
  
 

 

 
 
 
 

MSSZ Országos Bajnokság 2022. 

 50m Futócél Ifjúsági-Junior Versenyszámokban  

Versenykiírás 
 

 

Bajnokság rendezője: Magyar Sportlövők Szövetsége. 

Bajnokságok célja: 2022. évi egyéni és csapat „Országos Bajnok” -i cím odaítélése. 

Bajnokság helyszíne, időpontja: 

8315 Gyenesdiás, Lőtéri u. Sportlőtér-centrum, 2021. július 17-19. 

Nevezési határidő: 2022. június 17.  

Azon egyesület, amely a nevezési határidőt nem tartja be, önmagát automatikusan 

kizárja az OB-n indulók közül. 

 

Nevezési díjak:     

Ifjúsági, junior: 2000.-Ft/fő//csapat/versenyszám. 

 

A nevezési díjak befizetése a versenyt megelőzően a helyszínen történik. 

  

Program: 

 

 2022. július 17.  09.00-tól 18.00-ig edzés, sorsolás, eligazítás. 

 2022. július 18.  09.00-tól 13.30-ig junior 30+30, 40 vegyes    

 2022. július 18.  09.00-tól 17:00-ig   ifi, ffi 30+30, ifi 40 vegyes 

 

 

Technikai szabályok: A Szövetség a bajnokságot az ISSF és az MSSZ érvényben 

versenyszabályai szerint rendezi.  

Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet 

doppingvizsgálatot. 

 

Költségek: A rendezés és a doppingvizsgálat költségei az MSSZ –t, minden egyéb 

költség a résztvevő egyesületeket terheli. 

 

Felszerelés: Az ISSF szabályainak megfelelő ruházat. 

 

 



 

 

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

Aki minimum nyolc versenyző közül az első helyen végez,  

A lőtt eredmény, kizárólag abban a korcsoportban és versenyszámban jogosít figyelembe vételre, 

melyben azt teljesítette. 

Több korcsoportban való indulás esetén, és a csapatversenyekben is az előzőkben leírtak szerint kell 

eljárni. 

 

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

Akik legalább három klub csapatának versengésében az első helyen végeznek. 

 

A versenyszámok kizárólag minimum 8 fő nevezése esetén kerülnek megrendezésre. Amennyiben 

korcsoportonként és versenyszámonként a nevezéstől eltérően a helyszínen nincs min. 8 fő 

jelentkező, abban az esetben, -ha lehetséges- a korcsoportok összevonásra kerülnek!  

 

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

Bajnok”-i címet szereznek az egyéni indulók ill. csapatok I-III. helyezettek részére érmet és 

oklevelet ad. Azon versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján az egyéni indulók ill. 

csapatok „Országos Bajnok”-i címet nem szerezhetnek, az I-III. helyezettek részére a Szövetség 

külön oklevelet ad. 

 

Nevezés: A SVIR-ben,  
a pótnevezést 2022.07.03-ig, e-mailben az attila.keri@hunshooting.hu –ra kérjük megküldeni. A 
helyszínen nincs lehetőség nevezésre, a nevezések megváltoztatására kivétel a meg nem 
jelentek miatt végrehajtott korcsoport összevonást!!! 

 

A versenyen rész vehetnek, akik: 

• MSSZ tagsággal rendelkező egyesület, klub tagjai  
• akik a 10. életévüket a versenyt megelőző napjáig betöltötték 

• MSSZ által leigazolt versenyzők 

• 2022. évre érvényes rajtengedéllyel rendelkeznek 

• érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek 

• a nevezési díjat határidőre befizetik 

• jogszerűen birtokolják a versenyen lőfegyvereiket!!   

 

Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot. 

 

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. 

 

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

 

Óvás esetén, a helyszínen felkért háromtagú Bizottság (vezetőbíró, MSSZ megbízott, az ügyben 

nem érintett egyesület személye) dönt. Határozatuk ellen fellebbezésnek nincs helye. Óvás 

benyújtása írásban, az óvási díjbefizetésével történik, amely összeget jogos reklamáció esetén 

visszaadunk. 

Óvási díj: 5.000,-Ft 

 

 

Budapest, 2022. március 16. 
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