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I. SAVARIA Sportlövő Kupa 

Válogató a 2021. évi Európa-bajnokságra 

10m versenyszámok 

Versenykiírás 

A verseny rendezője: a Magyar Sportlövők Szövetsége. 

A verseny célja: a 2021. évi 10m-es EB-re a válogatott összeállítása 

A verseny helyszíne, időpontja:  

Szombathely, Rohonci út 3., Haladás sportcsarnok, 2020.12.11. 

Versenyszámok: 10m Légpuska, 10m Légpisztoly 

Korcsoport: felnőtt férfi és felnőtt nő (nyílt) 

NEVEZÉS: 2020. december 01-ig a SVIR-ben. 

A versenyszámokban indulhat: 

- a válogatott keret tagjai,  

- akit az egyesülete benevez,  

- az első 40 nevező 

Nevezési díj:  3.000 ft / fő / versenyszám 

Nevezési díj beérkezési határidő: 2020. december 05! 

A nevezési határidőt követően nem tudunk nevezést elfogadni! 

A nevezési díjak befizetése csekken, átutalással, vagy a versenyt megelőzően készpénzben a 

Szövetségben történhet. A válogatón kizárólag az a versenyző indulhat, illetve vehet részt, aki 

a befizetést a helyszínen igazolni tudja.  

Azon egyesület, klub, amely nevezési és nevezési díj beérkezési határidőt nem tartja be, 

önmagát automatikusan kizárja az indulók közül. 

20.11.13.
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A válogató verseny résztvevői: mindazon női- és férfiversenyzők, akik érvényes sportorvosi 

engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2020. évre érvényes 

versenyengedélyével rendelkeznek.  

 

Technikai szabályok: a Szövetség a válogatót az ISSF érvényben levő versenyszabályai 

szerint rendezi. A versenybíróság a sorozatok megkezdése előtt 1 órával fegyver és felszerelés 

ellenőrzést tart. A verseny lebonyolítása SIUS berendezésre történik. 

 

         Sorsolás: 

 az adott sorozatok lőállásbeosztását a beérkezett nevezések feldolgozása után a szövetség 

honlapján közzéteszi.  

 

• használható fegyver, lőszer az ISSF szabályai szerint. 

 

Költségek:  

a rendezés költségei az MSSZ–t, minden egyéb költség a résztvevő klubokat terheli. 

 

A Szövetség fenntartja jogát a helyszín, időpont, versenyszámok megváltoztatására. 

Óvás esetén, a helyszínen felkért háromtagú Bizottság (vezetőbíró, MSSZ megbízott, és az 

ügyben nem érintett egyesület felkért személye) dönt. Határozatuk ellen fellebbezésnek nincs 

helye. Óvás benyújtása írásban az óvási díj befizetésével, mely összeget jogos reklamáció 

esetén visszaadunk. Óvási díj: 5000,- Ft.  

 

 

 

 

PROGRAM TERV: 

09.00 - 10.45. 10m légpisztoly férfi  + döntő 

11.00 - 12.45. 10m légpisztoly nő  + döntő 

13.00 - 14.45. 10m légpuska férfi + döntő 

15.00 - 16.45. 10m légpuska nő + döntő 

 

 

 

 

                                                                                           

Budapest, 2020. november 12. 

 


