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I 

2017/2018. tanévi Vas MegyeiSPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

A SportlövőDiákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel 
(továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenytaz MDSZ-szel kötött védjegyhasználati 
szerződés alapján a Magyar Sportlövők Szövetsége rendezimeg. 
 

1. A verseny célja 

• 
A lövészsport népszerűsítése a köznevelési intézmények tanulói és pedagógusai körében.  
A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.  
Lehetőséget nyújtani arra, hogy a sportlövő diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a 
Diákolimpia® versenyrendszerében.  
A tanév „Magyarország Sportlövő Diákolimpia® Bajnoka”címének, valamint a további 
helyezések eldöntése 
• 
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §- 
a alapján a felvételi eljárás során Diákolimpia®országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek 
járó 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása. 
 

2. A megyei döntő rendezője 
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján aMagyar Sportlövő 
Szövetség Vas megyei Szövetsége és a Püspökmolnári Szabadidősportok Egyesülete 
rendezésébenkerül megrendezésre. 
 

3. A megyei döntő ideje és helyszíne 

Helyszín: Püspökmolnári lőtér 
Időpont: 2017. október 06-án (péntek), 13.00 órától, október 07-én (szombat) 09.00 órától 
 

4. Résztvevők:  

A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat”VII. pontja 
szerint. 
 
Korcsoportok 
III-IV. korcsoport: 
2006 és 2003 között született tanulók 
 
V-VI. korcsoport:  
1998 és 2002 között született tanulók 
 
Felversenyzés 
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés nem lehetséges.Korlátozás 
„B” kategóriábancsak az indítható 20 lövéses versenyszámban, aki korábban nem indult 
minősítésre jogosító versenyen 40, vagy 60 lövéses versenyszámban. Valamennyi 
versenyszámbanrészt vehetnek azok a sportlövők is, akik rendelkeznek érvényes 
versenyengedéllyel, de csak a nemzeti versenyszámokban szereztek minősítést. Indulási 
korlátozás: egy versenyző egy puska és egy pisztoly számban indulhat. 
 
Résztvevők:  
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• 
Megyei versenyek: egyéni verseny és csapatverseny: a megyei szervezők által 
meghatározottak szerint. 
• 
Országos döntő:  
-egyéni verseny:  
-III-IV. korcsoportban nemenként a megyei döntők 1-3., egyéni versenyzője, 
-V-VI. korcsoport „A” kategóriábannemenként a megyei döntők 1-3., , egyéni versenyzője 
-V-VI. korcsoport „B” kategóriában nemenként a megyei döntők 1-3., egyéni versenyzője. 
Amennyiben az egyéniben a megyei 1-3. helyezett versenyző a továbbjutó csapat tagja, a 
sorrendben következő egyéni versenyző jogosult indulni az országos döntőn. 
 
-csapatverseny: (csak azonos tanintézmény tanulói alkothatnak egy csapatot) 
-III-IV. korcsoportban nemenként a megyei döntők 1.helyezett csapata, 
-V-VI. korcsoport „A” kategóriában nemenként a megyei döntők 1. helyezett csapata, 
-V-VI. korcsoport „B” kategóriában nemenként a megyei döntők 1. helyezett csapata. 
 

5. Versenyszámok, kategóriák 

Egyéni és csapatverseny az alábbi versenyszámokban: 
III-IV. korcsoport 

leányok részére: 
nyíltirányzékú légpuska 20 lövés  
légpisztoly 20 lövés  

fiúk részére: 
nyíltirányzékú légpuska 20 lövés  
légpisztoly 20 lövés  

V-VI. korcsoport „A” kategória 
leányok részére: 

zártirányzékú légpuska 40 lövés  
légpisztoly 40 lövés  

fiúk részére: 
zártirányzékú légpuska 40 lövés  
légpisztoly 40 lövés  

V-VI. korcsoport „B” kategória 
leányok részére: 

nyíltirányzékú légpuska 20 lövés  
légpisztoly 20 lövés  

fiúk részére: 
nyíltirányzékú légpuska 20 lövés  
légpisztoly 20 lövés  

6. Versenyek lebonyolítása 
• 
Megyei versenyek: a megyei szervezők kiírása szerint. A megyei versenyeket 2017.  
október-7 ig kell lebonyolítani.  
• 
Országos döntő: 
A beérkezett megyei eredmények alapján a lőállások megyénkénti sorsolásával. 
 

7. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. 
pontja szerint. 
A megyei diákolimpiára nevezni már csak az MDSZ honlapján megnyitott elektronikus felületen 
lehet kizárólag a megyei döntő lebonyolítását megelőző napig. Aki ezt elmulasztja, nem vehet 
részt a megyei döntőn.  
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Minden tanintézmény testnevelő tanára rendelkezik a megfelelő kóddal.  
• 
Megyei versenyek:A Magyar Diáksport Szövetség elektronikus nevezési rendszerben minden 
esetben szükséges elvégezni a nevezést a megyei szervezők által megadott nevezési 
határidőig, október 05-ig.  
• 
Országos döntő:az országos döntőre külön nem kell nevezni.A megyeinevezések 
alapjánkinyomtatott nevezési lapot kell az országos döntőre vinni. 
 

8. Költségek 

• 
Megyei versenyek: a megyei szervezők kiírása szerint. 
•A nevezés és a részvétel díjtalan. 
 

9. Igazolások 
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat”XII. pontja” 
szerint 
Az országos döntőn minden versenyzőnek be kell mutatnia a kinyomtatott, megfelelően kitöltött 
és aláírással, valamint pecséttelellátott nevezési lapot. 
 

10. Díjazás 
Az egyéni verseny I–III. helyezett versenyzőiérem-és oklevél-díjazásban részesülnek.  
Csapatverseny I-III. helyezett csapat érem-és oklevél díjazásban részesül. A díjazás az MDSz-
től rendelhető érmekkel és oklevelekkel történik.  
 

11. Sportági rendelkezések 

• 
A Szövetség a bajnokságot az ISSF és az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint 
rendezi. 
• 
A Megyei Szövetség a résztvevőknek fegyvert, lövedéket nem tud biztosítani. 
• 
Fegyver:  
Légpuska: bármilyen rendszerű gyárilag nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű, 4,5 kg-nál nem 
nehezebb légpuska használható. Kiegészíthető rögzített, magasított pofadékkal és olyan 
súlyozással, amely támasztékul nem szolgál. 
Légpisztoly: az MSSZ szabályainak megfelelő.  
Zártirányzékú légpuskaa sportlövészet szabályai szerint. 
• 
Lövedék: 4,5 mm-es bármely gyártmányú, ólomból, vagy hasonló lágy anyagból készült. 
• 

Lőidő: 20 lövéses: próbalövésekkel együtt 30 perc.  

40 lövéses: próbalövésekkel együtt 1 óra 15 perc. 
• 
Ruházat: 

A nyíltirányzékú légpuska versenyszámoknál lövészkabát, lövész-nadrág és lövészcipő 
nem használható, lövészkesztyű igen.  

A zártirányzékú légpuska versenyszámainál a sportlövészet szabályai szerint. 
• 
Lőlap:  

Nyíltirányzékúlégpuska, zártirányzékú légpuska és légpisztoly lőlap.  
• 
Sorsolás: a beérkezett nevezések alapján,a lőállások érkezési sorrendben kerülnek kiadásra. • 
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Óvás: Vitás esetekben a „Sportlövészet szabályai” szerint a vezetőbíró dönt. 
• 
Minden, itt nem érintett kérdésben a MSSZ versenyszabályzata, és a Magyar Diáksport 
Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat”-ban meghatározottak 
szerint kell eljárni. 
 
További információ: 
Piri I. Tamás: Tel.: +36-30/204-9676  
Püspökmolnári  
 
Nagy László Tel.: +36-70/335-6583 
 
Nagy István: Tel.: +36-20/313-9411 MSSZ Vas Megyei Főtitkára  


