
A válogatás elvei 

a Wroclawban 2022. 09. 05-18. között megrendezésre kerülő  

25/50 m-es Európa-bajnokságra  

és a  

Kairóban 2022.10.12-25. között megrendezésre kerülő 

10/25/50m-es felnőtt és junior világbajnokságra  

pisztoly és puska versenyszámokban: 

 

- A 2022-es 10 m-es EB-n felnőtt egyéni olimpiai számban érmet nyert 

versenyzők adott számban zöld utat kapnak a kairói VB-re. 

- Három válogató versenyt írunk ki: 

2022. június 17-19. Budapest Bajnokság, Fehér út 

2022. július 1-3. Pécs 

2022. július 28-31. MSSZ OB és válogató, Fehér út 

- Csak a fenti három versenyen (hely és idő) elért eredményeket vesszük 

figyelembe a válogatásnál. A szövetségi kapitány másik versenyt jelölhet ki, 

amennyiben ez szükségessé válik (vis maior esetben). 

-  A versenyeken nyílt döntőket rendezünk, nincs korcsoportos verseny, egy 

ranglista készül. 

-  A három versenyből a két legjobb kvalifikációs eredmény és két hozzá tartozó 

döntő számít. 

- Pisztoly számokban döntőkben a győztes 3 a második 2 harmadik 1 a 

negyedik – hatodik 0,5 eredményességi pontot kap. 

- Puska számokban döntőkben a győztes 1,5 a második 1 harmadik 0,5 a 

negyedik – hatodik 0,25 eredményességi pontot kap. 

- A felsorolt 2022-es versenyeken, a 10 m-es EB, a Junior VK és a VK fordulók 

egyéni döntőiben szerepeltek a következő módon kapnak eredményességi 



pontot: Arany 3, ezüst 2, bronz 1, negyedik 0,5 öttől nyolcig helyezett 0,25 

pont. Ez vonatkozik a felnőtt és a junior döntőkre is. A juniorban kapott 

eredményességi pontokat csak a junior csapatba való kerüléshez vesszük 

figyelembe. 

- A két eredmény átlagához adjuk hozzá a döntős eredmények után járó és a 

2022-es nemzetközi eredményesség alapján kapott eredményességi pontokat. 

- A vegyes párosok az egyéni válogatás sorrendje alapján alakulnak ki. Tehát 

a női első a férfi elsővel, a női második a férfi második helyezettel alkotja a 

vegyes párost. A vegyes párosba kerüléshez a zöld utat kapott sportolóknak is 

részt kell venni a válogató versenyeken. 

- A válogató versenyek alapján kialakult sorrend nem jelent automatikus EB 

vagy VB részvételt. A szövetségi kapitány egyeztet a szakbizottságokkal és az 

elnökség elé terjeszti javaslatát az EB-n és a VB-n MSSZ költségén illetve 

saját/klub költségen részt vevő sportolók névsorát. 

 


