m-es versenyszámok közül a női 30+30, és a standardpisztoly 20+20+20  
 

A rendezőbizottság fenntartja a jogot a verseny helyszínének és időpontjának megváltoztatására! 

Túljelentkezés esetén nevezések visszautasítására! 
 

14. Óvás: 

 - Óvást az utolsó eredmény közlésétől számított 20 percen belül, 5000.-Ft óvási díj befizetésével 

lehet tenni. Az óvást a zsüri vizsgálja ki, határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs. Jogos 

óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül. 

 

Budapest, 2017. május 24. 
 

     /Nagy  Béla/ 

     BSSZ főtitkár 

 

 


