
 

 

 
 
 

MSSZ Országos Bajnoksága 2022.  

Rapid Shooting 

Versenykiírás 
 

 

Az Országos Bajnokság rendezője:  

Magyar Sportlövők Szövetsége, és a Börzsöny Lövészsportklub - Márianosztra 

 

Országos Bajnokság célja: 

A lövészsport népszerűsítése, a 2022. évi egyéni és az Országos Bajnoki címodaítélése 

a Rapid Shooting 31,32,33,34,35 fegyverágakban. 

 

Országos Bajnoki címet egyéni férfi, egyéni női korosztályban lehet szerezni. 

Csapatverseny nem kerül meghirdetésre! 

 

Az Országos Bajnokság ideje: 

2022. szeptember 17-18. szombat vasárnap  

 

Bajnokság helyszíne:  

Verőce lőtér 

 

Divíziók: 

MSSZ fegyverág: (31) Sportpisztoly – Peremgyújtású maroklőfegyver divízió 

MSSZ fegyverág: (32) Központi gyújtású pisztoly – Gyári öntöltő maroklőfegyver 

divízió 

MSSZ fegyverág: (33) Sörétes puska  

- Ismétlő rendszerű sörétes puska divízió (pumpás) 

- Standard öntöltő sörétes puska divízió. 

MSSZ fegyverág: (34) Kiskaliberű puska – Nyílt peremgyújtású puska divízió 

MSSZ fegyverág: (35) Nagyöbű puska – Nyílt puska divízió 

 

Az Országos Bajnokság tisztségviselői  

Versenyigazgató: Dr. Gáspár Miklós MSSZ – Szituációs szakágvezető 

Vezetőbíró: Belme Attila országos bíró, az MSSZ Szituációs szakág bírói bizottság 

elnöke 

Kiemelt versenybíró: Mészáros Zoltán – Rapid Shooting versenyág vezető 

 



 

 

Nevezés: 

Nevezési határidő: 2022. augusztus 17. a SVIR-ben! 

Nevezési díj: 5000. - Ft / fő/ az első divízió, minden további divízió nevezése esetén: 3.000. – Ft / 

fő / divízió, Nevezési díj kiegyenlítése banki utalássa, vagy személyesen a helyszínen. 

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

érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2022. évre érvényes 

versenyengedélyével rendelkeznek. 

 

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 fegyverek. A résztvevők egyesületük, vagy saját fegyvereikkel vesznek 

részt a bajnokságon, és jogszerűen birtokolják a versenyen lőfegyvereiket! 

 

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

az MSSZ versenyszabályai szerint. 

 

Díjazás: 

Egyéni „Országos Bajnok”-i címet szerez az a versenyző: aki legalább nyolc versenyző közül az 

első helyen végez!  Megszerezhető minősítési szintek: I-IV. Osztály az egyéni versenyekben.  

 

Sörétes puska (33) ismétlőt és az öntöltőt divízió esetében amennyiben nincs, meg a minimum 

8 induló akkor összevonásra kerül. 

Az egyéni I. serleg, érem, oklevél, A II-III. Helyezettek serleg, érem, oklevél, díjazásban 

részesülnek.  Különdíjak: Legeredményesebb sportoló, legeredményesebb női sportoló és a 

legeredményesebb senior vagy super senior sportoló. 

Öltözködési etikett és Felszerelés:  

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

Ruházat: a 2015. 07. 01-jén elfogadott öltözködési szabályok. Kimondottan Katonai vagy 

terepmintás ruházat használata nem megengedett, cask is hivatásos állomány részére. 

 

Óvás: 

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: 5000,- Ft.  

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

 

Budapest, 2022. március 16. 


