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VERSENYKIÍRÁS 

A verseny célja:   B.A.Z  megye bajnoka cím elnyerése. 
A lövészsport népszerűsítése. Minősítő verseny! 
Sportbaráti kapcsolat ápolása, minősítés megszerzésének 

lehetősége. 

A verseny helye:  Miskolc, Csokonai utca. MVSE lőtere. 
A verseny ideje:  2022. 06.11. 9.00 óra 
A verseny rendezője: B.A. Z. Megyei Sportlövő Szövetség 
A verseny résztvevői: Meghívott klubok egyesületek tagjai, akik a versenyre 
neveznek. 
Versenyszámok:   

Nemzeti: Kispuska 30 fekvő férfi-női kategória 50m 
Standard puska 30 fekvő férfi-női kategória 50m 
Sportpisztoly 20 férfi-női kategória 25m 

Bevezető és újító jelleggel az alábbi versenyszámok is megrendezésre kerülnek 

megfelelő jelentkező esetén:  

  50 m Peremgyújtású Puska gyorslövés Fém irányzék  

  50 m Peremgyújtású Puska gyorslövés Optikai irányzék 

  25m Peremgyújtású Pisztoly Gyorslövés Fém irányzék 

A fenti versenyszámok tekintetében abban az esetben adunk át díjakat 
amennyiben legalább 5 fő indul kategóriánként. 

Nevezés: 2022.06.05-ig e-mailen 2011mvse@gmail.com vagy 06-30-3267758 
Bényei Ferencnél a gyorsabb feldolgozás érdekében.  

 Csak az említett módon fogadjuk el a nevezést, azon felül az MSSZ 
honlapján a SVIR-be is nevezni kell, de e mailen értesítést akkor is 
kérünk! 

Nevezési díj: 2000 Ft/ versenyszám 

Résztvevők: BAZ megye rajtengedéllyel rendelkező versenyzői, valamint azok, akik 
a megadott nevezési határidőig jelzik részvételüket és 2022-re érvényes 
rajtengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkeznek. 

Lőállásbeosztás: Az időben leadott nevezések szerint lőállás beosztás készül, 
melyet az egyesületek részére megküldünk email-ben! 
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Technikai előírások: A Magyar Sportlövő Szövetség szabályai a mérvadók.  
Azonkívül felhívjuk a résztvevők figyelmét a biztonsági előírások betartására.  
 
 A verseny ideje alatt kérjük betartani az aktuális, érvényben lévő járványügyi 
előírásokat! 

 
Technikai előírások ll:  
- a szövetség a bajnokságot az ISSF és az MSSZ érvényben lévő 

versenyszabályai szerint rendezi. 
- fegyver:  
- kispuska: MSSZ szabályai szerint gyárilag nyíltirányzékú fegyver 
- standard puska: MSSZ szabályainak megfelelő. 
- sportpisztoly: MSSZ szabálya szerint. 
- lőidő: Az MSSZ szabályainak megfelelően. 
- ruházat: A versenyszámoknál a sportlövészet szabályai szerint.  
- lőlap: Standard puska 50 m lap, sport pisztoly 8a lap. 
Óvás: vitás esetekben a „Sportlövészet szabályai” szerint a vezetőbíró dönt. 
 
Díjazás: Versenyszámonként, I-II-III helyezett érem és oklevél díjazásban részesül. 

  
Költségek: A rendezés költségeit a B.A. Z. Megyei Sportlövő Szövetség, minden 

egyéb költség a részvevőket terheli. 
Program:  9.00 Nemzeti pisztolyos versenyszámok kezdete,a verseny befejezése 

után (várhatóan 14 óra) eredményhirdetés. 
                     
. 
Óvás: Eredményközléstől számított 30 percen belül 1000 Ft óvási díj befizetésével 
 
Egyéb: Felhívjuk a figyelmet a lőtérszabályzat és a fegyverszállítással kapcsolatos 

szabályok szigorú betartására. 
  
 A versenyzők nevezésükkel alávetik magukat a sportlövészet szabályainak!                 
  

 
 

                                 
Miskolc, 2022. 04. 30.       Bényei Ferenc        
                          BAZ  Megyei főtitkár 
 


