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MSSZ Országos Bajnokság 2018 

Magyar Nyílt Westernlövész (CAS) 

Versenykiírás 

 

 

 

Bajnokság célja: a 2018. évi egyéni  „Országos Bajnok”i cím odaítélése. 

 

Bajnokság rendezője: Magyar Sportlövők Szövetsége és Cowboy Action Shooting Hungary 

Bajnokság helyszíne és ideje: Ravazdon a Magyalosi Lőtér, 2018. augusztus 24-25. 
 

Program 
 

Június 28:     érkezés és regisztráció a lőtéren 
 

Június 29.: 08:00 órától helyszíni nevezés 

09:00 órától megnyitó 

09:15 – 13:15 óra között 6 pálya meglövése 

13:30 - 14:30 óra között ebéd 

15:00 – 18:00 óra között Wild Bunch 4 pályán,  

15:00 – 19:00 óra között lehetőség a Long Range versenyszám meglövésére 
 

Június 30:      09:00 – 13:00 óra között további 6 pálya meglövése,  

13:00 - 14:00 óra között ebéd, 

14:00 – 16:00 óráig Pisztoly párbaj 

17:00 órától eredményhirdetés és estebéd a „Jegenye” étteremben Ravazdon 

 

Versenyszámok:  

Fő versenyszám: Cowboy Action Shooting 12 pályán 

Long Range 100m 

Wild Bunch 4 pályán 

Speed Guns golyós puska, revolver, sörétes 
 

Díjazás: érem és oklevél a kategóriák szerinti első három helyezettnek + kupa, a Magyar 

Országos Bajnoknak. 

 

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

Aki minimum nyolc induló közül az első helyen végez, 

Aki nyolcnál kevesebb, de legalább 5 fő egyéni induló esetén I. osztályú eredménnyel az első 

helyen végez. 
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Match Director: El Heckito (Csuka László) 

Range Master: Randy (Harsányi Sándor) 
 

A bajnokság lebonyolítása a SASS szabályai szerint történik! 
 

Verseny hozzájárulási díj: 4 versenyszám: 12.000,-HUF, vagy 40 € amely magában foglalja a 

verseny hozzájárulási díjat és a díjkiosztó vacsorát is. 

 

Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfi versenyzők, akik a meghatározott életkort 

betöltötték, érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2018. 

évre érvényes versenyengedélyével rendelkeznek, és jogszerűen birtokolják a versenyen 

lőfegyvereiket!!   
 

Egy naptári évben a sportoló csak egy egyesület képviseletében versenyezhet Országos 

Bajnokságokon. 

 

Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény ide vonatkozó rendelkezése szerint azon 

sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzői indulhatnak, akik legkésőbb a 

nevezésükkel együtt megküldik az MSSZ-nek a NAV “0” ás igazolását. 

 

Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot. 

 

Költségek: a rendezési költségek és az esetleges dopping vizsgálat díja, az MSSZ-t, az egyéb 

költségek a résztvevőket terhelik 

 

A meghívó levél a www.cashun.hu oldalról tölthető le. 
 

Nevezni lehet e-mail-ben cashun.hu@gmail.com címen 

 

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

Óvás esetén, a helyszínen felkért három tagú Bizottság (vezetőbíró, MSSZ megbízott, az 

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

Óvás benyújtása írásban, az óvási díjbefizetésével történik, amely összeget jogos reklamáció 

esetén visszaadunk. Óvási díj: 5.000,-Ft 

  

Szállás saját szervezésben! Ingyenes kempingezési lehetőség a lőtéren 2018.06.28-től 

2018.06.30-án 17:00 óráig vízvételi lehetőség, WC a versenyrendezői irodánál. 

 

Budapest, 2018. július 10. 

http://www.cashun.hu/
mailto:cashun.hu@gmail.com

