
MSSZ Országos Bajnoksága 2021. 

Pisztolykaliberű fémpárbaj 

Versenykiírás 

A bajnokság rendezője: 

a Magyar Sportlövők Szövetsége megbízásából a Szituációs Szakág 

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

A bajnokság helyszíne, időpontja:  

A helyszín később kerül kijelőlésre, 2021. 08.14-15. 

Versenyszámok: 

A fémpárbaj verseny: 
Két versenyző egyszerre lövi a feladatot, egy pályapáron, azonos kialakítású 
párbajgépen, vagy azonos méretű és elhelyezkedésű fém célcsoporton közös 
hangjelre indulva. Az győz a lőfeladatban, aki (szabályos végrehajtás mellett) 
gyorsabban találja el a megállító célt. Mindkét versenyző szimmetrikus pályát lő. 

A csapatverseny: A két 3 fős csapatokban egyszerre egy-egy fő versenyez, egy fő 

gyári öntöltő maroklőfegyverrel, egy fő bármilyen rendszerű sörétes puskával és 

egy fő standard nagykaliberű puskával. 

Divíziók: 

31. Sportpisztoly

Standard peremgyújtású maroklőfegyver divízió: Bármilyen peremgyújtású 

(.22 kaliberű) öntöltő pisztoly vagy revolver. Csak fém irányzék használható. 

32. Központi gyújtású pisztoly

Gyári öntöltő maroklőfegyver divízió: Minimum 9 mm, maximum .45 kaliberű, 

DA vagy DAO, illetve STRIKER FIRED (SF, Glock jellegű) gyári kivitelű 

maroklőfegyver. Két kivételtől eltekintve módosítást a fegyveren végrehajtani 

tilos. Az engedélyezett módosítások a markolat burkolathéjának cseréje, illetve az 

irányzék más (fém) irányzékkal való cseréje. 



 

 

Standard revolver divízió: Minimum 9 mm/.38 special kaliberű revolver. Csak fém 

irányzékkal lehet felszerelve, és nem lehet rajta kompenzátor. 

33. Sörétes puska   

Ismétlő rendszerű sörétes puska divízió: Bármilyen pumpás sörétes puska, csak fém 

irányzékkal, kompenzátor nélkül. 

Standard öntöltő sörétes puska divízió: Ismétlő rendszerű sörétes puska divízió Bármilyen 

öntöltő sörétes puska, csak fém irányzékkal. 

34. Kiskaliberű puska Peremgyújtású puska divízió:  

Bármilyen öntöltő vagy ismétlő rendszerű, peremgyújtású (.22 kaliberű) vagy .17 HMR 

kaliberű puska. Csak fém irányzék használható. 

35. Nagyöbű puska   

Standard pisztolykaliberű puska divízió: Bármilyen öntöltő, vagy ismétlő rendszerű, 

pisztoly kaliberű válltámasszal szerelt lőfegyver. Csak fém irányzék használható. A 7.62×25, 

és minden ennél nagyobb áthatolóképességű lőszer tiltott. 

Standard nagykaliberű puska divízió: Bármilyen 5,45 mm vagy annál nagyobb puska 

kaliberű (öntöltő, vagy ismétlő rendszerű, puska, vagy karabély kaliberű) puska. Csak fém 

irányzék használható.  

Pályák, célok, felszerelés: Az érvényes szabálykönyv szerint. 

Nevezési határidő: 2020. október 23-ig a SVIR-ben. A délelőtti versenyekre minden napon 

legkésőbb 08.00-ig, a délutáni versenyekre legkésőbb 11.30-ig fogadunk el helyszíni 

nevezést! 

 

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

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

versenyengedélyével rendelkeznek.  

 

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

aki legalább nyolc versenyző közül az első helyen végez, 

 

Nevezés: előzetesen 2021.07.14.  a SVIR-ben. 

 

Nevezési díj:   

egyéni: 5000 Ft első versenyszám, 3000 Ft további versenyszámonként, helyszíni nevezés esetén 

+1000 Ft/fő/divízió 

csapat: 8000 Ft/3 fős csapat 

 

 

A nevezési díjak befizetése a helyszínen történik. 

 



 

 

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.  

 

Használható fegyver: Kategóriának megfelelő, műszaki vizsgával rendelkező fegyverek. 

A résztvevők egyesületük, vagy saját fegyvereikkel vesznek részt a bajnokságon. 

 

A verseny kezdete előtt egy órával fegyver és felszerelés ellenőrzést tarthat a versenybíróság az 

MSSZ versenyszabályai szerint. 

 

Díjazás: egyéniben „Országos Bajnoki“ címet szerez, aki minimum 8 versenyző közül az első helyen 

végez. Az egyéni I. serleg, érem, oklevél, a II-III. helyezettek érem, oklevél, díjazásban részesülnek. 

 

Költségek: a rendezési költségek a rendezőt, az egyéb költségek a résztvevőket terhelik. 

 

Felszerelés:  

Sportlövészet szabályainak megfelelő cipő (nyitott, szandál, vagy papucs jellegű nem lehet),  

ruházat: a 2015. 07. 01-jén elfogadott öltözködési szabályok 

 

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: 

5.000ft.   

 

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

 

Budapest, 2021. március 29.   
         
 

 




