
V E R S E N Y K I I R Á S 

Verseny neve: Baranya Tolna Megyei Általános és Középiskolások Megyebajnoksága 
Verseny célja: felkészülési és feljutási lehetőség biztosítása az Általános és Középiskolások Országos 
Bajnokságára. 
Verseny ideje és helye: 2020.november 7. szombat 9,00-tól Pécsett a Városi Lőtéren 

            7622 Pécs Nyírfa u.34. 

Verseny rendezője: Baranya Tolna Megyei Sportlövő Szövetség 

Rendezőbizottság elnöke: Boris Zoltán BTMSSZ elnök 
Intéző: Herbai János BTMSSZ főtitkár 

Versenyszámok: Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés, Zártirányzékú légpuska 20 lövés, légpisztoly 20 lövés, 
lányok - fiúk részére. 
Verseny résztvevői: Baranya Tolna Megyei Általános és Középiskola tanulói 10. évtől, akiket az iskolájuk 
igazgatója benevez a versenyre. (csak az iskola színeiben versenyezhet, szakkör, klub nem!) 

Technikai előírások: fegyver: csak eredetileg nyíltirányzékkal gyártott légpuska használ- 
ható, mely megfelel a "Sportlövészet" szabályainak. 
lőszer:bármilyen 4,5 mm-es ólomlövedék 
egy lőlapra leadható lövések száma: légpuska 2 lövés, légpisztoly 5 lövés 

Nevezési határidő: e-mail-be 2020. október 30.-ig baranyamssz@gmail.com , herbaijanos@gmail.com 
Nevezési díj: n i n c s  
Sorsolás: a helyszínen a sorozat megkezdése előtt 15 perccel. 
Díjazás: az egyéni I-III. helyezett érem díjazásban részesül. 
Költségek: a verseny rendezési költségeit a rendező, az egyéb felmerült költségeket, a részt- 

vevők viselik. 

Egyebek: a versenyen a Baranya Tolna Megyei Általános és Középiskolák azon tanulói vehetnek részt, 
akik 10 – 15 évesek legkésőbb 2020-ban töltik be a 16 évet, illetve 15 - 20 évesek 2020-ban töltik be a 20 
évet. 

 Valamennyi résztvevőnek szükséges 6 hónapnál nem régebbi iskolaorvosi, vagy 
 sportorvosi engedély. 
Az I-III. helyezett egyéni lány és fiú versenyzők vesznek részt az Országos Bajnokságon az 
iskolájuk költségén. A megyei versenyen csapatverseny nincs. Az Országos Bajnokságon az 
egyéniben résztvevők alkotják a Megyei Csapatot!!! (amennyiben van három egyéni induló 
versenyszámonként) 

            A tanulók az iskola igazgatója által aláírt és lebélyegzett összesítő névsoron nevezhetők. 
            A versenyen saját fegyver és lövedék használható, fegyvert, lőszert a rendező nem tud biztosítani. 
            Az Általános Iskolások közt leigazolt és nem leigazoltak is indulhatnak, a Középiskolások közt,  

 csak nem leigazoltak indulhatnak. A középiskolai tanulók közül csak az indítható a 20 lövéses 
versenyszámban, aki 2019-ig nem minősült 40, vagy 60 lövéses versenyszámban. 

            A Nyíltirányzékú légpuskához az 1-a, zártirányzékú légpuskához 2-a, légpisztolyhoz a 7-a lőlap 
használható!!! 

Pécs, 2020. október 05. 

 Rendezőbizottság 

20.10.14.
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