
Általános és Középiskolák Megyei Bajnokságának 
versenykiírása 

1. A verseny célja: A Megyei Bajnoki helyezések eldöntése, ezekben a vírusos
időkben biztonságos versenyzési lehetőség biztosítása, sportlövészet 
népszerűsítése, a sportkapcsolatok ápolása, továbbjutás a 2020. december 
05. /szombat/ Berettyóújfalun megrendezésre kerülő Országos Bajnokságra.

2. A verseny helye és ideje: 2020. november 17. /kedd/ 13.30-kor
 Szombathely, Homok u 9 szám alatti lőtér. 

3. A verseny rendezője: Vas Megyei Sportlövő Szövetség
Rendezőbizottság elnöke: Nagy István.  
Versenybírókat a Vas Megyei Sportlövő Szövetség biztosít. 

4. Résztvevők:
a Megyei Bajnokság egyéni versenyében I-III helyezést elért leány és fiú 
versenyzők, 
az egyéniben résztvevők alkotják, a Megyei csapatokat 

5. Verseny programja:
13.30-tól a sorsolás alapján. 

6. Versenyszámok: Fiúk és leányok részére: Zártirányzékú légpuska 20 lövés (ált és
középisk) egyéni és csapat  

    Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés (ált és középisk) egyéni és csapat 
Légpisztoly 20 lövés (ált és középisk) egyéni és csapat 

7. Technikai előírások
 -  a szövetség a bajnokságot az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint 

rendezi.  
  - Légpisztoly versenyszámban a diákversenyeken „csak” egykezes lövészet 

engedélyezett! 
 - fegyver: bármilyen rendszerű gyárilag nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű, 4,5 kg-

nál nem nehezebb légpuska használható. Kiegészíthető rögzített, magasított 
pofadékkal, állítható válltámasszal és olyan súlyozással (a 4,5 kg súlyhatáron 
belül), amely támasztékul nem szolgál. Légpisztoly: az MSSZ szabályainak 
megfelelő. - lövedék: 4,5 mm-es bármely gyártmányú, ólomból vagy hasonló lágy 
anyagból készült. 

 - lőidő: próbalövésekkel együtt 30 perc. 
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ruházat:   zártirányzékú puska lövészetnél lövészkabát, lövésznadrág, lövészkesztyű 
és     lövészcipő használható, nyíltirányzékú puska lövészetnél, lövészkabát, 
lövésznadrág és lövészcipő nem használható, csak félcipő megengedett, 
lövészkesztyű igen. 

 Lőlap: 1a (nyíltirányzékú légpuska), 
 2a (zártirányzékú légpuska), 
 7a (légpisztoly 

A verseny egyéni és csapatverseny 

8. Helyezések eldöntése: Az elért köregységek alapján.

9. Díjazás: Általános és középiskolások részére

 Egyéni fiú, leány, I-III. helyezettek érem,  oklevél,  
 Csapat: fiú, leány, I-III helyezettek érem oklevéI, díjazásban  
 részesülnek.       

10. Nevezés: A 06-20-313-9411 telefonon, e-mailben a waltherpi3811@gmail.com
címen lehet. 

Nevezési határidő: 2020. november 10.(kedd) 

A határidőig leadott nevezések alapján kerül elkészítésre az indulási névjegyzék, 
melyet a kapcsolattartónak küldünk meg. A verseny úgy kerül lebonyolításra, hogy 
egy időben csak egy iskola tanulói tartózkodjanak a lőtéren, ezzel elkerülve a másik 
iskola tanulóival való érintkezést a járványügyi helyzetre való tekintettel. 
Természetesen a verseny teljes ideje alatt az iskolák csapatvezetői jelen lehetnek.  

A nevezésnek tartalmaznia kell a versenyző nevét, születési évszámát, a nevező 
iskola nevét, címét a kapcsolattartó elérhetőségét (telefon számát, e-mail címét 

11. Nevezési díj: Nincs.



12. Óvás: Vitás esetben óvást lehet benyújtani a verseny befejezését követő 30 
percen belül. Vitás kérdésekben a vezető bíró dönt, egyéb ügyekben a „sportlövészet 
szabályai” mérvadók. 
 
 
13. Egyéb: Az iskolák csak saját, vagy hozott fegyverrel és lövedékkel lőhetnek. Az 
MSSZ fegyvert és lövedéket nem tud biztosítani. 
Biztosítja  a belépéshez szükséges fertőtlenítő eszközöket. 
A versenyzők személyazonosságát és indulási jogosultságát a vezető tanár (edző) 
által leadott névjegyzékkel és a tanulónál lévő diákigazolvánnyal kell igazolni. 
  
 
Egészségügyi biztonsági szabályok. A rendezvényekre előírt rendelkezések 
alapján. 
A lőtérre belépni csak orrot-szájat eltakaró maszkban lehet. Belépéskor a bejárathoz 
készített kézfertőtlenítőt használni kell.  
 
 

Eredményes, sportszerű versenyzést kívánunk! 
 
 

Szombathely, 2020. október 10.       
 
 
Nagy István 
 
Vas Megyei Főtitkár 
 


