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ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK 
MEGYEI BAJNOKSÁGA 

Versenykiírás 

1. A verseny célja: Az általános és középiskolák, és tanulóik között eldönteni az egyéni
és csapat „Bajnok”-i címet. A lövészsport népszerűsítése, a fiatalok képességeinek,
erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése,
tehetségkutatás.

2. A verseny rendezője:  Veszprém Megyei Sportlövők Szövetsége, MTTSZ Területi
Klub Zirc

3. A verseny helye: Zirc, Alkotmány út 14., Ifjúsági Központ

4. A verseny ideje: 2020 november 14 Kezdés: 8 órakor

5. A versenyen részt vehetnek:
· igazolt és nem igazolt általános iskolások
· nem igazolt,és igazolt középiskolások
· egy oktatási intézményből korlátlan 3 fős fiú csapat
· egy oktatási intézményből korlátlan 3 fős leány csapat
· egyéni versenyzők
· a csapatok tagjai egyéniben is résztvevői a bajnokságnak

6. Versenyszámok:
Lányok részére:  nyíltirányzékú légpuska 20 lövés egyéni és csapat 

légpisztoly 20 lövés egyéni és csapat 
    zártirányzéku légpuska 40 egyéni és csapat 

Fiúk részére:  nyíltirányzékú légpuska 20 lövés egyéni és csapat 
légpisztoly 20 lövés egyéni és csapat 

    légpisztoly 40 lövés egyéni és csapat 

7. Nevezhetők:
· a versenyző,  csak saját oktatási intézményének színeiben indulhat
· akinek 6 hónapnál nem régebbi iskolaorvosi engedélye van
· a 10. életévét betöltötte
· általános iskolás tanuló (2010-ben vagy később született)
· középiskolás tanuló (2000-ben vagy később született)
· a versenyzők személyazonosságát diákigazolvánnyal kell igazolni

8. Nevezés:
A versenyzők nevének, születési évének és oktatási intézményének megadásával 
e-mail-ben, vagy telefonon. 
Nevezési határidő: helyszíni 
E-mail: varjasek@indamail.hu 
Tel:06-30/424-95-76 
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9. Díjazás: az egyéni verseny I–III. helyezettjeit oklevéllel és éremmel jutalmazzuk. A 

csapatverseny I–III. helyezettjeit oklevéllel jutalmazzuk. 
 
10. Költségek: a rendezés költségeit a rendezők fedezik. Az egyéb költségek a 

résztvevőket terhelik. 
 
11. Technikai előírások: 

- A bajnokságot az ISSF és az MSSZ érvényben lévõ versenyszabályai és a 
versenykiírásban írtak szerint rendezzük. 

- Fegyver:  
Légpuska: bármilyen rendszerű, gyárilag nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű 4,5 
kg-nál nem nehezebb légpuska használható. Kiegészíthető rögzített, magasított 
pofadékkal és olyan súlyozással, amely támasztékul nem szolgál.  
Légpisztoly: az MSSZ szabályainak megfelelõ.Csak egy kezes fegyverhasználat 
engedélyezett  

- Lövedék: 4,5 mm-es bármely gyártmányú, ólomból- vagy hasonló lágy anyagból 
készült. 

- Lőidő: próbalövésekkel együtt 30 perc.Kivétel a 40 lövéses verseny szám. 
- Ruházat: a nyíltirányzékú légpuska versenyszámoknál lövészkabát, lövésznadrág 

és lövészcipõ nem használható, lövészkesztyû ,lövész szemüveg igen.  
- Lőlap: nyíltirányzékú légpuska 1/A, és légpisztoly 7/A lőlap. 
-             zártirányzéku légpuska 2/a lőlap 

 
Óvás: vitás esetekben a „Sportlövészet Szabályai” szerint a vezetőbíró dönt. 
Versenybírókat a Veszprém Megyei Sportlövők Szövetségétől kérünk. 
 
Veszprém, 2020. 10. 14. 
 
 
 
Jóváhagyom: 
   
 Gerebics Roland Varjas József  
                         VMSSZ Elnök VMSSZ alelnök                                                                                                                               
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