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MSSZ Országos Bajnokság 2021. 

 10m Futócél  

Versenykiírás 

A bajnokság rendezője:  a Magyar Sportlövők Szövetsége 

A bajnokság célja: a 2021. évi egyéni és csapat „Országos Bajnok”i cím odaítélése. 

A bajnokság helyszíne, időpontja:  

2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 12-14. HKLK Szentendre Lőcsarnoka, 2021. január 29-31. 

Amenyiben a lőcsarnok használata akadályba ütközik, abban az esetben minden érintett értesítve

lesz, hogy a rendezvény a  BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub lőcsarnokában kerül  

megrendezésre  (8360 Keszthely, Sopron u. 41.). 

Versenyszámok: 

• Férfi:  30+30 (+Medal Match)  és     40 vegyes 

• Nő:  30+30 (+Medal Match)  és     40 vegyes 

• Junior fiú:  30+30 (+Medal Match)  és     40 vegyes 

• Vegyes páros:  40 vegyes (+Medal Match) 

•                                        (összesen 1 korcsoport. A csapat tagjai 1-1 fő nemenként.) 

• Nemzeti:  30 lassú 

•                                        (összesen 1 korcsoport, nemek megkötése nélkül) 

Korcsoporti indulásra az MSSZ ide vonatkozó szabályai érvényesek!  

Vegyes páros:   40 vegyes (+Medal Match) (összesen 1 korcsoport. A csapat tagjai 1-1 fő 

nemenként.) 

• Nemzeti:  30 lassú (összesen 1 korcsoport, nemek megkötése nélkül) 

Nevezés:A SVIR-ben, a pótnevezést e-mailben az attila.keri@hunshooting.hu –ra kérjük 

megküldeni. 

Nevezési határidő: 2021. január 04. 

Egyéni „Országos Bajnok”-i címet szerez az a versenyző: 

Aki minimum nyolc induló közül az első helyen végez, 

Aki nyolcnál kevesebb (5 fő), egyéni induló esetén I. osztályú, vagy aranyjelvényes szintű 

eredménnyel az első helyen végez. 
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Csapat „Országos Bajnok”-i címet szereznek azon egyesület tagjai: 

Akik legalább három egyesület , klub csapatának versengésében az első helyen végeznek. 

Akik két egyesület, klub csapatának versengésében legalább  II. osztályú vagy ezüstjelvényes 

szintű átlageredménnyel az első helyen végeznek. 

Vegyes Páros “Országos Bajnok”-i címet szereznek azon egyesület tagjai: 

Akik legalább három egyesület,  klub párosainak versengésében az első helyen végeznek.  

Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfiversenyzők, akik a meghatározott életkort betöltötték, 

érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2020. vagy 2021. évre 

érvényes versenyengedélyével rendelkeznek. 

A 3 fős csapatok csak azonos egyesület, azonos nemű versenyzőiből állíthatóak össze. 

Egy naptári évben a sportoló csak egy egyesület képviseletében versenyezhet Országos 

Bajnokságokon. 

Korcsoporti indulásra az MSSZ ide vonatkozó szabályai érvényesek! 

Díjazás:  

Az MSSZ felnőtt versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján “Országos Bajnok”-i 

címet szereznek az egyéni I-III. helyezettek részére serleget, érmet és oklevelet, csapat  

I-III. helyezettek részére érmet és oklevelet ad. 

Az MSSZ ifi és junior versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján “Országos  

Bajnok”-i címet szereznek az egyéni I. helyezettek részére serleget, érmet és oklevelet,  

csapat helyezettek részére érmet és oklevelet ad. 

 Az MSSZ azon versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján az egyéni indulók ill. 

csapatok “Országos Bajnok”-i címet nem szerezhetnek, az I-III. helyzettek részére a  

Szövetség külön oklevelet ad ki. 

 Díjkiosztás: az adott versenyszám befejezését követően, illetve a döntő utáni időpontban, a 

kijelölt helyszínen. 

 A versenyszámok kizárólag minimum 5 fő nevezése esetén kerülnek megrendelésre.  

 Egy egyesület, klub több csapatot is indíthat versenyszámonként, abban az  esetben, ha az egyéni 

versenyre nevezett, és nevezését a Sportlövő Szövetség elfogadta.  

 Azon egyesület, klub, amely a nevezési határidőt és a díjfizetést nem tartja be, önmagát 

automatikusan kizárja az OB-n indulók közül! 

Nevezési díjak: 

 Ifi, junior: 2.000,- Ft/fő versenyszám 

Felnőtt: 3.000,- Ft/fő versenyszám 

 Csapat: 2.000,- Ft/ csapat/versenyszám 
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Ifi, junior: 4.000,- Ft/fő versenyszám,  

Felnőtt: 6.000,- Ft/fő versenyszám 

 Csapat: 4.000,- Ft/csapat/versenyszám 

 A nevezési díjak befizetése a helyszínen történik. 

A bajnokságon kizárólag az a versenyző, illetve csapat indulhat, illetve vehet részt, aki a 

befizetést a verseny helyszínén igazolni tudja. 

Nevezési díj beérkezési határidő: Nevezési díj befizetése a helyszínen történik. 

Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény ide vonatkozó rendelkezése szerint azon 

sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzői indulhatnak, akik legkésőbb a 

nevezésükkel együtt megküldik az MSSZ-nek a NAV “0”-ás igazolását. 

Technikai szabályok: A Szövetség a bajnokságot az ISSF és az MSSZ érvényben levő 

versenyszabályai szerint rendezi. A versenybíróság szúrópróbaszerű fegyver és felszerelés 

ellenőrzést tarthat. A verseny lebonyolítása SIUS berendezésre történik. 

Sorsolás: Az adott sorozatok lőállásbeosztását a beérkezett nevezések feldolgozása után a 

szövetség a honlapján közzéteszi. 

Használható légfegyver, lövedék az ISSF szabályai szerint. 

A nemzeti 30 lassú versenyszám az 50 méteres nemzeti számokhoz igazítva, az alábbi 

szabályok szerint kerül lebonyolításra:  

Irányzék: Bármilyen célzó berendezés engedélyezett (nyílt, zárt, vagy optikai) Optika esetén a 

távcsőben lévő irányzójel csak tradicionálisan „vadászias” ábrával lehet ellátva. Így a kettős 

tüskével/célzójellel ellátott távcső, amelyben a tüskék/célzójelek egyenként külön-külön 

állíthatók mind horizontálisan, mind vertikálisan, csak akkor használható, ha csak egy tüskét 

használ a versenyző a célzáshoz. Ezt úgy érheti el, ha az egyik tüskét a látómező szélére tekeri 

ki. Minden egyes sorozat után az indító bíró kötles megvizsgálni a versenyző távcsövét, hogy 

szabályosan használta-e és ezt beírással jelöli az egyéni versenykartonján. A távcső 

nagyítására, egyéb paraméterére nincs megkötés. 

Csőszerkezet hosszúsága, beleértve a csőhosszabbításokat is (akár része a csőnek, akár nem), 

nem haladhatja meg a 850 mm-t. 

Fegyver súlya: nincs megkötés. 

Öltözet: megegyezik az irányadó ISSF Dress Code szabályaival. 

Céltábla: SIUS gépen „kétfejű”, „ikerdisznós” célkép lesz használva: 
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(Az „ikerdisznós” célfelület a 10 méteren korábban használt 10-a-j és 10-a-b disznóalakos 

céltábla összevonásával, az értékelő területek 30-30 mm-rel az orr irányába történő eltolással 

állítható elő). 

 

Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot. 

Költségek: a rendezés és a doppingvizsgálat költségei az MSSZ-t, minden egyéb költség a 

résztvevő klubokat terheli. 

A résztvevők: egyesületeik, vagy saját fegyvereikkel vesznek részt a bajnokságon. 

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

Óvás esetén, a helyszínen felkért három tagú Bizottság (vezetőbíró, MSSZ megbízott, az 

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

Óvás benyújtása írásban, az óvási díjbefizetésével történik, amely összeget jogos reklamáció 

esetén visszaadunk. Óvási díj: 5.000,-Ft 

 

Budapest, 2020. november 09. 




