
 

 
 

 

Nagykaliberű fémpárbaj 

MSSZ Országos Bajnoksága 2018. 

Versenykiírás 
 

 

Bajnokság rendezője: a Magyar Sportlövők Szövetsége, a Bel SE, Gemini rendezésében 

Bajnokság célja:  a lövészsport népszerűsítése, minősítések megszerzése,  

a 2018. évi egyéni „Országos Bajnoki “cím odaítélése. 

Bajnokság ideje: 2018. október 07. 

             

Bajnokság helyszíne: Gyál, Patak u. 1. 

 

Versenyszámok: 

 

Standard revolver, 

Standard öntöltő maroklőfegyver, 

Gyári öntöltő maroklőfegyver, 

Standard pisztoly kaliberű öntöltő puska, 

Nyílt pisztoly kaliberű öntöltő puska, 

Standard nagy kaliberű öntöltő puska, 

Nyílt nagy kaliberű öntöltő puska, 

Öntöltő sörétes puska,  

Ismétlő sörétes puska, 

 

Korcsoportok: 

hölgyek, seniorok (50+), superseniorok (60+), juniorok (18-), ha divízión belül 5 fő indul. 

 

Előzetes program:   
 

10.00.  Nyílt nagy kaliberű öntöltő puska, 

10.00. Standard revolver, 

11.00. Ismétlő sörétes puska, 

12.00. Öntöltő sörétes puska,  

13.00 Nyílt sörétes puska 

13.00 Gyári öntöltő maroklőfegyver 

14.00 Standard nagy kaliberű öntöltő puska, 

15.00 Nyílt nagy kaliberű puska 

 

 

Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfiversenyzők, akik a meghatározott életkort betöltötték, 

érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2018. évre érvényes 

versenyengedélyével rendelkeznek.  
 

 



 

 
 

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

 aki legalább nyolc versenyző közül az első helyen végez, 

 aki nyolcnál kevesebb egyéni induló, de minimum öt versenyző esetén aranyjelvényes 

szintű eredménnyel az első helyen végez. 

 

Nevezési határidő: 2018. október 04.  

 

Nevezés: Kötelező előnevezés a belse.hu/reg/reg180408ob.php oldalon, illetve a bels@belse.hu e-

mail címen lehet 

Nevezési díj:  3000. - Ft / fő/versenyszám  

 

 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását, valamint a helyszínen a visszaigazolási 

(sorozat beosztási idők) betartását.  A nevezési díjak befizetése a helyszínen történik. 

 

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.  

 

 

Használható fegyver:  

A résztvevők egyesületük, vagy saját fegyvereikkel vesznek részt a bajnokságon és jogszerűen 

birtokolják a versenyen lőfegyvereiket!!   

 

A verseny kezdete előtt egy órával fegyver és felszerelés ellenőrzést tarthat a versenybíróság 

az MSSZ versenyszabályai szerint. 

 

Díjazás: egyéniben „Országos Bajnoki“ címet szerez, aki minimum 8 versenyző közül az első 

helyen végez, vagy aki nyolcnál kevesebb, de minimum öt egyéni induló esetén I. osztályú 

szinteredménnyel győz. Az egyéni I. serleg, érem, oklevél, a II-III. helyezettek érem, oklevél, 

díjazásban részesülnek. 

 

Költségek: a rendezési költségek az MSSZ-t, az egyéb költségek a résztvevőket terhelik. 

 

Felszerelés:  

Sportlövészet szabályainak megfelelő cipő (nyitott, szandál, vagy papucs jellegű nem lehet),  

ruházat: a 2015. 07. 01-jén elfogadott öltözködési szabályok 

 

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 

visszafizetésre kerül. Óvási díj: 5000,- Ft.   

 

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

 

Budapest, 2018. július 10.         
 

mailto:bels@belse.hu

