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VERSENYKIÍRÁS 

2020. évi Szolnoki Minősítő Versenyek 

A verseny célja: A sportág népszerűsítése és a minősítések megszerzése. 
A verseny rendezője: MTTSZ Szolnoki MÁV Lövészklub 
A verseny helyszíne: MTTSZ Szolnoki MÁV Lövészklub lőtere, 5000 Szolnok, Véső út 
Vezető versenybíró: Kiss Gábor I. osztályú versenybíró 
Információ: Telefonszám: Nagy Attila 20/9664954, 

e-mail: szolnokmavloter@gmail.com 

Sorszám A verseny 
időpontja A verseny neve Versenyszámok Jóváhagyási szám 

1. 2020. 10. 17. 
szombat 

Dobos Mihály 
minősítő 

emlékverseny 
(Szolnok) 

25-50m puska-
pisztoly 

2. 2020. 10. 24. 
szombat 

Bagi László 
minősítő 

emlékverseny 
(Szolnok) 

25-50m puska-
pisztoly 

3. 2020. 10. 31. 
szombat 

Szolnoki minősítő 
verseny 

25-50m puska-
pisztoly 

A verseny résztvevői: 
2020. évre érvényes MSSZ versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkező 
személyek. Akiknek van saját fegyvertartási engedélye azok saját fegyverrel 
versenyezhetnek. Akik nem rendelkeznek fegyvertartási engedéllyel, a klubjuk fegyverével 
versenyezhetnek. 

A versenyre nevezés módja:  
Nevezni az SVIR rendszerben, illetve a helyszínen lehetséges. A versenynapokon a helyszínen 
09:00-tól 11:00-ig lehet nevezni. 

Kérünk minden versenyzőt, hogy feltétlenül regisztráltassa magát a versenyre az SVIR 
rendszerbe a klubjánál, mert az SVIR rendszerbe csak így tudjuk felvinni az eredményét. A 
helyszínen nevezőkre való tekintettel, a SVIR rendszerbe való utólagos regisztrációt a 
versenyt követő 5 napon belül szíveskedjenek elvégezni! A versenyeredményeket a 
versenyt követő 6. napon a SVIR-ben lezárjuk. 

20.09.23.

 a lenti számon

370/B-10/35/2020



A Koronavírus terjedését megelőző higiénés szabályok „COVID-19 szabályok”: 

• A kialakult járványhelyzetre való tekintettel, a versenyek biztonságos lebonyolítása
érdekében kérjük, hogy a lőtér bejáratánál elhelyezett közegészségügyi óvó
rendszabályokat szíveskedjenek betartani.

• Minden versenyre érkező személy köteles maszkot viselni a lőtér területén, a
rendezvény teljes időtartama alatt.

• A lőtérre való megérkezéskor mindenkinél hőmérséklet mérést végzünk. Orvosi
javaslatra (az egyéni eltérések figyelembevételével) a maximális elfogadható
testhőfok: 37,5 °C.

• A lőtérre való belépéskor mindenki köteles kezét fertőtleníteni a kihelyezett
automatikus kézfertőtlenítő pontnál, valamint a mosdó, WC használata előtt és után.

• A rendezvény résztvevői tartsanak egymástól legalább 1,5-2 m-es távolságot.
• Annak érdekében, hogy a versenyről mindenki fertőzés nélkül távozhasson, a

szabályok betartását ellenőrizni fogjuk és betartatjuk. A közegészségügyi szabályokat
a lőtéri biztonsági szabályokkal azonos módon kezeljük. Aki a közösség egészségét
védő szabályok ellen vét, azt a versenyből kizárjuk, addig elért lőeredményét töröljük
és a lőtérről eltávolítjuk.

• Ezekkel az előírásokkal nem versenytársainkat kívánjuk zaklatni. Fontos megértenünk,
hogy a versenyeken sok a járvány által veszélyeztetett korosztályba tartozó
versenyző. Ezen versenytársaink védelme érdekében szükségesek a fenti szigorú
szabályok betartása.

• A nevezés feltétele a verseny időpontjában érvényes, az OSEI állásfoglalásában
meghatározott feltételek szerint kiadott sportorvosi engedély.  (Mellékelve a
versenykiírás kiadásának időpontjában érvényes OSEI állásfoglalás.) Kérjük a
nevezőket, hogy nevezés előtt tájékozódjanak az aktuális sportorvosi feltételekről
az Országos Sportegészségügyi Intézet honlapján (http://www.osei.hu/) a bal
oldalon található „OSEI Koronavírus tájékoztató” menüpont alatt.

A versenyzők hozzák magukkal: 
• a 2020. évre szóló versenyengedélyt,
• az érvényes sportorvosi igazolással ellátott Versenyzői Tagsági Könyvet,
• valamint a saját fegyverrel rendelkezők a fegyvertartási engedélyüket és a fegyver

érvényes műszaki kártyáját.

Nevezési díj: 1.500 Ft versenyszámonként. 
Költségek:  Az utazás, étkezés, nevezési díj a résztvevőket, a versennyel 

kapcsolatos egyéb költségek a rendezőt terhelik. 

Versenyprogram:  Regisztráció, és fegyver ellenőrzés: 9:00-11:00 óra között 
Megnyitó: 10:00 órakor 
Verseny kezdete: 10:10-től 
Verseny vége: legkésőbb 16:00-ig 
Eredményhirdetés: a versenyzők létszámától függően, de legkésőbb 
16:30-ig. 

http://www.osei.hu/


Technikai előírások: A verseny az MSSZ érvényben lévő szabályai szerint kerül 
megrendezésre. 
A résztvevők egyesületük fegyverével vagy saját tulajdonukban lévő fegyverekkel vesznek 
részt a versenyeken. 
A versenybírókat az MTTSZ Szolnoki MÁV Lövészklub biztosítja. 
 
Díjazás: A verseny I-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. 
 
Meghirdetett versenyszámok (az MSSZ előírásainak megfelelően): 
 
Minden versenynapon: 
Sportpisztoly 20 értékelt lövés + 5 próbalövés, lő idő: 25 perc 
(felnőtt női, felnőtt férfi, senior 60 év felett és 70 év felett) 
 
Központi gyújtású pisztoly 20 értékelt lövés + 5 próbalövés, lő idő: 25 perc 
(felnőtt női, felnőtt férfi, senior 60 év felett és 70 év felett) 
  
Nyílt irányzékú kispuska fekvő 30 értékelt lövés + 5 próbalövés, lő idő: 40 perc 
(felnőtt női, felnőtt férfi, senior 60 év felett és 70 év felett) 
 
 
Szolnok, 2020. 09. 06. 
 
 
 Nagy Attila 
 elnök 
 s.k. 




