
MSSZ Országos Bajnokság 2021. 

Magyar Vadász S.K.SZ. versenyszámok 

Versenykiírás 

Bajnokság rendezője:  Magyar Sportlövők Szövetsége és a Magyar Vadász, Sport és 

Kézilőfegyveres Lövészek Szövetsége  

Bajnokság célja: a lövészsport népszerűsítése, minősítések megszerzése, a 2021. évi 

egyéni és csapat „Országos Bajnoki “cím odaítélése.  

Bajnokságok helyszínei és időpontjai: 

Vegyes korong OB, 100 korong  2021. július 10. (09:00 óra, Kemenesmagasi) 

Vadász trap OB, 100 korong  2021. július 31. (09:00 óra, Kunfehértó) 

Vadász skeet OB, 100 korong 2021. szeptember (11. 09:00 óra, Kunfehértó) 

Vadász háromtusa OB -75 korong 2021. október 2. (09:00 óra, Hatvan) 

Nevezési határidők az Országos Bajnokságokra: 

Vegyeskorong OB –   2021. július 04. (12,00 óra)  

Vadász-trap OB - 2021. július 25. (12,00 óra)  

Vadász-skeet OB –   2021. szeptember 05. (12,00 óra) 

Vadász - háromtusa OB- 2020. szeptember 26. (12,00 óra) 

Nevezés: 

OB nevezési lapon (a SVIR-ben online) illetve email-en: attila.keri@hunshooting.hu.

A nevezési határidő lejárta után rendezők elkészítik sorsolással a rotte beosztást és 

közzéteszik! AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK HELYSZÍNÉN NEVEZÉSRE

MÁR NINCS LEHETŐSÉG!  

 Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény ide vonatkozó rendelkezése szerint csak 

azon sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzői indulhatnak, akik 

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

Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfi versenyzők, akik a meghatározott életkort 

betöltötték, érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 

2021. évre érvényes versenyengedélyével rendelkeznek, és jogszerűen birtokolják 

a versenyen lőfegyvereiket. 



 

 

Csapatverseny csak felnőtt férfi kategóriában kerül megrendezésre. A 3-3 fős csapat csak azonos 

egyesület, azonos nemű versenyzőiből állítható össze.   

Egy naptári évben a sportoló csak egy egyesület képviseletében versenyezhet Országos 

Bajnokságokon!  

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

● aki legalább hat versenyző közül az első helyen végez,  

● aki hatnál kevesebb egyéni induló, de minimum 5 versenyző esetén I. osztályú vagy 

aranyjelvényes szintű eredménnyel az első helyen végez. 

 

 

Csapat „Országos Bajnok”-i címet szereznek annak az egyesületnek a versenyzői: 

● akik legalább három egyesület csapatának versengésében az első helyen végeznek, 

● akik két egyesület csapatának versengésében legalább II. osztályú átlageredménnyel az első 

helyen végeznek.  

 Eredményhirdetés: a versenyszám befejezése után a helyszínen.  

Nevezési díj, költségek: 

Egyéni versenyszámoknál: 100 korong esetén 10.000.- forint, 75 korong esetén 7.500.- forint 

versenyzőnként, versenyszámonként. Csapat nevezés esetén (3 fő): 1000 forint csapatonként, 

versenyszámonként.  A nevezési díjak az indulók számára csak a versenyszámok nevezési 

költségeit biztosítják, minden egyéb költség (utazás, étkezés, lőszer) a versenyzőket terheli. A 

versenyrendezéssel kapcsolatos költségek (versenybírók, korongok, stb) minden esetben a rendezőt 

terhelik.  

Díjazás: A Szövetség azon versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján “Országos 

Bajnok”-i címet szereznek az egyéni I. helyezettek részére serleget, érmet, a II.-III. helyezettek 

részére érmet, a felnőtt férfi csapat I helyezett részére 1 db serleget, érmet, II-III. helyezettek 

részére érmet ad.  

Versenyszabályok: Az Országos Bajnokságok lebonyolítása az MSSZ versenyszabályai szerint.  

Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot.  

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 történik, mely összeg jogos reklamáció esetén 

visszafizetésre kerül.  

 Óvási díj: 5000,- Ft.    

A Szövetség fenntartja jogát a helyszín, időpont, versenyszámok, a versenykiírásban foglaltak 

megváltoztatására.  

  

 Budapest, 2021. március 29. 



 

 

KORONGLÖVŐ OB NEVEZÉSI LAP - 2021 

 Kérjük, a sportegyesületeket, hogy egy nevezési lapon csak egy 
Országos Bajnokságra adjanak le nevezést! 

SPORTEGYESÜLET NEVE:   

Sportegyesületi vezető, edző aláírása:   

Versenyszám:   

Versenyzők neve: 
szül. 
év. 

korcsoport  
(férfi, női, ifjúsági, 
junior,  veterán) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       
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.       
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.       
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.       
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.       
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.       
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.       
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.       
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.       
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.       
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.       
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.       

  
Csapatnevezés: (nevezendő csapatok száma, 
korcsoport)     

        

 




