M S S Z M A G YA R K U PA S O R O ZAT
TARGET SPRINT
Ve r s e n y k i í r á s

Engedély száma:

1 forduló rendezője: Hódmezővásárhelyi Cél-Tudat SE, Hód Triatlon és Öttusa SE
Verseny célja: versenyzési-, felkészülési és minősülési lehetőségek biztosítása nemzeti- és nemzetközi
versenyszámokban. A Target Sprint szakág népszerűsítése.
Verseny tervezett ideje, helye:
1. forduló: 2022. április 02. (szombat) Hódmezővásárhely
2. forduló: 2022. április 23. (szombat) Budakeszi
3. forduló: 2022. május 21. (szombat) Csepel
4. forduló: 2022. július 09. (szombat) Később kerül kiválasztásra
(A szervezőbizottság a helyszín és időpont változtatás jogát fent tartja!)
Egyéni versenyszámok: (minden korcsoport részére)
Nemzeti versenyszámok:
Rugós nyílt irányzékú légpuska, légpisztoly, 2x5 bukó célpont álló testhelyzetben max.: 2x15 lövés 64
mm bukó célra
Nemzetközi versenyszámok:
Zártirányzékú CO2-, és sűrített levegős légpuska (A légpuska súlya max. 4.5 kg lehet)
2x5 bukó célpont álló testhelyzetben max.: 2x15 lövés 35 mm bukó célra
A verseny jellege: tömegrajtos
Versenyen részt vehet aki:
- MSSZ tagsággal rendelkező egyesület, klub tagjai
- MSSZ által leigazolt versenyzők
- 2022. évre érvényes rajtengedéllyel rendelkeznek
- érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek
- a nevezési díjat határidőre befizetik
- Nemzeti versenyszámba külön diák kategóriát hirdetünk, amelyhez elegendő iskolaorvosi
igazolás.
Nevezés, információkérés: A SVIR rendszeren keresztül.
Kérjük a nevezéseket e-mailben is elküldeni!!! Minden fordulóra külön nevezés szükséges!
Nevezési határidők:
1. forduló: 2022. április 02. (szombat) Jákó Csaba +3620/ 967 6762 csaba@poligon22.hu
2. forduló: 2022. április 23. (szombat) Fazakas Mónika +3620/565 9606 monikafazakas11@gmail.com
3. forduló: 2022. május 21. (szombat) Deme Zoltán +3620/ 341 4288 demezoltanhun@gmail.com
4. forduló: később kerül pontosításra.

Nevezési díj: Serdülő, Ifi, Junior: 2.000,- Ft/fő/versenyszám, Felnőtt: 3.000,- Ft/fő/versenyszám
Fizetés a helyszínen, számla ellenében.
Díjazás: I-III. helyezettek érem és oklevél díjazásban részesülnek fordulóként, külön férfi és nő,
valamint korcsoportonkénti helyezéseket figyelembe véve. (Amennyiben nemenként és
korcsoportonként legalább 5 versenyző nem indul, abban az esetben versenyszámonként összevont
díjazás történik.)
Egyéb: Kérjük mindenki tartsa be az érvényben lévő járványügyi intézkedéseket. A versenyek
nézőközönség nélkül kerülnek megrendezésre. Szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező a
lőálláson kívül!

Budapest, 2022. március 01.
Rendezőbizottság

