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MSSZ Országos Bajnokság 2018. 

FIELD Számszeríjász  

Versenykiírás 
 

 

A bajnokság rendezője: a Magyar Sportlövők Szövetsége. 

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

 

A bajnokság helyszíne és időpontja:  
Budakeszi lőtér, 2040 Budaörs, Gyár u. 052/2 hrsz.  http://loterkft.hu/kapcsolat// 

2018. Szeptember 29-30. szombat, vasárnap* reggel 9 órától  
 

szerdától-vasárnapig van alkalom felkészülésre a Budakeszi helyszínen bárki számára, mert mind a három 

távolságra (35m, 50m, 65m) ki lesznek téve a vesszőfogók, és számszeríjat is tudunk biztosítani puskás 

lövőknek, - Palotai Gyula (+36304897214) segítségével kipróbálhatók és belőhetők, vesszők is kölcsönözhetők, 

- költség-térítéssel.** 

 

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

 aki legalább nyolc versenyző közül az első helyen végez, 

 

Versenyszámok: IR 900  3 x 30 vessző, 65 m, 50 m,- és 35 m távokon  

 

Korosztályok: férfi, női és szenior (50év felettiek) 

 

A versenyen rész vehetnek, akik: 

 

 MSSZ tagsággal rendelkező egyesület, klub tagjai 

 akik a 10. életévüket a versenyt megelőző napjáig betöltötték 

 MSSZ által leigazolt versenyzők 

 2018. évre érvényes rajtengedéllyel rendelkeznek  

 érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek 

 a nevezési díjat határidőre befizetik 

Egy naptári éveben a sportoló csak egy egyesület képviseletében versenyezhet Országos 

Bajnokságokon. 

 

Nevezés:  

Telefonon vagy e-mailben 2015. szeptember 23-ig  

Tel: +36 20 9662 562 

E-mail: matraidesign@gmail.com 

 

http://loterkft.hu/kapcsolat
mailto:matraidesign@gmail.com
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Nevezési határidő: 2018. szeptember 28. 

 

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

a bajnokságban való részvételből. 

 

Sorsolás: a beérkezett nevezések lezárása után a lőtéren. 

 

Nevezési díj: 

 

Felnőtt:  3.000,- Ft/fő versenyszám 

 

A helyszínen nem lehet versenyengedélyt váltani. 

 

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

helyezettek részére érem, oklevél. 

 

Eredményhirdetés: a helyszínen a verseny befejezése után. 

 

Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot. 

 

Technikai szabályok: 

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

- a versenyszámok lebonyolítása:  

- IAU versenyszabályok szerinti felszereléssel és öltözékben 

- 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. 

 

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

 

Óvás esetén, a helyszínen felkért háromtagú 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 visszafizetésre kerül. 

 

Óvási díj: 5.000,-Ft 

  

 

Budapest, 2018. augusztus 27. 

 

 


