MSSZ - MEFLSZ Országos Bajnokság 2022.
Nemzetközi és Nemzeti Versenyszámok
25-50m Történelmi Pontlövész versenyszámok
Versenykiírás

Verseny rendezője: Magyar Sportlövők Szövetsége és a MEFLSZ
Verseny dátuma: 2022.július 22-24.
Verseny helyszíne: Sarlóspuszta, sportlőtér
A bajnokság célja: Egyéni Országos Bajnoki címek odaítélése.

Július 22. péntek gyakorlónap
Július 23. szombat 10.00-től nemzetközi elöltöltő versenyszámok
Július 24. vasárnap 10.00-től nemzeti elöltöltő és a szerelt lőszeres
versenyszámok kerülnek megrendezésre
Versenyszámok:
Nemzetközi versenyszámok:
25 m-es versenyszámok:
ET1 Kuchenreuter (25m csappantyús pisztoly)
ET1 Mariette (25 m replika csappantyús revolver)
ET1 Cominazzo (huzagolatlan kovás pisztoly)
50m-es versenyszámok:
ET 1 Pensylvania (50 m kovás puska)
ET 1 Vetterli Originál/Replika (50 m csappantyús szabadpuska)
ET1 Malson (csappantyús revolver)
ET1 Miquelet Replika (kovás hadimuskéta)
ET1 Remington(Mariette,vagy Colt és a Malson összege)
ET1 Bem /Lamarmora originál, és replika (50m csappantyús hadipuska)

Nemzeti versenyszámok:
25 m-es versenyszámok:
ET1 Paterson (25 m replika nyitott keretes csappantyús revolver)
ET3 Frommer (25 m 1945 előtti szolgálati öntöltő pisztoly)
ET1 Klapka (25m huzagolatlan hadi pisztoly, 10 mm feletti űrmérettel)
ET1 Lenkey (25m huzagolatlan hadikarabély 50cm alatti csőhosszal, 13 mm feletti űrmérettel)
ET3 Webley (25m 1896 előtti SA revolver)
ET1 Rákóczi (25m huzagolt csövű kovás pisztoly
50m-es versenyszámok:
ET1 Berdan (50m csappantyús hátultöltő puska)
ET1 Trapper (50m gömblövedékes puska, modern lövész kiegészítők nélkül)
ET2 Yellowboy (50m 1896 előtti ismétlő puska)
ET1 Augsutin (50m perkussziós vagy kovás, huzagolatlan hadimuskéta 13 mm feletti űrmérettel)
ET2 Mannlicher (50 m 1886-1945 között rendszeresített ismétlő hadipuska)
ET2 Garand (1945 előtti öntöltő hadipuska)
Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfiversenyzők, akik a meghatározott életkort betöltötték,
érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2022. évre érvényes
versenyengedélyével rendelkeznek.
A versenyszámokat 5 fő indulása esetén értékeljük ki.
Versenyszabályok: Az MSSZ Történelmi pontlövész szakág, MLAIC és MEFLVSZ
közös versenyszabályzata alapján.
Egyéni „Országos Bajnok”-i címet szerez az a versenyző:
Aki minimum öt induló közül az első helyen végez,
Nevezési díj: 10 000 Ft/fő.

Díjazás:az első helyezett kupa, érem, oklevél, többi helyezett érem, oklevéldíjazásban részesül
Nevezéssel kapcsolatos információk: ifj Nagy György gyurcee83@gmail.com, vagy Nagy György
06 20 951 0747. A versenyen kerül értékelésre a Cserszilvásy Kupa.
Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot.
A versenyre a nevezési határidő 2022. jún
lus 16, a SVIR-ben! A versenyen csak az érvényes
jogszabályoknak megfelelő lövészek és fegyverek állhatnak rajtvonalhoz. A verseny kezdete előtt
fegyverkontrolt tartunk.

Költségek: A díjazás és a doppingvizsgálat költségei az MSSZ, a rendezés a MEFLVSZ, minden
egyéb költség a résztvevő egyesületeket terheli.
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.
Szükséges dokumentumok: egyesületi tagkönyv érvényes 2022. évi igazolással, érvényes
sportorvosival, MSSZ rajtengedély és elöltöltő fegyveres vizsga, MKH kártyák a
fegyverekhez.
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

Budapest, 2022. március 16.

