
MSSZ Országos Bajnokság 2022. 

Target Sprint nemzetközi és 

Target Sprint nemzeti OB 

Versenykiírás 

A bajnokság rendezője: a Magyar Sportlövők Szövetsége. 

A bajnokság célja: a 2022. évi egyéni „Országos Bajnok” -i cím odaítélése. 

A bajnokság helyszíne és időpontja:  
4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 27., 2022. június 25. 

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

• aki legalább nyolc versenyző közül az első helyen végez

Csapat „Országos Bajnok”-i címet szereznek azon egyesület tagjai: 

• akik legalább három egyesület, klub csapatának versengésében az első helyen

végeznek, 

Versenyszámok: (egyéni, csapat és mix csapat) 

Nemzeti versenyszámok: (minden korcsoport részére) 

Rugós nyílt irányzékú légpuska, légpisztoly, vegyes (puska-pisztoly), 2x5 bukó célpont 

álló testhelyzetben max.: 2x15 lövés 64 mm bukó célra 

Minden versenyző a saját-, vagy legfeljebb egyel magasabb korcsoportban indulhat! 

Nemzetközi versenyszámok: (ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport részére) 

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 

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!  



 

 

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  
 

Nevezés: 

A SVIR-ben, a pótnevezést 2022.06.18-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!!! 

 

Nevezési határidő: 2021. június 11.  
Azon egyesület, klub, szakosztály, amely a nevezési határidőt nem tartja be, önmagát zárja ki a 
bajnokságban való részvételből. 
 
Nevezési díjak: 
Serdülő, ifjúsági, junior: 2.000,-Ft/fő versenyszám 
Felnőtt:     3.000,-Ft/fő versenyszám 
Csapat:     2.000,-Ft/ csapat/versenyszám 
 
A nevezési határidőt követően leadott nevezés: 

Serdülő, ifjúsági, junior: 4.000,-Ft/fő versenyszám 
Felnőtt:     6.000,-Ft/fő versenyszám 
Csapat:     4.000,-Ft/csapat/versenyszám 
 
A nevezési díjak befizetése határidőig csekken, átutalással vagy készpénzben a Szövetségben 
történhet. A bajnokságon kizárólag az a versenyző, illetve csapat indulhat, illetve vehet részt, aki a 
befizetést a verseny helyszínén igazolni tudja. 
 
Nevezési díj beérkezési határidő: 2021. június 18. 
 
Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény ide vonatkozó rendelkezése szerint azon 
sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzői indulhatnak, akik legkésőbb a nevezésükkel 
együtt megküldik az MSSZ-nek a NAV “0” ás igazolását. 
 
Technikai szabályok: A Szövetség a bajnokságot az ISSF és az MSSZ érvényben levő 
versenyszabályai szerint rendezi.  
 

 

Díjazás: a Szövetség azon versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján “Országos 
Bajnok”-i címet szereznek az egyéni I. helyezettek részére serleget, érmet és oklevelet, a II-III. 
helyezettek részére érmet és oklevelet, csapat 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. helyzettek részére a Szövetség külön oklevelet ad ki. 
 
Díjkiosztás: az adott versenyszám befejezését követően a kijelölt helyszínen. 
 
Sorsolás: a beérkezett nevezések alapján a lőállások név szerint kerülnek kisorsolásra, a 
lőállásbeosztást a szövetség honlapján a verseny előtt 3 nappal közzéteszi. 
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A helyszínen nem lehet versenyengedélyt váltani, illetve nevezési díjat fizetni. 

 

 

Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot. 

 

 

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 
visszafizetésre kerül. 

 

Óvási díj: 5.000,-Ft 

 

Az esetleges járványügyi intézkedések végett sor kerülhet biztonsági szabályok bevezetésére (mint 

például a nézőtéren tartózkodók között bevezetett minimális biztonsági távolság, a futópályára és a 

lőtérre a versenyzőkön kívül minden más személy belépésének korlátozása), amelyet biztonsági 

személyzet ellenőrizhet és a szabályokat be nem tartókat figyelmezteti, indokolt esetben a 

rendezvény helyszínéről eltávolítja és a szükséges hatósági intézkedéseket kezdeményezi. 

 

 

Budapest, 2022. március 16.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


