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2021/2022 TANÉVI 
SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA® 

 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

1. A verseny célja 

• A lövészsport népszerűsítése a köznevelési intézmények tanulói és pedagógusai körében.  

• A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.  

• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a sportlövő diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a Diákolimpia® 
versenyrendszerében.  

• A tanév „GYŐR-MOSON-SOPRON Megye Sportlövő Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további 
helyezések eldöntése.  

2. A verseny rendezője 

A GYŐR-MOSON-SOPRON  megyei verseny a GYŐR-MOSON-SOPRON Megyei Sportlövő Szövetség 
szervezésében kerül megrendezésre. 

3. A verseny ideje és helyszíne 

Helyszín: BAKONYSZENTLÁSZLÓ, Nádas utca 6. légpuska verseny 

                 Győri Lövészklub Bácsai uti lőcsarnok , Győr légpisztoly verseny 

Időpont: 2022. április 23 (SZOMBAT) 8 órától 

Országos Döntő:  2022. május 22. (péntek) Gyöngyös, dr. Fejes András Sport és Rendezvénycsarnok 

4. Résztvevők 

      A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint. 

      Korcsoportok 

III-IV. korcsoport: 2007 és 2012 között született tanulók 

V-VI. korcsoport: 2001 és 2006 született tanulók 

Felversenyzés: 

Egyéni és csapatverseny: Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzés nem lehetséges 

Korlátozás 

- V-VI. korcsoport „B” kategóriában csak az indítható 20 lövéses versenyszámban, aki az előző naptári évben 
nem  minősült  40, vagy 60 lövéses versenyszámban.  

 
- A B kategóriás versenyszámokban azok vehetnek részt, akik rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel, 

de csak nemzeti versenyszámokban szereztek minősítést. 
 
Indulási korlátozás 
- egy versenyző minimum két versenyszámban, egy puska, és egy pisztoly számban indulhat 
- III-IV. és a V-VI. korcsoport „B” kategóriában a légpuska versenyszámok közül egy tanuló csak egy 

versenyszámban indítható 
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A versenyen kizárólag a 10. évetévüket betöltött tanulók vehetnek részt. 
A versenyzők kizárólag, ugyanazon iskola tanulóiból összeállított csapatban indulhatnak csapatversenyben 
 
Egyéni verseny és csapatverseny: A köznevelési intézmények azon versenyzői és csapatai amelyek a 
megadott nevezési határidőig elektronikus benevezéssel rendelkeznek, 
.  
 

5.Versenyszámok, kategóriák 

Egyéni és csapatverseny az alábbi versenyszámokban: 

III-IV. korcsoport 
  leányok részére: nyíltirányzékú légpuska 20 lövés  
  zártirányzékú légpuska 20 lövés 

 légpisztoly 20 lövés  
 fiúk részére: nyíltirányzékú légpuska 20 lövés  
   zártirányzékú légpuska 20 lövés 
 légpisztoly 20 lövés egyéni  
 

 

V-VI. korcsoport „A” kategória 

 leányok részére: zártirányzékú légpuska 40 lövés  
 légpisztoly 40 lövés  
 fiúk részére: zártirányzékú légpuska 40 lövés 
 légpisztoly 40 lövés 
 

V-VI. korcsoport „B” kategória  
 leányok részére: nyíltirányzékú légpuska 20 lövés 
   zártirányzékú légpuska 20 lövés 
 légpisztoly 20 lövés  
 fiúk részére: nyíltirányzékú légpuska 20 lövés  
  zártirányzékú légpuska 20 lövés 
 légpisztoly 20 lövés egyéni  

 

6.Versenyek lebonyolítása 

A beérkezett nevezések alapján. 

7.Nevezés 

 Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint. 
Online nevezési felület elérhető a Diákolimpia@honlapjáról https://nevezes.diakolimpia.hu . vagy mobil 
applikáción keresztül (https://diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolompia-applikacioja/) 
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el .  
 

Nevezési határidő: A megyei szervezetek kiírásai szerint, de legkésőbb az első megyei verseny kezdetéig, 
amelynek időpontja: 2022. április 22. péntek 
Nevezési díj nincs! 
Amennyiben −akár utólag is –megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplőversenyző a 
jelen 7.. Nevezés pontban foglaltakat nem tartotta be –különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
https://nevezes.diakolimpia.hu/
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került nevezésre –, az egyéni versenyző vagy a csapat eredménye megsemmisítésre kerül –a versenyző(k) 
részére felvételi többletpont igazolás nem kerül kiállításra.  

 

A Magyar Diáksport Szövetség elektronikus nevezési rendszerben minden esetben szükséges 
elvégezni a nevezést.  

 

8. Költségek 
A rendezés és a díjazás költségeit a  GYŐR-MOSON-SOPRON Megyei Sportlövő Szövetség biztosítja. A 
nevezés díjtalan. 
 

9. Igazolások 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022 tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja” szerint 

A versenyen minden versenyzőnek be kell mutatnia a kinyomtatott, megfelelően kitöltött és aláírásokkal, 
valamint pecsétekkel ellátott nevezési lapot. 

 

10. Díjazás 

Az egyéni verseny I–III. helyezett versenyzői érem- és oklevél díjazásban részesülnek.  

Csapatverseny I-III. helyezett csapat érem- és oklevél díjazásban részesül.  

11. Sportági rendelkezések 

• A Szövetség a bajnokságot az ISSF és az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint rendezi. 

• A GYŐR-MOSON-SOPRON Megyei Sportlövő Szövetség a résztvevőknek fegyvert, lövedéket nem tud 
biztosítani. 

• Fegyver:  
Légpuska: bármilyen rendszerű gyárilag nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű, 4,5 kg-nál nem nehezebb 
légpuska használható. Kiegészíthető rögzített, magasított pofadékkal és olyan súlyozással, amely támasztékul 
nem szolgál. 
Légpisztoly: az MSSZ szabályainak megfelelő.  
Zártirányzékú légpuska a sportlövészet szabályai szerint. 

• Lövedék: 4,5 mm-es bármely gyártmányú, ólomból, vagy hasonló lágy anyagból készült. 
• Lőidő:   

− 20 lövéses: próbalövésekkel együtt 30 perc.  
− 40 lövéses: próbalövésekkel együtt 1 óra 15 perc. 

• Ruházat:  
− A nyíltirányzékú légpuska versenyszámoknál lövészkabát, lövész-nadrág és lövészcipő nem használható, 

lövészkesztyű igen.  
− A zártirányzékú légpuska versenyszámainál a sportlövészet szabályai szerint. 

• Lőlap:  
− Nyíltirányzékú légpuska, zártirányzékú légpuska és légpisztoly lőlap.  
- Óvás: Vitás esetekben a „Sportlövészet szabályai” szerint a vezetőbíró dönt. 

• Minden, itt nem érintett kérdésben a MSSZ versenyszabályzata, és a Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. 
tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat”-ban meghatározottak szerint kell eljárni. 

 
 
További információ: 

Név:Laczik Zsolt Győr-Moson-Sopron Megyei SSZ főtitkára 

Cím: Győr, Pásztor u. 16. 
Telefon: 06-70-335-7368 

e-mail:zsoltlaczik@gmail.com  és/vagy  
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Szücs Gábor Szent László Lövészklub ügyvezető elnöke 

Cím: Bakonyszentlászló, Nádas utca 6. 
Telefon: 06-30-569-8706. 

e-mail: loveszklub@freemail.hu 
 

            Magyar Sportlövők Szövetsége 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  
                                      Telefon: (06-1) 460-6895  

                         Versenyinformáció:  
                                       Kéri Attila e-mail: attila.keri@hunshooting.hu Honlap: www.hunshooting.hu  
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