
Általános és Középiskolások Debreceni és  

Hajdú-Bihar Megyei Lövészbajnoksága 2020 

Verseny célja: a lövészsport népszerűsítése, a fiatalok képességeinek, erkölcsi és akarati tulajdonságainak 

és fizikai képességeinek fejlesztése, tehetségkutatás, kvalifikáció az Általános és Középiskolások 

Országos Bajnokságára, melynek időpontja 2020. december 5. szombat, helyszíne: Berettyóújfalu. 

Verseny ideje, helyszíne: 2020. november 20. péntek 12:00 órától folyamatosan az érkezések 

sorrendjében. 4029 Debrecen, Domb utca 1. DLSE légfegyveres lőtér. 

Verseny rendezője: Hajdú-Bihar Megyei Sportlövő Szövetség. 

 

Verseny résztvevői: H-B megye tanintézményeinek tanulói, akik a versenyre neveznek… 

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

(legkésőbb 2020-ban tölti be a 16. életévét), lehet MSSz igazolt lövő is; 

- a hagyományos 4 osztályos középiskola megfelelő életkorú - nem MSSz igazolt - tanulója 

(legkésőbb 2020-ban tölti be a 20. életévét). MSSz igazolt lövő csak akkor vehet részt a versenyben, ha 

korábban nem indult minősítésre jogosító versenyen 40, vagy 60 lövéses versenyszámban, ill. 

versenyengedélyesként csak nemzeti versenyszámokban minősült;  

- igazolt versenyzőknél 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi, a nem igazolt versenyzőknél 6 hónapnál nem 

régebbi iskolaorvosi igazolás szükséges. 

 

Versenyszámok: 

- nyíltirányzékú légpuska 20 lövés lányok és fiúk részére egyéniben; 

- légpisztoly 20 lövés lányok és fiúk részére egyéniben. 

 

Technikai szabályok: 

- lőidő a próbalövésekkel együtt 30 perc; 

- lövészkabát, lövésznadrág és lövészcipő nem használható, lövészkesztyű igen; cipő: csak félcipő! 

- lőlap: nyíltirányzékú légpuska és légpisztoly lőlap; 

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

- fegyver: az ISSF és az MSSZ szabályai alapján. 

 

Nevezés: ímélben a versenyző nevének, születési évszámának, iskolájának feltüntetésével a 

loveszsuli@gmail.com címre 2020. november 18-ig. 

Nevezési díj: 500 Ft / fő / versenyszám. 

 

Díjazás: egyéni 1., 2., 3. helyezettek érem és oklevél díjazásban részesülnek. 

Költségek: a rendezést a H-B M-i Sportlövő Szövetség vállalja, minden egyéb költség a résztvevőket 

terheli. 

Sporttársi üdvözlettel: 

 

Pető László - Elnök   

Hajdú – Bihar Megyei Sportlövő Szövetség 

+infó: loveszsuli@gmail.com, 06706151343 

Debrecen, 2020. 10. 26. 


