
A verseny főtámogatója: Bp. FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szabid BpB. 2017. 

A nevezéseket csak írásban név szerint, versenyszám megjelöléssel tudjuk elfogadni 

 

NEMZETI VERSENYSZÁMOK 
„SZABADIDŐS SPORTOLÓK” 

Budapest Bajnoksága 

 
A Bajnokság célja: a lövészsport népszerűsítése, a Budapest Bajnoka cím odaítélése. 

A Bajnokság rendezője: a Budapesti Sportlövő Szövetség.  
 

A Bajnokság ideje: 2017. június 17.  09.00 órától. 

A Bajnokság helye: Bp. X. ker. Fehér út 9-11. 

Versenyszámok: csak egyéni verseny! 

22 cal. pisztoly, 20 pont. Központi gyújtású pisztoly (7,62-9,65), 20 pont 

 -14. életévét betöltött nő,  -18. életévét betöltött nő, 

 -14. életévét betöltött férfi  60 éves korig,  -18. életévét betöltött férfi  60 éves korig, 

 -férfi 60 éves kortól 70 éves korig,  -férfi 60 éves kortól 70 éves korig, 

 -férfi 70 éves kor felett.  -férfi 70 éves kor felett. 

(A „két kézzel” való lövés kortól és nemtől függetlenül megengedett) 

A Bajnokság résztvevői: mindazon női és férfiversenyzők, akik a versenyszámra meghatározott életkort 

betöltötték, érvényes sportorvosi engedéllyel, kizárólag a Magyar Sportlövők Szövetsége 2017. évre érvényes 

Rajtengedélyével rendelkeznek. Tagjai valamely lövészettel foglalkozó egyesületnek, klubnak, - kivéve a 

versenysport (nemzetközi versenyszámok I.o.) aktív versenyzőit,- illetve akiket a Rendezőbizottság meghív. 
 

Nevezési díj: egyéni versenyszámokban 2.500.-Ft/fő/versenyszám.  
 

Nevezési határidő: 2017. június 08.  
 

 Nevezni kizárólag a belanagy1941@t-online.hu e-mail címre lehet. Esetleg a verseny napján (korlátozott 

számban) a helyszínen 08.30-tól 11.00-ig lehet nevezni. 

Versenyprogram: a nevezések számától függően kerül kialakításra, véglegesítésre.  
(A helyszínen nevezők, az egyes sorozatok esetleges üres helyeire, vagy a beosztásban szereplő utolsó sorozatot követően 

állhatnak lőállásba.) 

 A sorozat és lőállásbeosztás megtekinthető június 12-től az MSSZ honlapján, vagy érdeklődni lehet június 

12-től a 460-6895 telefonon, vagy a06-20-915-6362 mobilon Nagy Bélától. 

Használható fegyver: 

- bármilyen 0.22 cal. long lőszerrel működő sportpisztoly és bármilyen gyártmányú, 7,62-9,65 mm-es 

központi  gyújtású pisztoly mely megfelel a Sportlövészet Szabályainak. 

Használható lőszer: 

- kisöbű fegyvereknél bármilyen gyártmányú 0.22 cal. ólom, vagy más hasonlóan lágy anyagból készült 

lövedékű lőszer, - kivéve a nagysebességű 0.22 cal. long és magnum lőszert. 

- központi gyújtású fegyvereknél ólom, para lőszereknél max. teljes köpenyes (FMJ) lövedékű lőszer 

használható. Magnum lőszert itt is tilos használni. 

Díjazás: (a női versenyszámok csak akkor kerülnek külön értékelésre, ha versenyszámonként legalább 5-5 fő 

nevezése a megadott határidőig beérkezik.) 

- a versenyszámok egyéni női és a férfi korcsoportok győztesei elnyerik a Budapest Bajnoka címet és serleg, 

érem, a II-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

 Költségek: a rendezés költségei a Budapesti Sportlövő Szövetséget, minden egyéb költség a résztvevőket 

terheli. 

Technikai előírások: versenyen a szabályoknak megfelelő 8a. számú céltábla kerül felhasználásra.  

Valamennyi versenyszám lövőinek egy próbatábla álla rendelkezésére, melyre 5 perc lőidőben 5 lövést lehet 

leadni. Az értékelt lövéseknél lőlaponként 10-10 lövést kell leadni, 5 lövésenként 5 perc lőidőben. 

A Budapesti Sportlövő Szövetség fegyvert, lőszert biztosítani nem tud.  A résztvevők egyesületük, klubjuk, 

illetve saját fegyverükkel vehetnek részt a bajnokságon. 

Óvás esetén, a 2.000.-Ft óvási díj megfizetését követően, a helyszínen felkért Bizottság (vezetőbíró, BSSZ 

megbízott és egy az ügyben nem érintett egyesület felkért személye) dönt. Határozatuk ellen fellebbezésnek 

helye nincs. Jogos óvás esetében az óvási díj visszafizetésre kerül. 
 

Budapest, 2017. május 24. 

  /Nagy Béla/ 
  BSSZ. főtitkár 
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