
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK VERSENYKIÍRÁSAI 
 

Bajnokságok rendezője: a Magyar Sportlövők Szövetsége  
Bajnokságok célja: a 2017. évi egyéni és csapat „Országos Bajnok”-i cím 
odaítélése.  
A bajnokságok tervezett helyszíne, időpontja:  

 
50 m puska, 50 m pisztoly versenyszámok: Budapest,Mexikói út 

  2017.  szeptember 08.-10.   ifjúsági, felnőtt  
  2017.  szeptember 22.-24.    junior 
  2017.  szeptember 22.-24.    nemzeti felnőtt 

25 m nemzetközi pisztoly versenyszámok  Fehér út 
           2017. szeptember 15-17. ifjúsági, junior, felnőtt 
                
Név szerinti nevezés:   2017. 08. 11.,18.,25. 

Végleges nevezés, díjfizetés:  2017.08.18.,25.,09.01. 

Versenyszámok: 
kisöbű szabadpuska 60 fekvő                         ifi fiú, junior fiú, férfi 
kisöbű szabadpuska 3x40                                        junior fiú, férfi 
kisöbű szabadpuska  3x20                              ifi fiú 
kisöbű sportpuska 60 fekvő                            ifi leány, junior leány, nő 
kisöbű sportpuska 3x20                                 ifi leány, junior leány, nő 
nyíltirányzékú  kispuska  30 fekvő és 3x10  összetett      nő, férfi 

standardpuska 30 fekvő és 3x10  összetett                       nő, férfi 

szabadpisztoly 60 lövés                                   ifi fiú, junior fiú, férfi,mk 
gyorstüzelő pisztoly 2x30                                junior fiú, férfi 
sportpisztoly 30+30                                        ifi leány-fiú, junior fiú- leány, nő, férfi,mk 
standard pisztoly 20+20+20                           junior fiú, férfi (nők is a férfiak között) 
központi gyújtású pisztoly 30+30                    férfi 

Egyéni „Országos Bajnok”-i címet szerez az a versenyző: 

 Aki minimum nyolc (ifi, junior öt)-induló közül az első helyen végez, 

 Aki nyolcnál kevesebb, de minimum három egyéni induló esetén I. osztályú 
vagy aranyjelvényes szintű eredménnyel az első helyen végez. Az adott 
versenyszám minimum három egyéni induló esetén kerül megrendezésre! 
Döntős versenyszámokban kizárólag 8 fő indulása esetén rendezünk döntőt 

Csapat „Országos Bajnok”-i címet szereznek azon egyesület tagjai: 

 Akik legalább három egyesület, klub csapatának versengésében az első helyen 
végeznek, 

 Akik két egyesület, klub csapatának versengésében legalább II. osztályú vagy 

ezüstjelvényes szintű átlageredménnyel az első helyen végeznek. 
Díjazás: a Szövetség azon versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján 
„Országos Bajnok”-i címet szereznek az egyéni I-III helyezettek részére serleget, 
érmet és oklevelet, csapat I-III. helyezettek részére érmet és oklevelet ad. Azon 
versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján az egyéni indulók ill. csapatok 
„Országos Bajnok”-i címet nem szerezhetnek, az I-III. helyezettek részére a 
Szövetség külön oklevelet ad. 
Díjkiosztás: a versenyszám befejezését követően a kijelölt helyszínen. 
Nevezés:  
Az egyesületek, klubok az MSSZ Elnöksége 2011. 06. 14.-i határozata értelmében 
kizárólag az  alábbi adatokkal feltüntetésével nevezhetnek 
Nemzetközi versenyszámokban: 
versenyző neve, születési évszáma, versenyszáma, egyesülete 

  



Kizárólag írásban  (MSSZ 1146 Budapest, Istvánmezei út1-3.; Fax: 4606896; E-
mail: sara.petro@hunshooting.hu), kérjük megküldeni a  nevezést, illetve akinek 
elérhetősége van a SVIR rendszerben.  Aki  a kritériumoknak nem tesz eleget, 
önmagát zárja ki a versenyből.  
A Szövetség a beérkezett nevezések alapján rangsort készít és a lőtér 

befogadóképességének mértékéig fogadja el a nevezéseket. 
A csapat nevezéseket az egyesületek, klubok versenyszámonként (a csapattagok 
név szerinti felsorolása nélkül) és csapatkartonon kérjük beküldeni az egyéni 
nevezésekkel együtt. Egy egyesület, klub több csapatot is indíthat 
versenyszámonként, abban az esetben, ha az egyéni versenyre 6, 9 stb. fő kap 
meghívást. 

 Azon egyesület, klub, amely nevezési határidőt nem tartja be, önmagát 
automatikusan kizárja az OB-n indulók közül. 

Nevezési díjak: ifi, junior egyéni 2.000.,- felnőtt egyéni 3.000 
Ft/versenyszám 2.000.-Ft/csapat/versenyszám 
A nevezési díjak befizetése csekken vagy a versenyt megelőzően készpénzben 
a Szövetségben történhet. A bajnokságon kizárólag az a versenyző illetve 
csapat indulhat, illetve vehet részt, aki a befizetést a helyszínen igazolni 

tudja.  
Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfiversenyzők, akik a meghatározott életkort betöltötték, 
érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2017. évre érvényes 

versenyengedélyével rendelkeznek. Aki a puska, pisztoly nemzetközi versenyszámokban 
aranyjelvényes, első osztályú, vagy magasabb minősítéssel rendelkezik, nem 
indulhat a nemzeti versenyszámok Országos Bajnokságán. 
  

Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény ide vonatkozó rendelkezése szerint 

csak azon sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzői indulhatnak, 

akik nevezésükkel együtt megküldik az MSSZ-nek az NAV „0”-ás igazolását. 

Technikai szabályok: a Szövetség a bajnokságot az ISSF és az MSSZ érvényben 
levő versenyszabályai szerint rendezi. A versenybíróság a sorozatok megkezdése 
előtt 1 órával fegyver és felszerelés ellenőrzést tart. 
Próba és egy lőlapra leadható lövések száma: 
         puska és szabadpisztoly versenyszámokban:  SIUS  Ascor 
         pisztoly versenyszámokban: ISSF és az MSSZ szabályai szerint. 
Sorsolás: 

 puska és pisztoly versenyszámokban: az adott sorozatok lőállásbeosztását a 
beérkezett nevezések feldolgozása után a szövetség honlapján közzéteszi.  

 használható fegyver, lőszer,ruházat az ISSF szabályai szerint.( különös 
tekintettel 6.7.6 ISSF dress code 2.7  farmer nem  használható) 

Doppingvizsgálat: az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet 
doppingvizsgálatot. 
Költségek: a rendezés és a doppingvizsgálat költségei az MSSZ –t, minden egyéb 
költség a résztvevő klubokat terheli. 
A résztvevők egyesületük, vagy saját fegyvereikkel vesznek részt a bajnokságon. 

Óvás esetén, a helyszínen felkért háromtagú Bizottság (vezetőbíró, MSSZ megbízott, és az ügyben 

nem érintett egyesület felkért személye) dönt. Határozatuk ellen fellebbezésnek nincs helye. Óvás 

benyújtása írásban az óvási díj befizetésével, mely összeget jogos reklamáció esetén visszaadunk. 

Óvási díj: 5000,- Ft.   

A Szövetség fenntartja jogát a helyszín, időpont, versenyszámok megváltoztatására. 

Budapest,2017.június 15. 
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