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MSSZ - MEFLSZ Országos Bajnokság 2020. 

100m Történelmi Pontlövész versenyszámok 

Versenykiírás 

Verseny rendezője:  Magyar Sportlövők Szövetsége és a MEFLSZ 

Verseny dátuma:  2020.október 03-04. 

Verseny helyszíne:  Tab sportlőtér  

A bajnokság célja:  Egyéni Országos Bajnoki címek odaítélése. 

(Gyakorló nap: 2020.10.02. Péntek 14.00-16:00) 

Nevezés: 9:00-től 

Verseny: 10:00 - től 16:00-ig 

Nemzetközi versenyszámok 

ET1Minnie (csappantyús hadipuska fekvő 100m) 

ET1 Maximilian (kovás szabadpuska fekvő 100m) 

ET1 Whitwort (csappantyús szabadpuska fekvő 100m) 

Nemzeti versenyszámok 

ET1 Celburn (100m Bármilyen egylövetű hátultöltő 1870 előtti perkussziós puska vagy karabély 

pozíció tetszőleges, keresztfa használható, a fegyver csak egy ponton támasztható Sharps puska lőlap 

8.a) 

ET1 Frontiensmen (100m elöltöltős csappantyús gömblövedékes nyíltirányzékú puska állva muskéta 

lőlapra szabadkézből, modern kiegészítők nélkül) 

ET1 Gettysburg (100m csappantyús hadipuska álló, beöltözve, legjobb öltözet díjazva) 

ET 2 Yellovboy 100m (1896 előtti ismétlő puska állva muskéta lőlapra)  
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ET2 Mannlicher 100 (szerelt lőszeres 1945 előtti hadipuska 100m fekve, nyílt irányzékkal) 

ET2 Zajcev 100m (szerelt lőszeres 1945 előtti hadipuska 100m fekve, optikai irányzék) 

ET2 Quigley (1896 előtti egylövetű szerelt lőszeres hátultöltő puska 100m, pozíció tetszőleges, 

keresztfa használható, a fegyver csak egy ponton támasztható lőlap 8.a) 

ET2 Garand (1945 előtti öntöltő hadipuska 100m fekvő) 

 

 

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

érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2020. évre érvényes 

versenyengedélyével rendelkeznek, és jogszerűen birtokolják a versenyen lőfegyvereiket!!   

Egy naptári éveben a sportoló csak egy egyesület képviseletében versenyezhet Országos 

Bajnokságokon. 

 

A versenyszámokat abban az esetben értékeljük ki, amennyiben legalább 5 előnevezés történik. 

Versenyszabályok: Az MSSZ Történelmi pontlövész szakág, MLAIC és MEFLVSZ közös 

versenyszabályzata alapján. 

 

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

Aki minimum nyolc induló közül az első helyen végez, aki nyolcnál kevesebb, de legalább 5fő 

egyéni induló esetén I. osztályú, szintű eredménnyel az első helyen végez. 

 

Nevezési díj: 3000 Ft/Fő/versenyszám.  

Személyenként kettő versenyszám feletti nevezés esetén a MEFLVSZ átvállalja a további 

költségeket.  

Díjazás: Az első helyezett kupa, érem, oklevél, többi helyezetteknek érem, oklevél. 

Nevezéssel kapcsolatos információk: ifj. Nagy György gyurcee83@gmail.com 

 

A versenyre a nevezési határidő: 2020. szeptember 03. A verseny, pontos és precíz levezetése 

végett előre elkészítjük a lőállásbeosztást, ezért szeretnénk megkérni minden érdeklődőt, hogy 

nevezési szándékát jelezze, az alábbi linken. Illetve a SVIR-ben! 
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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. 

 

 A versenyen csak az érvényes jogszabályoknak megfelelő lövészek és fegyverek állhatnak 

rajtvonalhoz. Szükséges dokumentumok: egyesületi tagkönyv, érvényes 2020. évi igazolással, 

érvényes sportorvosival, MSSZ rajtengedéllyel és elöltöltő fegyveres vizsga, MKH kártyák a 

fegyverekhez. 

Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot. 

 

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, 2020. január 20.       

 


