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Általános és középiskolások Zala megyei Bajnoksága 

 
1. A verseny célja: 

 Az általános és középiskolák és tanulói között eldönteni az egyéni és csapat „Megyei Bajnok”-i címet, 

versenyzési lehetőség biztosítása, a sportlövészet népszerűsítése, a fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati 

tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése. 

2. A verseny helye és ideje: 

 Zalaegerszeg, Ebergényi úti lőtér. 

 2020. október 17. Szombat 

3. A verseny rendezője: 

 Zala Megyei Sportlövők Szövetsége 

4. Résztvevők: 

A meghívott és benevezett iskolák versenyzői egyéni és csapatversenyben. 

5. Verseny programja: 

 9 óra: megnyitó 

 9.15-től 9.30-ig, lőállások elosztása, technikai ismertető 

9.30-től 12.00-ig: légpuska és légpisztoly versenyszámok folyamatos indítással 18 lőálláson 

13.00-kor: eredményhirdetés 

6. Versenyszámok:  

  Fiúk és leányok részére: 

 Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés egyéni és csapat 

            Zártirányzékú légpuska 20 lövés egyéni és csapat 

 Légpisztoly 20 lövés egyéni és csapat 

7.A versenyen részt vehetnek az igazolt és nem igazolt általános és középiskolások, 

A középiskolai tanulók közül csak az indítható 20 lövéses versenyszámban, aki korábban nem minősült 

40, vagy 60 lövéses versenyszámban. 

Részt vehetnek azok a sportlövők is, akik rendelkeznek érvényes rajtengedéllyel, de csak a nemzeti 

versenyszámokban szereztek minősítést. 

8. Technikai előírások: A Szövetség a bajnokságot az MSSZ érvényben lévő versenyszabálya szerint rendezi.  

Fegyver: Légpuska: bármilyen rendszerű gyárilag nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű 

, 4,5 kg-nál nem nehezebb használható.   

Légpisztoly: az MSSZ szabályainak megfelelő 

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

Lő idő: próbalövésekkel együtt 30 perc.  

Ruházat: a nyílirányzékú légpuska versenyszámoknál lövészkabát, lövész-nadrág és lövészcipő nem 

használható, lövészkesztyű igen 

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

A verseny egyéni és csapatverseny, a csapatok azonos iskolák versenyzőiből állhatnak. 

 9. Helyezések eldöntése: Versenyszámonként egyéni helyezések a több köregységet elértek alapján.  

10. Díjazás: Az egyéni I-III helyezettek oklevél, érem díjazásban részesülnek. 

11. Nevezés: A versenyre a nevezés a helyszínen történik. 

 

Eredményes, sportszerű versenyzést kívánunk! 

 

Zalaegerszeg 2020.október 10.  

Rendezõség 
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