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MSSZ Koronglövő Országos Bajnokságok 2019. 
Versenykiírás 

A bajnokság rendezője: a Magyar Sportlövők Szövetsége 
A bajnokság célja: a 2019. évi egyéni és csapat „Országos Bajnok”i cím odaítélése. 
A bajnokság helyszínei, időpontjai:  

BAJNOKSÁGOK HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA 
versenyszámok dátum: helyszín: kezdési idő: 

Junior skeet OB junius 22. Sarlóspuszta 09.00 óra 
Junior trap OB június 23. Sarlóspuszta 09.00 óra 
Skeet felnőtt és ifjúsági OB július 27-28. Sarlóspuszta 09.00 óra 
Trap felnőtt és ifjúsági OB szeptember 21-22. Sarlóspuszta 09,00 óra 
Skeet vegyespáros OB október 05. Sarlóspuszta 09.00 óra 
Nemzeti skeet OB október 06. Sarlóspuszta 09.00 óra 
Trap vegyespáros OB október 19. Sarlóspuszta 09.00 óra 
Nemzeti trap OB október 19. Sarlóspuszta 12.00 óra 
Duplatrap OB október 20. Sarlóspuszta 09.00 óra 

NEVEZÉSI DÍJAK: egyéni nevezési díjakat 2.000,-Ft/rotte áron maximalizálta az MSSZ! 
csapatnevezés 1.000,-Ft (3 fő) 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐK 
versenyszámok nevezési határidő: 

Junior skeet OB június 15. 
Junior trap OB június 15. 
Skeet felnőtt és ifjúsági OB július 20. 
Trap felnőtt és ifjúsági OB szeptember 14. 
Skeet vegyespáros OB szeptember 28. 
Nemzeti skeet OB szeptember 28. 
Trap vegyespáros OB október 12. 
Nemzeti trap OB október 12. 
Duplatrap OB október 12. 

270-273/K-/2019

19.04.23.

270/K-06/01/2019

271/K-07/02/2019
272/K-09/03/2019

273/K-10/02/2019
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NEVEZÉS: OB nevezési lapon (online): 
          E-mail-en: attila.keri@hunshooting.hu 
          Postán:     Magyar Sportlövők Szövetsége, 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. 

Nevezést az MSSZ csak érvényes, megváltott versenyzési engedéllyel rendelkező leigazolt 
versenyzők esetében fogad el!  
Országos Bajnokságokon versenyzési engedéllyel nem rendelkezők versenyen kívüli indulása 
nem lehetséges!  

Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfi versenyzők, akik a meghatározott életkort 
betöltötték, érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2019. 
évre érvényes versenyengedélyével rendelkeznek és jogszerűen birtokolják a versenyen 
lőfegyvereiket!!   

Országos bajnokságok helyszínén nevezésre nincs lehetőség! 

Csapatban nevezni csak azonos sportegyesületben leigazolt, az egyéni versenyben, azonos 
korcsoportban és versenyszámban induló versenyzőket lehet! 
Ifjúsági versenyzők felnőttek közötti indulása csak elnökségi engedéllyel! 

Trap-Skeet vegyes páros versenyszámban a csapatnevezést határidőre le kell leadni, a 
versenyzők nevét csak a helyszínen kell beírni! 
OB döntők legalább 6 induló esetén lesznek megrendezve! 

Magyar sportegyesületi tagsággal rendelkező külföldi állampolgárok teljes joggal indulhatnak 
az Országos Bajnokságokon, amennyiben az MSSZ előírásainak megfelelnek. A díjazásban 
részesülnek, döntőben elért helyezésük után egyesületük megkapja az OB pontot, 
csapattagként nevezhetők. 

Az Országos Bajnokságok lebonyolítása az ISSF és MSSZ érvényes versenyszabályai szerint. 

Korong versenyszámok felnőtt korcsoportjaiban Országos Bajnokságot legalább 6 fő 
előzetes nevezése esetén rendez az MSSZ! 

A korong OB-k ideje alatt 2019.06.22. - 2019.10.20.), bármilyen számban idén már OB-n 
indult versenyző átigazolását az MSSZ nem fogadja el. 

Egyéni „Országos Bajnok”-i címet szerez az a versenyző: 
- aki minimum 6 versenyző közül az első helyen végez, 
- ifjúsági és junior korcsoportokban I. osztályú vagy aranyjelvényes szintű eredményt ér 

el az indulók létszámától függetlenül. 
- 

Csapat „Országos Bajnok”-i címet szereznek azon egyesület, klub versenyzői: 
- akik legalább három csapat versengésében az első helyen végeznek 
- akik két különböző egyesület, csapatának versengésében az első helyen végeznek és 

legalább II. osztályú vagy ezüstjelvényes szintű átlageredményt érnek el. 
             Egy csapat indulása esetén csapatnevezést csak csúcskísérletre lehet beadni! 

Díjazás: az MSSZ azon versenyszámaiban, ahol a fenti kritériumok alapján „Országos 
Bajnok”-i címet szereznek, a felnőtt férfi, női, junior fiú, junior leány, veterán és ifjúsági 

mailto:sara.petro@hunshooting.hu
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egyéni indulók I. helyezettje részére serleget, illetve I. helyezettje részére érmet és oklevelet 
ad.  
A csapatbajnokság I-III. helyezettek részére érmet és oklevelet ad. Azon versenyszámokban, 
ahol a fenti kritériumok alapján az egyéni indulók ill. csapatok „Országos Bajnok”-i címet 
nem szerezhetnek, az I-III. helyezettek részére az MSSZ külön oklevelet ad. 
 
Sorsolás: online regisztráció alapján előzetesen, rottebeosztás-MSSZ által kiadott 
nevezési jegyzék alapján! 
 
Eredményhirdetés: a döntők vagy versenyszám befejezése után a helyszínen. 
 
Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot. 
 
Az OB minden helyszínén zsűrit kell kijelölni a felmerült óvások helyszínen történő 
eldöntése, valamint a verseny megkezdése előtt a pályák átvétele érdekében!  
 
Az Országos Bajnokságokon I. osztályú és „A” jelvényes minősítés megszerezhető, országos 
csúcs hitelesíthető! 
 
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 „O”-ás igazolását.  
 
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 
 
A Magyar Sportlövők Szövetsége fenntartja jogát a helyszín, időpont, versenyszámok 
megváltoztatására! 
 
 
Budapest, 2019. április 12. 
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KORONGLÖVŐ OB NEVEZÉSI LAP - 2019 
 Kérjük, a sportegyesületeket, hogy egy nevezési lapon csak egy 

Országos Bajnokságra adjanak le nevezést! 

SPORTEGYESÜLET NEVE:   

Sportegyesületi vezető, edző aláírása:   

Versenyszám:   

Versenyzők neve: 
szül. 
év. 

korcsoport (férfi, női, 
ifjúsági ,junior,  

veterán) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

  
Csapatnevezés: (nevezendő csapatok száma, 
korcsoport)     

        

        

        
 




