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 MSSZ Serdülők Országos Bajnoksága 2018. 

Versenykiírás 

 
A bajnokság rendezője: a Magyar Sportlövők Szövetsége. 

A bajnokság célja:  
a 2018. évi egyéni és csapat „Serdülő Országos Bajnok” -i cím odaítélése. 

A bajnokság ideje és helyszíne: Budapest, BOK csarnok, 2018. december 01. szombat 

 

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 5 versenyző esetén 

aranyjelvényes szintű eredménnyel az első helyen végez. 

 

Csapat „Országos Bajnok” -i címet szereznek annak az egyesületnek a versenyzői: 

 az a csapat, akik legalább három különböző egyesület csapatának versengésében az 

első helyen végeznek, 

 az a csapat, akik két egyesület csapatának versengésében legalább ezüstjelvényes 

szintű átlageredménnyel az első helyen végeznek. 

 

Versenyszámok: fiúk és leányok részére: 

 

Zártirányzékú légpuska 40 lövés   egyéni és csapat 

Zártirányzékú légpuska 20 lövés                    egyéni és csapat 

Légpisztoly 40 lövés      egyéni és csapat 

Légpisztoly 20 lövés                                      egyéni és csapat 

 

20 lövés zártirányzékú légpuska, és 

20 lövés légpisztoly a 10-12 éves (2006-2008.) korosztály részére,  

 

40 lövés zártirányzékú légpuska, és 

40 lövés légpisztoly a 13-14 éves (2004-2005.) korosztály részére. 

 

20 lövéses versenyszámok minimum 5-5 fő nevezése esetén kerülnek megrendezésre. 

  

A versenyen rész vehetnek, akik: 

 MSSZ tagsággal rendelkező egyesület, klub tagjai 

 akik a 10. életévüket a versenyt megelőző napjáig betöltötték 

 MSSZ által leigazolt versenyzők 
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 2018. évre érvényes rajtengedéllyel rendelkeznek a 20 lövést lövők, újonnan 

leigazoltak 50% -t fizetnek (1.000,- Ft) 

 érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek 

 a nevezési díjat befizetik 

 

Egy naptári éveben a sportoló csak egy egyesület képviseletében versenyezhet Országos 

Bajnokságokon. 

 

Nevezés: a versenyző nevének, születési évszámának feltüntetésével listán történik.  

MSSZ: 1146 Budapest, Istvánmezei út1-3.; Fax: 06-1 460-68-96;  

E-mail: attila.keri@hunshooting.hu és a SVIR-ben is.  

Az egyesület, klub több csapatot is indíthat versenyszámonként, abban az esetben, ha az 

egyéni versenyre 6, 9, stb. főt nevez. 

 

Nevezési határidő: 2018. november 20.     

Azon egyesület, klub, szakosztály, amely a végső nevezési határidőt nem tartja be, önmagát 

zárja ki a bajnokságban való részvételből. 

 

Sorsolás: a beérkezett nevezések alapján a lőállások egyesületenként kerülnek kisorsolásra, a 

lőállásbeosztást a szövetség honlapján a verseny előtt 1 héttel közzéteszi. 

 

Nevezési díj:    

egyéniben 40 lövés: 2000,- Ft / fő / versenyszám 

egyéniben 20 lövés: 1000,-Ft / fő / versenyszám                         

csapatban: 2000,- Ft / csapat / versenyszám 

 

Versenyengedély kiváltása, illetve nevezési díj befizetése kizárólag csekken, átutalással, vagy 

készpénzben a Magyar Sportlövők Szövetsége irodájában. 

 

A helyszínen nem lehet versenyengedélyt váltani, illetve nevezési díjat fizetni.    

Nevezési díj beérkezésének időpontja: 2018. november 20.   

Késve érkezett nevezési díj esetében a nevezést nem fogadjuk el! 

  

Díjazás: egyéni versenyszámban az I-II-III. helyezettek részére serleg, érem, oklevél,  

              csapat versenyszámokban érem, oklevél. 

 

Eredményhirdetés: a helyszínen a verseny befejezése után. 

 

Technikai szabályok: 

- a szövetség a bajnokságot az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint rendezi. 

- a versenyszámok lebonyolítása: SIUS 

- Légpisztoly és zártirányzékú légpuska az MSSZ szabályai szerint használható. 

- A versenybíróság a sorozatok megkezdése előtt egy órával fegyver-felszerelés 

ellenőrzést tart. 

 

Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény ide vonatkozó rendelkezése szerint csak azon 

sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzői indulhatnak, akik nevezésükkel együtt 

megküldik az MSSZ-nek a „NAV” „0”-ás igazolását. 
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Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot. 

  

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 

 

Budapest, 2018. június 15. 

 


