
_________________________________________________________________________________________________ 

SALGÓTARJÁNI  SPORTLÖVÉSZ  EGYESÜLET 
3100 Salgótarján, József A u. 2. 

Telefon: +36 30 9732954, e-mail: gagarinloter@gmail.com 

http://pinceloter.simplesite.com; https://www.facebook.com/gagarinloter/;  

 

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK  2019. évi ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA 

Nógrád megyei döntő 

Versenykiírás 

 

1. A bajnokság célja: 

Az általános és középiskolák, és tanulóik között eldönteni az egyéni és csapat „Bajnok”-i címet. A 

lövészsport népszerűsítése, a fiatalok képességeinek, erkölcsi akarati tulajdonságainak és fizikai 

képességeinek fejlesztése, tehetségkutatás. Egyben felkészülési és feljutási lehetőség biztosítása az 

Általános és Középiskolások Országos Bajnokságára. 

2. A bajnokság rendezője: a Salgótarjáni Sportlövész Egyesület. 

3. A bajnokság ideje és helye: 2019. április 11. (csütörtök) 16.30. 

 Salgótarjáni Sportlövész Egyesület, Légfegyveres Pincelőtér, Salgótarján, József A. u. 2. 

4. Díjazás: 

Az SSE az egyéni indulók, illetve csapatok, az egyéni bajnokság I-III. 

helyezettje részére érmet, oklevelet és tiszteletdíjat; a csapatbajnokság I-III. helyezett részére érmet 

és oklevelet ad. 

4.1.Díjkiosztás: 

A helyszínen a versenyszám befejezését követő fél órán belül. 

5. A versenyen részt vehetnek: 

az igazolt és nem igazolt általános iskolások és a 7.8 pont szerinti, középiskolások 

 az iskola a megadott időpontig nevezi, 

 az egyéniben résztvevők alkotják az iskolai csapatokat 

6. Versenyszámok: 

Fiúk és leányok részére: 

 Zártirányzékú légpuska 20 lövés egyéni és csapat 

 Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés egyéni és csapat 

 Légpisztoly 20 lövés egyéni és csapat 

7. Nevezhetők: 

7.2. az iskola tanulója (a versenyzők csak saját oktatási intézményük színeibe indulhatnak)  

7.3. akinek 6 hónapnál nem régebbi iskolai orvosi engedélye vagy sportorvosija van, 

7.4. a 10. életét betöltötte 

7.5. a hagyományos 8 osztályos általános iskola 5-8 osztályának megfelelő életkorú tanulója 

(legkésőbb 2019.-ban tölti be a 16. életévét) 

7.6. a hagyományos 4 osztályos középiskola megfelelő életkorú tanulója (legkésőbb 2019-ban 

tölti be a 20. életévét) 

7.7. a nevezés az iskola vezetőjének aláírásával és bélyegzőjével hitelesített összesítő névsorral 

történik 

7.8. a középiskolai tanulók közül csak az indítható 20 lövéses versenyszámban, aki 2018-ig nem 

minősült 40, vagy 60 lövéses versenyszámban. 

az MSSZ elnöksége 031/2011. határozata alapján részt vehetnek azok a sportlövők is, 

akik rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel, de csak a nemzeti versenyszámokban 

szereztek minősítést. 

8. Nevezés: Az iskolák  a versenyző nevének, születési évszámának iskolája nevével feltüntetésével 

listán küldik be az egyéni nevezéseket a mellékelt nevezési lapon e-mailben megküldve. 
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A nevezésnek tartalmaznia kell a versenyző nevét, születési évszámát, a nevező iskola nevét, 

címét a kapcsolattartó elérhetőségét (telefon illetve fax számát, e-mail címét) 

A csapat nevezéseket versenyszámonként (a csapattagok név szerinti felsorolása nélkül) listán és 

csapatkartonon küldjék el az egyéni nevezésekkel együtt. 

A nevezések beérkezése után az SSE elkészíti az egyéni és csapat indulási jegyzékét, melyről az 

érintetteket értesíti.   Email cím: gagarinloter@gmail.com 

8.1.Nevezési határidő:     2019. április 8. 

9. Technikai szabályok: 

- az SSE a bajnokságot az ISSF és az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint rendezi. 

- fegyver: bármilyen rendszerű gyárilag nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű, 4,5 kg-nál nem 

nehezebb légpuska használható. Kiegészíthető rögzített, magasított pofadékkal, állítható 

válltámasszal és olyan súlyozással (a 4,5 kg súlyhatáron belül), amely támasztékul nem szolgál. 

Légpisztoly: az MSSZ szabályainak megfelelő. 

- lövedék: 4,5 mm-es bármely gyártmányú, ólomból vagy hasonló lágy anyagból készült. 

- lőidő: próbalövésekkel együtt 30 perc. 

- ruházat: nyíltirányzékú puska lövészetnél, lövészkabát, lövésznadrág és lövészcipő nem 

használható, lövészkesztyű igen. 

- ruházat: zártirányzékú puska lövészetnél lövészkabát, lövésznadrág és lövészcipő lövészkesztyű 

használható, 

- lőlap: 1a (nyíltirányzékú légpuska) és 7a légpisztoly lőlap  

10. Költségek: 

A versenyrendezéssel kapcsolatos költségeket az SSE fedezi. Az egyéb költségek a részvevőket terheli. 

11. Egyebek: 

- a versenyzők személyazonosságát és indulási jogosultságát a vezető tanár (edző) által leadott 

névjegyzékkel és a tanulónál lévő diákigazolvánnyal kell igazolni 

- A versenyen saját fegyver és lövedék eredményes ellenőrzés után használható, fegyvert és 

lövedéket a rendező korlátozott mértékben tud biztosítani.  

12. Óvás: 

Vitás kérdésekben a vezető bíró dönt, egyéb ügyekben a „sportlövészet szabályai” mérvadók. 

13. Lőállásbeosztás, sorsolás: a beérkezett nevezések alapján a Rendezőbizottság 

lőállásbeosztást és végleges programot készít, melyről e-mailben és az SSE honlapon értesíti az 

érintetteket. 

 

Az SSE fenntartja jogát a helyszín, időpont, versenyszámok megváltoztatására. 

Engedély száma: ……………………. 

Salgótarján, 2019. március 29.  

Rendezőbizottság 

 
 


