A SPORTLÖVÉSZET HAZAI VERSENYZÉSI ÉS
VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA
MSSZ. 1.
A VERSENYSZABÁLYOK ÉRVÉNYE
1.1
Az ISSF szabályai mellett valamennyi - a Magyar Sportlövők Szövetsége, valamint a Magyar
Sportlövők Szövetsége törvényesen bejegyzett jogi személyiségű területi szervei,
továbbiakban: területi szervek jóváhagyásával kiírt, illetve az MSSZ által is engedélyezett –
hazai sportlövő versenyen a Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ) versenyszabályai is
kötelezőek.
1.2
A nem ISSF szabályokból származtatott hazai versenyszámok esetében (IDPA, IPSC, Rapid
Shooting, Steel Challenge, Multigun, 3 Fegyver, Western, Történelmi pontlövész,
Vadászlövész, Target Sprint, Számszeríj) a hazai szabályok mellett a nemzetközi szabályokat
is figyelembe kell venni.
Megjegyzés:
minden, az MSSZ szabályokban nem részletezett kérdéskörben az ISSF, illetve az ágazatok
megfelelő nemzetközi szabálycsoportjai a mérvadók.

MSSZ 2.
A VERSENYEK FAJTÁI
2.1
Országos Bajnokságok lehetnek:
- NEMZETKÖZI versenyszámok bajnokságai;
- NEMZETI versenyszámok bajnokságai.
2.1.1
Országos Bajnokságok: az MSSZ jogosult megrendezni a versenykiírásaiban leírtak szerint.
Egyes ágazatok, versenyszámok megrendezésére területi szövetségeket,
szakágakat, klubokat is megbízhat, felkérhet.
2.1.2
Az

MSSZ

Országos Bajnokságaira, hazai nemzetközi versenyeire (olimpiai
versenyszámokban) az ISSF és az MSSZ szabályai vonatkoznak.
Az MSSZ NEMZETI versenyszámok Országos Bajnokságaira, az MSSZ nemzeti
versenyszámaira vonatkozó szabályok vonatkoznak.
2.1.3
Bajnokságok:
- különböző ágazatok, versenyszámok bajnokságai, kizárólag az MSSZ szabályainak
megfelelően rendezhetők;
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- serdülő, ifjúsági, junior korcsoportú versenyzők minden megkötés nélkül saját
korcsoportjukban és eggyel magasabb korcsoport indulhatnak. Két korcsoportban való
indulás – a nevezést megelőzően - az elnökség előzetes hozzájárulása esetében
lehetséges;
- abban az estben, ha két, vagy több korcsoport azonos versenyszáma egy napon kerül
megrendezésre, csak egy korcsoportban indítható a versenyző;
2.2.1
Területi versenyek: területi versenyek azok, amelyek a versenykiírásban meghatározott
területek versenyzői vehetnek részt. Ezek lehetnek az ország egyes területeire korlátozott,
megyei, városi, kerületi, helyi stb. versenyek.
Ezeken belül:
- egy, vagy többfordulós, meghívásos, korcsoporthoz és/vagy minősítéshez kötött, egyéni
és/vagy csapat, minősítő, emlék, kupaversenyek.
2.2.2
Korosztályok szerinti versenyek azok, amelyeken csak a versenykiírás szerint meghatározott
korcsoportokba tartozó versenyzők indulhatnak.
2.2.3
Nyílt versenyek: lehetnek egy fordulós és sorozatversenyek.
Nyílt versenyek azok, amelyeken a versenykiírás által meghatározott terület vagy
korosztály igazolt versenyzői a MSSZ szabályainak megfelelő nevezés esetén vehetnek részt.
2.2.4
Abszolút kategóriás (OPEN) versenyek: a versenyszámokban, nemek megkötésén túl
korcsoporti megkötés nélküli versenyek.
2.3. Egyéb versenyek:
2.3.1
Egyéb hazai versenyeken az olimpiai versenyszámok esetében, a technikai lehetőségek
mértékétől függően, (tizedelés, döntők) az ISSF szabályai a mérvadóak.
2.3.2
Hazai, nem olimpia versenyszámok esetében, az ISSF, MSSZ, IDPA, Történelmi
pontlövész(MLAIC), Western, IPSC, Rapid Shooting,, Steel Challenge nemzetközi szabályai
és az idevonatkozó hazai speciális szabályok a mérvadóak.
2.3.3
Jóváhagyott, versenynaptári számmal rendelkező, minősítésre jogosító versenyen „versenyen
kívül” indulás nem lehetséges, nem engedélyezhető.
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MSSZ 3.
A VERSENYEK RÉSZTVEVŐI
3.1
A sportlövő versenyeken azok az - MSSZ által szabályosan igazolt vagy átigazolt versenyzők vehetnek részt, akik érvényes versenyzői igazolvánnyal, MSSZ által az adott
naptári évre kiadott versenyzési engedéllyel és szabályszerű, érvényes sportorvosi
engedéllyel rendelkeznek.
A versenyzési engedély a következő naptári év január 31-ig érvényes.
Az év további hónapjaiban a versenyeken való indulás, csak a naptári évre érvényes
versenyzési engedéllyel lehetséges.
3.2
Alacsonyabb korcsoportba tartozó versenyzők saját korcsoportjukon túl, eggyel magasabb
korcsoportban az MSSZ szabályai szerint indulhatnak. Kivéve, ha a versenyre való
nevezéseket megelőzően az elnökség (sportág nemzetközi érdekei megkívánják) külön
engedélyt ad.
Magasabb korosztályból alacsonyabb korosztályba való indulás nem megengedett.
A versenyzők, csak azonos neműek versenyében vehetnek részt. Kivéve, ha a verseny OPEN
kategóriába tartozik.
3.2.1
Minden versenyző, saját korcsoportjában, a korcsoportja versenyszámaiban az egyéb
szabályok (3.1) betartása mellett, korlátozás nélkül indulhat.
3.2.2.
Egy versenyző, egy versenyszámban az Országos Bajnokságokon saját és eggyel magasabb
korcsoportban indítható, ha a versenyszámok nem egy napon kerülnek megrendezésre.
Kivéve, ha a versenyre való nevezéseket megelőzően az elnökség (sportág nemzetközi
érdekei megkívánják) külön engedélyt ad.
3.2.3
További megkötések:
Az Országos Bajnokságok csapatversenyeiben, az egyes csapatokban, kizárólag azonos
nemű, azonos korcsoportú, azonos klub, egyesület, szakosztály versenyzői indíthatók. Kivéve
a MIX versenyszámokat, ahol az azonos klub, vagy szakosztály két különböző nemű
versenyzőjének kell indulnia.
3.3

Korcsoportok.

(nemzetközi

versenyszámok

korcsoportjai

puska,

pisztoly

versenyszámokban).
1. Serdülő korcsoportú versenyző: (betöltött 10. születésnapját követő naptól, a 14.
életévének december 31. napjáig.
Saját korcsoportjában és eggyel magasabb (ifjúsági) korcsoportban indulhat a 10 méteres
versenyszámokban. Kivéve, ha a versenykiírás megengedi az OPEN kategóriában való
indulást.
2. Ifjúsági korcsoportú versenyző: (A betöltött 14. életévet követő január 01-től, a 17.
életévének december 31. napjáig).
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Saját korcsoportjában és eggyel magasabb (junior) korcsoportban indulhat. Kivéve, ha
szakvezetés válogatási szempontok, az egyén fejlődésének érdekében a sportág hazai és
nemzetközi versenyein az eredményesség miatt szükségesnek ítéli meg a felnőtt
korcsoportban való indulást. (Az OB versenyein egy versenyszámban így is, csak két
korcsoportban indulhat).
Kivéve, ha a versenykiírás megengedi az OPEN kategóriában való indulást.
3. Junior korcsoportú versenyző: (A betöltött 17. életév december 31. napját követő év
január 01. napjától, a 20. életévév betöltésének december 31. napjáig).
Saját korcsoportjában és eggyel feljebb (felnőtt) korcsoportban indulhat.
4. Felnőtt korcsoportú versenyző: (A betöltött 20. életév december 31. napját követő év
január 01. napjától a 60. életév december 31. napjáig).
Saját korcsoportjában, saját nemének megfelelő versenyszámokban indulhat.
Nemzeti versenyszámok korcsoportjai:
5. 60. év feletti versenyzők: (A betöltött 60. életév december 31. napját követő év január
01. napjától, a 70. életév december 31. napjáig).
6. 70. év feletti versenyzők: (A betöltött 70. életév december 31. napját követő év január
01. napjától).
Az 5. 6. korcsoport versenyeiben, alacsonyabb korcsoportú versenyzők nem indulhatnak.
3.3.1
Nemzeti versenyszámok 5. 6. korcsoportú versenyzői az alacsonyabb korcsoport
versenyszámaiban is elindulhatnak, ha azok nem egy napon, egy helyen kerülnek
megrendezésre. (Pl. csapat kiegészítés).
Kivétel, az OPEN kategóriás versenyek.
3.3.2
A korcsoportok kiszámításánál, minden évhez egy évet kell hozzáadni.)
Korcsoportváltás, -a születésnapot követő év- január 01.
3.3.3
Sportorvosi érvényessége:
- Betöltött 18. év felett: egy év;
- 18. év alatt, 60 év felett: hat hónap.
3.4
Korcsoporti indulás versenyeken:
Minden versenyző, saját korcsoportjában, a korcsoportba használható fegyverekkel egyéb
szabályok betartása mellett, korlátozás nélkül indulhat.
3.5
Versenyeken való indulás:
- Légfegyverrel, a 10. születésnapot követő naptól;
- 0.22 cal. fegyverrel, a 14. születésnapot követ naptól.
- Nagy kaliberű fegyverekkel a 18, születésnapot követő naptól
3.5.1
A versenyzőknek felkészítőjük, edzőjük oktatása alapján ismerniük
versenyszabályokat, a versenykiírást és a verseny, versenyszám programját.

kell

a
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3.5.2
A versenyszabályokat, különösen a biztonsági szabályokat megsértő, a versenybírók
utasításait be nem tartó, sportszerűtlenül viselkedő versenyzőkkel szemben, az ISSF
érvényben lévő szabályai szerint kell a versenybíróknak eljárni.
3.5.3
A versenyzők a bemelegítő helyet bemelegítés céljából, csak a versenybíróság elnökének,
vezető versenybírójának engedélye szerint használhatják.
3.6
A jelen szabályzatban leírtak betartásáért, valamint a versenyszabályok betartatásáért a
versenyzők fegyelmezett magatartásáért a versenyzőkön túl a csapat vezetője és az edzők
egyetemlegesen felelősek.
3.6.1
A csapatvezetői teendőket előzetes bejelentés alapján az intéző, a technikai vezető, edző
esetleg versenyző is elláthatja.

MSSZ 4.
A VERSENYEK RENDEZÉSE
4.1
A versenyévad január 01 – november 30-ig az alábbi megkötésekkel tart.

Az egyes ágazatokban, fegyver és versenyszámokban az alant felsorolt
időszakokban lehet minősítésre jogosító versenyt rendezni.
1. 10 m-es versenyszámokban (légpuska, légpisztoly, futócél versenyeket, 25, 50 m. puska
pisztoly „olimpiai versenyszámokban” válogató, felkészítő, stb. versenyeket az MSSZ., vagy
az általa megbízott klub, egyesület rendezhet:
január01 - december 31.
2. 25 m-es pisztoly, Történelmi Pontlövész, IDPA, Rapid Shooting, Steel Challenge,
versenyek:
nyitott (terep) lőtéren:
március 01 - november 30.
zárt lőállású lőtéren:
január 01 – november 30.
3. 50 m-es puska, pisztoly, futócél, Történelmi Pontlövész versenyek:
nyitott (terep) lőtéren:
március 01 - november 30.
zárt lőállású lőtéren:
január 01 - november 30.
4. Trap, duplatrap, skeet versenyek:
február 01 - november 30.
5. Korongvadász versenyek:
február 01 - november 30.
6. 3 fegyver versenyek, Rapid Shooting versenyeik:
nyitott (terep) lőtéren:
március 01 - november 30.
terem, pince lőtéren:
január
01 – november 30.
7. Western és elöltöltős fegyverek versenye:
március 01 - november 30.
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4.2
Az országos versenynaptár összeállításához a versenyeket minden évben a MSSZ által
megjelölt időpontig kell a MSSZ-hez írásban bejelenteni.
4.3
Versenyeket az előre összeállított versenynaptár alapján (illetve: rendkívüli esetekben
naptáron kívüli versenyek esetében is) az MSSZ. illetve az MSSZ területi szervezetei és
tagegyesületei, szakágai rendezhetnek. A rendező szerv a területi szövetség főtitkáraa útján az
(egyesület, szakág) MSSZ Versenybíró Bizottságához benyújtott, és jóváhagyott
versenykiírás birtokában rendezhet hivatalos, minősítésre is jogosító versenyt.
4.3.1
A VERSENYNAPTÁRBAN szerepeltetett versenyek kiírását is meg kell küldeni
jóváhagyásra, nyilvántartásba vétel érdekében az MSSZ Versenybíró Bizottságának.
• A versenykiírásoknak a verseny időpontja előtt, e-mailben legalább 25, postai úton
30 nappal korábban be kell érkezni az MSSZ-be.
• Versenynaptáron kívüli versenyek esetében is az előző pontban leírtak szerint kell
eljárni.
• Kivételes esetekben, amikor az élet más területein is korlátozások, halasztások
lehetnek, mint pl. járvány, vagy a rendező részéről felmerülő egyéb, elfogadható
indokok fennállása esetében a korábban jóváhagyott kiírások időpontjait a rendező
megváltoztathatja, erről az MSSZ Versenybíró Bizottságát tájékoztatnia kell.
Az előbb említett kivételes esetben, (pl. járvány) ha a rendező úgy ítéli meg, hogy a
sportág, a versenyzők érdekében szükséges versenyt, versenyeket rendezni a
naptárban szerepeltetetteken kívül, az MSSZ pénztárába befizetett 10.000.-Ft
VERSENYRENDEZÉSI DÍJ megfizetése mellett, a VERSENYKIÍRÁST a verseny
időpontja előtt legalább 15, azaz tizenöt nappal korábban be kell küldeni az MSSZbe jóváhagyásra.
4.3.2
Az MSSZ gépi nyilvántartása alapján ezeket a versenyeket használja fel az éves „Minősítési
névjegyzék” elkészítéséhez.
A versenynaptárban szereplő, és/vagy naptáron kívüli, de jóváhagyott versenykiírással nem
rendelkező versenyek eredményeit a Magyar Sportlövők Szövetsége, minősítések
elkészítéséhez, csúcshitelesítésekhez nem használja fel.
MSSZ 5.
VERSENYRENDEZÉSI SZABÁLYOK.
A versenyek fontos, a minősítési feltételek teljesüléséhez nélkülözhetetlen dokumentumok
a következők.
5. 1 VERSENYKIÍRÁS az aktuális versenyről.
5. 2 EREDMÉNYJEGYZÉK a jóváhagyott, nyilvántartásba vett versenyről.
5. 3 VERSENYBÍRÓI JELENTÉS amit a verseny vezetőbírójának kell kiállítani és az
MSSZ-be küldendő eredményjegyzékhez csatolni.
5.4 A VERSENYEK HIVATALOS KÖZREMŰKÖDŐI (Hazai versenyeken)
Versenyzési szabályok:2003.
Versenyzési szabályok_jav_2018-21.
Nagy Béla

6

5. 1. VERSENYKIÍRÁS
5. 1. 1
A versenyt rendezni szándékozó klubnak, egyesületnek a verseny kiírását a verseny időpontja
előtt lehetőleg négy (4) héttel korábban egy (1) példányban postai úton, vagy e-mailben az
MSSZ-nek jóváhagyás és nyilvántartásba vétel céljából meg kell küldeni. Ezzel egy időben az
szövetség honlapján levő – a nevezésre és eredményrögzítésre szolgáló – SVIR rendszerben is
létre kell hozniuk a versenyt, amelyre a Versenybírói Bizottság feltölti a jóváhagyott, naptári és
nyilvántartási számmal ellátott versenykiírást.
5. 1. 2
Az MSSz-nek megküldött versenykiírás, amennyiben megfelel a versenykiírások alaki és
tartalmi követelményeinek, az MSSZ Versenybíró Bizottsága nyilvántartási és az éves
versenynaptárban szereplő, versenynaptári számmal látja el.
5. 1. 3
Amennyiben az egyesület, klub az adott naptári évben több különböző időpontban, de azonos
versenyszámokban, azonos feltételekkel kíván versenyt rendezni, úgy elégséges egy
versenykiírást készíteni. A versenykiírásnak tartalmaznia kell valamennyi verseny időpontját
annak érdekében, hogy az egyes versenyek önálló nyilvántartási és naptári számot
kaphassanak.
5. 1. 4
A versenykiírás elkészítését és megküldését nem helyettesíti az a tény, hogy a verseny szerepel
az éves versenynaptárban.
5.2. EREDMÉNYJEGYZÉK
5. 2. 1
Az EREDMÉNYJEGYZÉK alakiságáért, adatainak pontosságáért, tartalmi valóságáért,
aláírásáért a verseny vezető és/vagy értékelésvezető versenybírója együttesen felelnek.
5. 2. 2
Az 5.2.1. és az 5.2.4. pontokban leírtaknak megfelelően elkészített, aláírt eredményjegyzéket,
lehetőleg három (3), legkésőbb tíz (10) munkanapon belül, (a vezető versenybíró által aláírt
Versenybírói jelentéssel együtt) meg kell küldeni a Magyar Sportlövők Szövetségének
(MSSZ). A megküldésért, a határidők betartásáért a verseny rendezője tartozik felelősséggel.
Az időben beérkező, de aláíratlan Eredményjegyzék, Versenybírói jelentés fegyver
ügyintézéshez, minősítéshez nem használható fel!
A verseny rendezője a szabályosan elkészített eredményjegyzéket és a versenybírói
jelentést feltölti a SVIR-be. Ezenkívül a SVIR rendszerben nevezett versenyzők
eredményeit szintén feltölti a korcsoportos nevezés adott részeibe, az adott eredmény és
minősítés rögzítésének érdekében.
5. 2. 3
A verseny időpontját követő 10 munkanap után beérkező eredményjegyzékek hatályukat
vesztik. Az azokban szereplő eredményeket a minősítések jóváhagyásánál, fegyver Megszerzés
és/vagy Igazolás elkészítésénél, aláírásánál az MSSZ. nem veheti figyelembe.
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5. 2. 4
Az EREDMÉNYJEGYZÉK-nek tartalmaznia kell:
-

-

a verseny és a rendező nevét;
a verseny helyét;
a verseny időpontját;
a verseny nyilvántartási, jóváhagyási és naptári számát;
az egyes versenyszámok pontos megnevezését, (az egyes versenyszámokat külön-külön
eredményjegyzékben kell szerepeltetni),
a versenyzők teljes neve előtt rangsort kifejező egyre növekvő sorszámot. A versenyzők
neve után, azok születési évét (utolsó két számjegy) egyesületét, vagy klubját, meglőtt
eredményét (lehetőleg a tízes sorozatokat is feltüntetve), azonos eredmények esetén a
szabályok szerinti besorolást. (Azonos eredmények esetén fel kell tüntetni azt, hogy mi
alapján történt a rangsor megállapítása.),
a vezető, az értékelésvezető versenybíró (olvasható) nevét, aláírását, minősítését,
lehetőleg a rendező klub, egyesület vezetőjének nevét, aláírását és pecsétjét.

5. 3. VERSENYBÍRÓI JELENTÉS
5. 3. 1
A versenyek vezetőbíróinak (az MSSZ honlapján korábban már megjelentetett nyomtatványon)
az általuk vezetett verseny lefolyásáról, történéseiről VERSENYBÍRÓI JELENTÉST kell
készíteni.
A versenybíró jelentés tartalmazza a verseny vezetőbírójának nevét, minősítését, a verseny
nevét, a rendező klub, egyesület nevét, a verseny helyszínét, időpontját, a kezdés és a befejezés
idejét, a verseny naptári és nyilvántartási számát a verseny helyszínén rendelkezésre álló
lőállások darab számát (megfelelt, nem felelet meg bontásban),a versenyek előkészítésére, a
közreműködők számára, az értékelés szabályaira, az eredményjegyzékre vonatkozó
információkat (igen, nem aláhúzásával), a közreműködő versenybírók neveit és minősítését,
valamint a versenyen történt (ha történt) rendkívüli esemény rövid leírását.
5. 3. 2
A versenybírói jelentést az eredményjegyzékhez csatoltan aláírtan annak megküldési
határidején belül meg kell küldeni az MSSZ-nek.
5. 3. 3
Versenybírói jelentés hiányában a megküldött eredményjegyzék nem kerül feldolgozásra.
5.4. A VERSENYEK HIVATALOS KÖZREMŰKÖDŐI (Hazai versenyeken)
5.4.1 VEZETŐ VERSENYBÍRÓ
5.4. 2 ÉRTÉKELÉSVEZETŐ VERSENYBÍRÓ
5.4. 3 INDÍTÓ VERSENYBÍRÓ/K
5.4. 4 ÉRTÉKELŐ VERSENYBÍRÓK
5.4. 5 Fegyver, felszerelés ellenőr versenybírók (szükség esetén).
5.4. 6 Jelzőállás versenybíró/k (szükség esetén)
5.4. 7 Egyéb közreműködők.
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Megjegyzés: VERSENYBÍRÓ/K (továbbiakban Vb Vbk).
A Sportlövészet Szabályainak, valamint a jóváhagyott Versenykiírásban foglaltaknak
maradéktalan betartásáért, betartatásáért felelős személy a verseny VEZETŐ
VERSENYBÍRÓJA!
5.4. 1. VEZETŐ VERSENYBÍRÓ
5.4. 1. 1
A Vezető Vb. nem feltétlenül azonos a lőállásban lövészetet vezető, indító Vb-val.
5.4. 1. 2
Egy személyben felel a biztonsági, versenyzési, versenyrendezési, lebonyolítási szabályok, a
„VERSENYKIÍRÁSBAN” foglaltak betartásáért, az értékelésvezető, indító, értékelő és a
közreműködő beosztott Vbk munkájáért.
5.4. 1. 3
A verseny helyszínén neki kell dönteni arról, hogy a kirendelt, és/vagy a helyi Vb-i létszámmal,
a lőtér jelen állapotában képes, vagy nem képes a versenyt a szabályoknak megfelelően
levezetni.
5.4. 1. 4
A verseny végén az elkészített eredményjegyzéket az értékelésvezetővel együttesen Ő írja alá.
Az eredményjegyzékhez mellékeli a versenyről szóló aláírt VERSENYBÍRÓI JELENTÉST.
5.4. 2. ÉRTÉKELÉSVEZETŐ VERSENYBÍRÓ
5.4. 2. 1
A vezető Vb alárendeltségében annak utasításait, az értékelési munka szabályait betartva végzi
munkáját.
5.4. 2. 2
Felel a beosztott értékelő Vbk munkájáért.
5.4. 2. 3
Felel az eredményjegyzék korábban leírt módon való elkészítéséért (rangsorolás, valós, pontos
adatok közléséért, hitelességéért.
5.4. 2. 4
A vezető Vb-val együttesen felel a versenyen résztvevők eredményeinek pontos és mielőbbi
tájékoztatásáért.
5.4. 2. 5
A felmerülő problémákat, hiányosságokat, szabálytalanságokat köteles haladéktalanul jelenteni
a Vezető Vb-nak.
5.4. 3 INDÍTÓ VERSENYBÍRÓ
5.4. 3. 1
A vezető versenybíró alárendeltségében annak utasításait, a Sportlövészet Szabályait, a
felszerelés, a ruházat, és különösen a biztonsági szabályokat betartva, és betartatva végzi
munkáját.
Versenyzési szabályok:2003.
Versenyzési szabályok_jav_2018-21.
Nagy Béla

9

5.4. 3. 2
Köteles ellenőrizni a lőállásba belépő, lőni szándékozó versenyzők okmányainak meglétét,
érvényességét. Az ellenőrzést a lőállásba lépés előtt arra alkalmas, vezetőbíró által felkért,
megbízott személy is elvégezheti. (Minősítési, klubtagsági igazolvány, sportorvosi, MSSZ
Rajtengedély)

5.4. 3. 3
Az adott versenyszámhoz használatos fegyver és lőszer ellenőrzését is köteles elvégezni.
(Amennyiben nincs fegyver és felszerelés ellenőrzés). (különösen a 25 m-es
versenyszámokban, a központi gyújtású pisztolyok lőszerének vonatkozásában.)
5.4. 4 ÉRTÉKELŐ VERSENYBÍRÓK
5.4. 4. 1
A Sportlövészet értékelésre vonatkozó szabályainak betartása mellett kötelesek a vezető és
értékelésvezető Vb utasításait betartani.
5.4. 4. 2
Szükséges a lehető leggyorsabban, pontosan eredményt, rangsort szolgáltatni a helyi
tájékoztatás, az eredményjegyzék elkészítéséhez.
5.4.5 Fegyver, felszerelés ellenőr versenybírók (szükség esetén).
Az érvényes ISSF szabályok és előírások szerint a verseny előtt ellenőrzik a fegyverek és
felszerelések, valamint a ruházat paramétereit, elvégzik a verseny utáni vissza ellenőrzést.
5.4.6 Jelzőállás versenybíró/k (szükség esetén)
Irányítja a jelzőállás kezelők gyors, pontos munkáját, biztosítja a lőlapok biztonságos
elkülönítését és szállítását a jelzőállásból az értékelő helyiségbe
5.4.7. Egyéb közreműködők
Jelzőállás-kezelők, gépkezelők, eredménykiírók, lövésjegyzők, technikai személyzet s.t.b.
MSSZ 6
VERSENYBÍRÓ KÜLDÉS, KIRENDELÉS
6. 1
Az MSSZ Versenybíró Bizottsága által jóváhagyott, minősítésre jogosító versenyt csak
érvényes versenybírói minősítéssel rendelkező versenybíró vezethet, illetve ilyen versenyeken
csak a leírt feltételeknek megfelelő versenybíró működhet közre.
6. 2
Vezetőbíró, illetve értékelésvezető csak I. osztályú, vagy ennél magasabb minősítésű
versenybíró lehet. (Kivételes esetben, az értékelésvezetői teendőket nagy gyakorlattal
rendelkező II. osztályú minősítéssel rendelkező versenybíró is elláthatja. Kivételes eset: ha a
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megyei szövetség működési területén egy időben több verseny kerül megrendezésre, és nem
lehetséges valamennyi vezető versenybíró mellé legalább I. osztályú értékelésvezetőt
biztosítani.)
6. 3
A versenybírók kirendelését a verseny időpontja előtt legalább 2, de tanácsos 4 héttel előbb
kérni a jóváhagyott, vagy a jóváhagyásra beküldött versenykiírással együtt. A jóváhagyott
versenykiírást a kirendelt versenybírók névsorával együtt a beérkezést követő 7-10 napon belül
a rendező egyesület részére vissza kell küldeni. A határidők be nem tartása jogvesztő hatályú.
6. 4
A versenyen közreműködő versenybíró kirendelésére a rendező egyesület javaslatot tehet,
esetleg saját állományából is kiállíthatja, azonban az így javasolt versenybíróknak is meg kell
felelni a küldést előíró szabályoknak, -érvényes versenybírói minősítéssel és szabályszerű
kiküldéssel kell rendelkezniük.
6. 5
A küldő szerv köteles megvizsgálni, hogy a küldeni kért versenybíró megfelel-e a 4.1
bekezdésben leírt követelményeknek. Amennyiben személyével kapcsolatban bármilyen
kifogás áll fenn, úgy a küldést kérő szerv egyidejű értesítése mellett más személyre kell
javaslatot tenni, illetve kérni.
6. 6
Amennyiben a rendező szám és névszerinti bírókérés jogával nem él, úgy a költségkímélés
messzemenő figyelembe vételével a Bíróküldő Bizottság köteles megfelelő számú és
minősítésű versenybíró kiküldéséről intézkedni.
6. 7
Versenybíró szükséglet, versenybírói minősítéshez kötött beosztásoknál:
1 fő vezetőbíró helyszínenként (amennyiben egy időben több helyszínen zajlik a
verseny)
1 fő értékelésvezető;
1 fő indítóbíró lőtér szektoronként, illetve;
a./Papíralapú céltáblák esetében:
25 m-es pontlövő, és annak gyors versenyszámainál
10 lőállásonként 1 fő indító bíró
1 értékelő pár
10, 50 m-es versenyszámoknál

10 lőállásonként 1 fő indító bíró
1 értékelő pár

1 fő jelzőállás bíró 50 méteres versenyeken (csak indokolt esetben)
b./ Elektronikus célok esetében:
25 m-es pontlövő, és annak gyors versenyszámainál
10 lőállásonként 1 fő indító bíró
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Értékelő gépkezelő
személyzet
10, 50 m-es versenyszámoknál

10 lőállásonként 1 fő indító bíró
Értékelő gépkezelő
személyzet

Futócél versenyszámoknál

ISSF szabályai szerint

Trap és skeet versenyszámoknál

ISSF szabályai szerint

c./ Amennyiben a versenyeken a lőlapok értékelése értékelő géppel történik, értékelő
gépenként 2 fő, gyakorlott gépkezelők esetében 1 főt kell küldeni, ezt a rendező
egyesület is kiállíthatja.
6. 8
Versenybírói minősítéshez nem kötött beosztások:
- lőlaphordó, lőlaprendező, jelző, eredménykiíró, lövésjegyző, értékelő gépkezelő.
6. 9
A kirendelt versenybírók a verseny kezdete előtt legalább fél órával (vezetőbíró lehetőleg egy
órával) kötelesek a verseny helyszínén megjelenni és a vezető versenybírónál jelentkezni.
Ennek értelmében a versenybírói díjakat a verseny időpontját megelőző egész órától kell
számítani.
Indokolatlan késés esetén az illető versenybírónak az első órára járó bírói díjat kifizetni nem
szabad.
A versenybírók végleges beosztását a vezető versenybíró a helyszínen határozza meg.
6. 10
A vezető versenybíró, illetve annak egyetértésével az értékelésvezető, amennyiben úgy itélik
meg, hogy a kiküldött versenybírók valamelyike nem jelent meg időben, a jelenlévő
versenybírói képesítéssel rendelkező, vagy az általuk ismert – a sportlövészet szabályait jól
ismerő, versenybírói minősítéshez nem kötött munkára-(lövésjegyző) személyt/személyeket
versenybírói munkára felkérhetnek. Ezt a tényt a vezető versenybíró jelentésében rögzíti.
6. 11
Amennyiben a versenybírók úgy ítélik meg, hogy a verseny előkészítése nem kielégítő és ezért
a verseny a kitűzött kezdési időponttól számított 30 percen belül nem lehet biztonságosan és a
szabályoknak megfelelően elkezdeni, úgy annak levezetését jelenlévő, hivatalosan küldött
versenybírók egyöntetű véleménye után megtagadhatják. Ezt a tényt a vezető versenybíró
köteles haladéktalanul, legkésőbb a „Versenybírói Jelentésben” a Versenybírói Bizottság
tudomására hozni.
6. 12
A kiküldött versenybírókat az MSSZ Elnöksége által minden év januárjában meghatározott
versenybírói költségtérítés illeti meg. Az elszámolás szabályait mindenkor az érvényes
sporthatósági és NAV rendelkezések szerint kell elkészíteni.
A rendezők által felkért, biztosított versenybírók költségtérítéséről az adott személyekkel a
rendező az anyagi helyzetéhez mérten külön is megállapodhat, esetleges társadalmi munkában
is végezhetik.
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MSSZ 7.
A VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA, NEVEZÉS
7.1
Minden hazai sportlövő verseny lebonyolítása a rendező szerv és a versenybíróság feladata.
7.2
A versenybíróság a hazai, valamint a nemzetközi szabályok figyelembevételével látja el
feladatait.
7.3
A versenybíróság elnökét, tagjait országos bajnokságokon, valamint a hazai rendezésű
nemzetközi versenyeken, vagy külön felkérésre egyéb versenyeken is a MSSZ Versenybíró
Bizottsága jelöli ki. Az előbb felsorolt esetekben a versenybíróság elnöke csak érvényes
nemzetközi minősítéssel rendelkező sportlövő versenybíró lehet.
7.3.1
Minősítő versenyeken, területi szövetségek bajnokságain a vezető versenybírói, vagy az
értékelésvezetői feladatokat érvényes, minősítéssel rendelkező sportlövő versenybírók
láthatják el, lásd 6.2.
Az egyéb feladatokat alacsonyabb minősítésű versenybírók is elláthatják.
Ezeken a versenyeken a versenybírói feladatokat a rendező által felkért, illetve saját
versenybírói is elláthatják. A vezető vagy értékelésvezető versenybírónak ebben az esetben is
legalább I. o. versenybírónak kell lenni.
MSSZ 8
ÓVÁS
8.1
Óvás esetén az ISSF megfelelő szabályában foglaltakon túlmenően az alábbi megkötések
érvényesek:
8.1.1
Az óvásokat a versenyszabályokban rögzített időn belül írásban kell benyújtani a verseny
vezetőbírójának.
8.1.2
Az óvás díját a Versenykiírásnak kell tartalmazni.
8.1.3
Az óvással egy időben a versenybíróság elnökéhez, vezető versenybírójához az érvényes
versenykiírásban meghatározott óvási díjat kell befizetni. Amennyiben a versenykiírás ilyet
nem tartalmaz, úgy a tárgyév Magyar Felnőtt Bajnokságának versenykiírásában foglalt
összeg a mérvadó.
8.2
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Abban az esetben, ha a versenybíróság elnöke vagy vezetőbírója úgy találja, hogy az óvás
helytálló, annak saját hatáskörében helyt adhat.
8.2.1
Elutasított óvás esetén az elnök az összeget a Magyar Sportlövő Szövetségéhez fizeti be.
Erről a Szövetség számlát állít ki a befizető részére.

8.2.2
Sikeres óvás esetén az óvó félnek - az óvás tárgyában hozott döntés kihirdetése után – az
óvási díjat azonnal visszafizeti.
8.3
Az országos bajnokságokon és a MSSZ által rendezett versenyeken az óvásokat a Magyar
Sportlövők Szövetsége esetről esetre a verseny színhelyén kijelölt, páratlan számú tagokból
álló fellebbezési (döntő-1 bizottság (Jury of Appeal) a hatályos szabályok figyelembe vétele
mellett a helyszínen azonnal megtárgyalja és végérvényesen eldönti. A fellebbezési (döntő)
bizottságot a versenybíróság elnöke a helyszínen jelenlévők közül jelöli ki. Kijelölt
személyek lehetnek az adott versenyen versenybíróként nem közreműködők is, de a
fellebbezési (döntő) bizottság elnöke érvényes nemzetközi versenybírói minősítéssel kell,
rendelkezzen. A bizottság további tagjai legalább érvényes I. osztályú minősítéssel kell,
rendelkezzenek.
8.3.1
Egyéb versenyeken:
Az óvásokat a vezető versenybíró és az ügyben nem érintett, a versenyszabályokban kellő
ismerettel rendelkező – lehetőleg versenybíró – három főből álló zsűri dönti el.
A bizottságot a vezető versenybíró jelöli ki, hívja össze.
8.3.2
Nem bajnokságokon:
Elutasított óvás esetén, ha az óvást benyújtó, nem ért egyet a helyszínen hozott döntéssel,
akkor a versennyel kapcsolatos óvásokat a Magyar Sportlövők Szövetséghez benyújtott
jelentés alapján a Magyar Sportlövők Szövetsége illetékes megbízottja vagy bizottsága útján
bírálja el.
8.4
Óvási díj megfizetése nélkül az óvás nem tárgyalható!

MSSZ 9.
A VERSENYZŐK MINŐSÍTÉSE
9.1
Országos érvényű minősítést –az alábbi követelmények teljesítésével – csak azon személyek
érhetnek el, akik egyesülete (klubja, szakosztálya) a tárgyévben tagja az MSSZ-nek és az
MSSZ által kiadott évre szóló versenyzési engedéllyel (licenccel) rendelkeznek.
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9.2
ÖRÖKÖS MESTER:
kitüntető minősítést kell megállapítani az olyan sportoló részére, aki:
∙ Olimpián, vagy felnőtt Világbajnokságon I. helyezést ért el.
9.3
MESTER:
minősítést kell megállapítani annak a sportolónak a részére addig, ( annak az évnek
december 31-éig) ameddig a következő azonos szintű esemény le nem zajlik és a
felsorolt követelmények valamelyikét teljesítette.
∙ Olimpián, vagy felnőtt Világbajnokságon II-VIII. helyezést ért el;
∙ A soron következő Olimpiára kvótát szerzett;
∙ Felnőtt világ, vagy európacsúcs, vagy csúcsbeállítást ért el egyéni olimpiai
versenyszámban;
∙ Teljesítette a mester szintet Olimpián, VB-n, EB-n, junior VB-n, EB-n, ORV-n,
Világ Kupa versenyen, MSSZ nemzetközi versenyén, vagy a nemzetközi
versenyszámok Országos Bajnokságán;
9.4
IFJÚ MESTER:
minősítést kell megállapítani annak a sportolónak a részére addig, ( annak az évnek
december 31-éig) ameddig a következő azonos szintű esemény le nem zajlik és a
felsorolt követelmények valamelyikét teljesítette.
∙ Junior világ, vagy európacsúcs, vagy csúcsbeállítást ért el egyéni olimpiai
versenyszámban;
∙ Teljesítette az Ifjú Mester szintet Olimpián, VB-n, EB-n, junior VB-n, EB-n
ORV-n, Világ Kupa versenyen, MSSZ nemzetközi versenyén, vagy a
nemzetközi versenyszámok Országos Bajnokságán.
9.5
I. OSZTÁLYÚ, ILLETVE ARANYJELVÉNYES:
minősítést kell megállapítani az olyan sportoló részére, aki
∙ két alkalommal teljesítette a szinttáblázatban megjelölt I. osztályú, illetve
aranyjelvénye szintet;
∙ Világkupa versenyen, ORV-n I-VIII. helyezést ért el;
∙ I. osztályú, illetve aranyjelvényes szinteredménnyel Országos Bajnokságot nyert.
9.6
II. OSZTÁLYÚ, ILLETVE EZÜSTJELVÉNYES:
minősítést kell megállapítani az olyan sportoló részére, aki egy alkalommal teljesítette
a szinttáblázatban megjelölt II. osztályú, illetve ezüstjelvényes szintet.
9.7
III. OSZTÁLYÚ, ILLETVE BRONZJELVÉNYES:
minősítést kell megállapítani az olyan sportoló részére, aki egy alkalommal teljesítette
a szinttáblázatban megjelölt III. osztályú, illetve bronzjelvényes szintet.
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9.8
IV. OSZTÁLYÚ:
minősítést kell megállapítani az olyan sportoló részére, aki egy alkalommal teljesítette
a szinttáblázatban megjelölt IV. osztályú szintet.
MSSZ 10.
KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK
10.1
Az MSSZ tagjai külföldön olimpiai, nemzetközi versenyszámokban csak az ISSF, CISM,
MLAIC, IPSC nemzetei, illetve azok tagjai (klubjai) által az ISSF, CISM, MLAIC, IPSC
szabályai szerint rendezett versenyeken vehetnek részt, olimpiai, vagy nemzetközi
versenyszámokban.
10.2
A 10.1 pontban leírtak engedélyezéséért a kiutazást megelőzően legalább 14 nappal kell az
MSSZ-hez kérelmet benyújtani. A kérelem benyújtásakor mellékelni kell a rendezők által
megküldött versenykiírást és a kiutaztatandó csapat személyi összetételét. A kérelmet az MSSZ
öt munkanap elteltével köteles véleményezni.
10.3
A 10.2 pont ellenében történő kiutazás esetén az MSSZ köteles vétkes tagja ellen fegyelmi
eljárást kezdeményezni.
10.4
Az MSSZ tagjai külföldi edzőtáborozáson csak az MSSZ előzetes engedélyével vehetnek részt.
Az engedély iránti kérelmet, az edzőtáborozás programját és személyi összetételét a kiutazás
előtt legalább 14 munkanappal kell a MSSZ-hez írásban benyújtani. A kérelmet az MSSZ-nek
72 órán belül véleményeznie kell.
10.5
A 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. pontokban szabályozott engedélyek kiadását z MSSZ köteles
megtagadni, amennyiben azok az ISSF vonatkozó szabályaiba ütköznek.
MSSZ 11.
VERSENYBÍRÓI MINŐSÍTÉSEK ÉS AZOK MEGSZERZÉSE.
KÉPZÉSEK – TOVÁBBKÉPZÉSEK
11.1
A MSSZ és területei szervei által, valamint az egyesületek szervezésében lebonyolított
versenyeken csak bírói vizsgával (minősítéssel) rendelkező versenybírák tevékenykedhetnek.
Kiképzés alatt álló (tanfolyamos) bírákat megfelelően képzett versenybíró jelenlétében indító,
értékelő beosztásban lehet alkalmazni. Az első (alap) vizsga letétele után a bíró a III. osztályú
besorolást, minősítést kap.
A nemzetközi, országos és I., II., III. osztályú versenybírák nyilvántartását, az MSSZ
Versenybíró Bizottsága tartja nyilván. A II. és III. osztályú versenybírákat a területi
szövetségek is nyilván tarthatják.
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11. 2
Gyakorló versenybíró. Nincs vizsgához kötve.
A szabályokat elméletben és gyakorlatban jól ismerő a vezető versenybíró, vagy az értékelők
mellett, azok felügyeletével tevékenykedő személy. Felkészülés lehet a III. osztályú
versenybírói tanfolyamra, vizsgára.
11. 3
III. osztályú versenybírói minősítés. Tanfolyamhoz és vizsgához kötött.
III. osztályú versenybírói tanfolyam szervezése, megtartása, a területi (megyei)
szakszövetségek jog és hatásköre. Szükség esetén segítséget kérhetnek az MSSZ Versenybíró
Bizottságától. A vizsgáztatás megtartására, levezetése az MSSZ versenybíró Bizottságának
jog és hatáskörébe tartozik.
11. 4
II. osztályú versenybírói minősítés. Vizsgához nem kötött.
Legalább (2) két év aktív, eredményes III. osztályú versenybírói munka után II. osztályú
minősítést, az illetékes megyei szakszövetség elnöksége adományozhatja Versenybíró
Bizottságának javaslatára. A változást közölni kell az MSSZ Versenybíró Bizottságával.
11. 5
I. osztályú versenybírói minősítés. Vizsgához kötött.
Két (2) éves aktív, eredményes II. osztályú versenybírói munka után a területi, megyei
szakszövetség elnökségének javaslatára a Magyar Sportlövők Szövetsége Versenybíró
Bizottsága végzi a vizsgáztatást. (Szükség esetén a vizsgát tanfolyam is megelőzheti. Ezt a
felkészítő tanfolyamot a Megyei szakszövetségek is elvégezhetik.)
11. 5. 1
A vizsgák szakági irányultságúak.
- puska – pisztoly - értékelő,
- futócél – értékelő,
- koronglövő versenyszámok
- történelmi pontlövő puska – pisztoly - értékelő,
- Western puska – pisztoly - értékelő,
- Multigun,
- Rapid Shooting,
- Steel Challenge,
- Target Sprint.
11. 6
Országos Versenybíró-i cím. Adományozott minősítés.
A Magyar Sportlövők Szövetsége Elnöksége, Országos Versenybíró címet adományozhat az
illetékes területi szakszövetség elnökségének javaslatára annak az I. osztályú versenybírónak,
aki huzamos időn keresztül (legalább öt (5) év) kiemelkedő szakmai munkát végzett.
Tevékenyen részt vett a versenybíró utánpótlás képzésében, gyakorlati oktatásában, kiemelt,
országos versenyeken közreműködött, vagy azok vezetőbírója volt.
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11. 7
Továbbképzések. Minősítések érvényessége.
A versenybíráknak meghatározott időközökben továbbképzésen kell részt venniük. A
nemzetközi, országos és I. osztályú minősítésű bíráknál ezt a Magyar Sportlövők Szövetsége
szervezi és bonyolítja, az alacsonyabb II. és III. osztályú minősítésű versenybírák
továbbképzése a területi szakszövetségek feladata.
Az a versenybíró, aki két egymást követő továbbképzésen nem vesz részt visszaminősíthető.
11. 7. 1
A II. és a III. osztályú versenybírók részére a területi (megyei) szövetségeknek lehetőleg két (2)
évenként, de legkésőbb (4) évente az esetleges szabályváltozások figyelembe vételével
továbbképzést kell tartani. A továbbképzések alkalmával a „Versenybírói Igazolványokat” a
következő továbbképzés idejéig érvényesíteni kell.
A továbbképzésről készült jelenléti ívet, jegyzőkönyvet a résztvevők adataival meg kell küldeni
az MSSZ Versenybíró Bizottságának.
11. 7. 2
Az I. osztályú, Országos, Nemzetközi versenybírók részére lehetőleg két (2) évenként, de
legkésőbb négy (4) évente (az olimpiai ciklust követő évben mindenképpen) az aktuális
szabálymódosításokat is figyelembe véve, továbbképzést kell tartani. A továbbképzések
alkalmával a „Versenybírói Igazolványokat” a következő továbbképzés idejéig érvényesíteni
kell.
11.7.3
A 70. életévüket betöltött versenybírók, vagy akik a továbbképzés évében töltik be a 70.
életévüket, a meghosszabbítás rovatba „VISSZAVONÁSIG” érvényes bejegyzést kell tenni.
11. 8
A II. és a III. osztályú versenybírók nyilvántartását különös tekintettel a változásokra, lehetőleg
a területi szövetségek végezzék. Az adatokban bekövetkező változásokat az MSSZ Versenybíró
Bizottsága részére biztosítják, megküldik. Az I. osztályú, Országos, Nemzetközi versenybírók
nyilvántartását az MSSZ végzi. Az adatok frissítése érdekében az MSSZ-nek, és a megyei
szövetségeknek együtt kell működni.
11. 9
Nemzetközi Versenybíró.
ISSF vizsgához, idegen nyelv (lehetőleg angol) legalább társalgási szintű ismeretéhez kötött.
11. 9. 1
„B” licenc. A Magyar Sportlövők Szövetsége Elnöksége, Versenybíró Bizottságának együttes
javaslata, legalább (5) öt év nemzetközi, vagy OB, vagy kontinentális versenyen való
közreműködés után, az MSSz kérésére, az ISSF Versenybíró Bizottságánál vizsgával
szerezhető,
11. 9. 2
„A” licenc. Megszerzésének feltételei megegyeznek a „B” licenc megszerzésének feltételeivel.
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11. 10
Az „A” és „B” licencek (4) négy évig érvényesek. Érvényességi idejük lejártával az MSSZ
kérelmére az ISSF meghosszabbítja, meghosszabbíthatja.
11.11
A versenybírók díjazását, óradíját, évenkénti korrekcióját a Versenybíró Bizottság javaslatára a
naptári év első elnökségi ülésén, az MSSZ elnöksége állapítja meg. A díjazás mértéke nem
lehet alacsonyabb az előző évinél.
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