
A válogatás elvei 2018. 

 

A 10m-es EB-re és a YOG kvalifikációra pisztoly és puska versenyszámokban  

 

- 3 válogató versenyt írunk ki: 

UTE versenye 2017. december 16-17.  

Százhalombatta 2018. január 6-7. 

Budapest Bajnokság 2018. január 20-21. 

 

- A három válogató versenyből kettőn kötelező a részvétel, három 

eredményből a két jobbat összeadva alakul ki a sorrend. 

- Abban az esetben, ha egyenlőség alakul ki, a harmadik válogató 

versenyen elért eredményt veszik figyelembe a szakbizottságok. A 

2017-es EB-n egyéni érmet nyert versenyzők adott versenyszámokban 

egyenlőség esetén előnyt élveznek a válogatásnál. 

- A vegyes páros versenyszámokban a válogató versenyek eredményei 

alapján a 2-2 legjobb nő és férfi, lány és fiú alkotják a csapatokat. 

- A YOG kvalifikációra való válogatásba a válogató versenyeken 

lányoknál 40 lövéses tizedelt, fiúknál 60 lövéses tizedelt, fiú 

pisztolyban 60 lövéses eredmény számít. 

Az Ifjúsági Olimpián a kvalifikációt megszerző versenyzők indulnak. 

Minden versenyszámban a kvalifikált versenyző mellé tartalékot 

jelölünk ki a bakui és győri eredmények ismeretében. A tartalék együtt 

készül a kvalifikált versenyzővel, indulását a kvalifikált versenyző 

sérülése, betegsége, jelentős formahanyatlása esetén fontolja meg a 

szakbizottság. 

- A csapatok tagjairól a szakbizottságokkal a válogatási elvek alapján 

történő konzultáció után a szövetségi kapitány tesz javaslatot az 

elnökségek, amelyet az megtárgyal és jóváhagy. 

 

 

 

 



Az 52. ISSF teljes programú VB-re pisztoly és puska versenyszámokban 

 

- 3 válogató versenyt írunk ki: 

Budapest Bajnokság június 09-10. 

VB válogató 2. 2018. július 07-08. Budapest 

VB válogató 3. 2018. július 21-22. Budapest 

- A három válogató versenyből kettőn kötelező a részvétel, három 

eredményből a két jobbat összeadva alakul ki a sorrend. 

- Abban az esetben, ha egyenlőség alakul ki, a harmadik válogató 

versenyen elért eredményt veszik figyelembe a szakbizottságok. A 

2017-es EB-n egyéni érmet nyert versenyzők adott versenyszámokban 

egyenlőség esetén előnyt élveznek a válogatásnál. 

- A VB-n csak döntőbe jutásra esélyes versenyzők és éremre esélyes 

csapategységek, valamint az Ifjúsági Olimpián októberben részt vevők 

indulhatnak szövetségi költségen. 

- A vegyes páros versenyszámokban a válogató versenyek eredményei 

alapján a 2-2 legjobb nő és férfi, lány és fiú alkotják a csapatokat. Az 

előző pont szerint VB csapatba kerültek versenyezhetnek vegyes 

párosban. 

- 300 m-es puska és futócél versenyszámokban a 2017-es bakui illetve a 

2018-as győri EB-n egyéni érmet szerzett versenyzők a szövetség 

költségén indulhatnak. 

- A nem olimpiai 25 m-es pisztoly és 50 m-es pisztoly és puska 

számokban a 3 válogató alapján 1-3. helyezettek saját költségükön 

indulhatnak a VB-n, amennyiben azt a szakbizottság javasolja. Egyéni 

érem szerzése esetén az utazás, nevezés, szállás, étkezés költségeit a 

szövetség megtéríti.  

 

 

 

 

 
 
 



A válogatás elvei koronglövő szakágban 

 
Csak azoknak a versenyzőknek az eredményét vesszük figyelembe, akiknek 

felkészülése folyamatos, felnőtt versenyszámokban a „B” szintet legalább 
kétszer teljesítették (ebből egy külföldi szintlövőn, ahol nőiben legalább 12 
induló, férfiaknál legalább 20 fő induló volt) előző évben vagy 2018-ban. 

Ez alól csak a szövetségi kapitány adhat felmentést kizárólag előzetes 
konzultáció alapján. 
 

Automatikusan utazó csapatba kerül aki: 
 

- rangsor és szintlövő versenyeken, világkupán, EB-n teljesítette az 
egyenes kijutási („A”) szintet (trap versenyszámban szintlövőnek 
számítanak a Hármas Határ LE hazai nemzetközi versenyei is) 

- 2018-ban EB-n, világkupán, külföldi szintlövőn döntőbe került 
legalább minimum „B” szint teljesítésével (trap versenyszámban 
külföldi szintlövőnek számítanak az olaszországi versenyek is) 

- világkupán, EB-n, VB-n saját felfizetéssel részt vehet az a felnőtt, ill. 
junior versenyző, aki 2017-ben vagy 2018-ban kétszer teljesítette a „B” 
szintet 

 
Abban az esetben, ha több mint három versenyző teljesíti az egyenes kijutó 

„A” szintet, a rangsorversenyeken rendezett döntők eredménye alapján 
kialakult sorrendet veszi figyelembe a szakbizottság. 
 

Az utazó csapat esetleges további felnőtt és utánpótlás tagjaira, elért 
eredmények alapján a szakbizottsággal történő konzultáció után a szövetségi 

kapitány tesz javaslatot az elnökségnek, amelyet az megtárgyal és dönt. 
 
Duplatrap versenyszámban, legalább egy „B” szint teljesítésével (2017-ben 

vagy 2018-ban) saját költségen lehetséges EB-re, VB-re utazni. 
Az MSSZ döntős helyezés esetén megtéríti (számla ellenében) a részvétel 
költségeit. 

 
EB-VB kijutási szintek – 2018 

 

 

  férfi női jun.fiú jun.lány 

Trap              “A” szint 119 70 115 63 

                      “B” szint 116 66 112 60 

 Skeet            “A”  szint 119 70 115 63 

                      “B” szint 116 66 112 60 

Duplatrap      “A” szint 136    

                      “B” szint 130    



Edzőtáborok 

Február 14-19.    szakmai alapozó tábor 
Július 24-29.       EB felkészítő tábor  

Augusztus 20-26. VB felkészítő tábor  
 
Keretedzések 

Január 28. 
Február 03. 
Március 24-25. 

Április 14. és 28. 
November 03-04. és 17-18. 

December 01. és 15.  
 
Rangsorversenyek  

Május 25-27. Trap-Skeet-Dtrap (EB) 
Június 22-24.Trap-Skeet-Dtrap (VB) 

 
Hazai Eb szintlövő versenyek időpontjai: 
Április 07-08. Trap-Skeet 

Május 05-06. Trap-Skeet 
Június 09-10.Trap-Skeet 
 

Hazai VB szintlövő versenyek időpontjai: 
Június 30-Júl.01. Trap-Skeet 

Július 21-22.        Trap-Skeet 
 
Külföldi Eb-VB szintlövő versenyek 

Április 06-08.   Mem.V.Vargu (Trnava) Trap-Skeet 
Április 20-22.   Mem. Cavara (Trnava) Trap-Skeet 

Május 11-13.   Memorial B&B (Brno) Trap-Skeet 
Május 15-21.   Austria Trophy (Löbersdorf) Trap-Skeet 
Július 13-15.   Mem.Sedlak (Trnava) Trap-Skeet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A válogatás elvei futócél szakágban 

 

A válogató versenyen vagy az azonos időben rendezett hazai versenyen 

kötelező részt venni. Csak azoknak a versenyzőknek az eredménye vehető 

figyelembe a válogatáskor, akiknek felkészülése folyamatos és az adott 

szezonban a válogató versenyeken kívül legalább kettő hazai vagy külföldi 

versenyen részt vettek.  

Az utazó csapatok személyi összetételére a szakcsoporttal történő tárgyalás 

alapján, több tényező gondos mérlegelése után a szövetségi kapitány tesz 

javaslatot. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján a szakcsoport és a 

szövetségi kapitány döntése mindig korrektnek bizonyult az elért 

eredményesség tükrében, mely annak volt köszönhető, hogy a 

mérsékletesség elvét betartották és az alábbi szempontokat alaposan 

mérlegelték. 

Szempontok: 

- Nemzetközi eredményesség 2016-ban és 2017-ben. 

- 2017. évi egyéni és csapat eredményesség. 

- Válogatóversenyen elért eredmény illetve helyezés. 

- Döntőben nyújtott teljesítmény. 

- Pillanatnyi forma, felkészültség. 

Olyan versenyzők kerülhetnek csak javaslatba, akik válogató versenyen 

elérték a megjelölt minimum szintet. Azok a versenyzők, akik a listában 

megjelölt „A” vagy a fölötti eredményt a válogató versenyeken elérik és az 

adott versenyt a döntőben megnyerik, kiemelt figyelmet kapnak és 

válogatódtak a következő versenyre. 

Szinteredmények: 

A – Kiemelt figyelem, egyenes kijutási szint.   

B – Minimum szint, mely további egyeztetéseket igényel. 

Futócél 10m 
és  

Futócél 50 m 

A 376 360 577 560 

B 365 340 565 548 

A - - 587 573 

B - - 581 569 
 

Szakág Szint Nők Lány Férfi Fiú 


