MSSZ Országos Bajnoksága 2022.
Steel challenge
Versenykiírás
Az Országos Bajnokság rendezője:
Magyar Sportlövők Szövetsége, és a Gemini Team
Országos Bajnokság célja:
A lövészsport népszerűsítése, a 2022. évi egyéni és az Országos Bajnoki címodaítélése
a Steel challenge versenyszámokban. Megszerezhető mínősítés: I-IV. osztály
Az Országos Bajnokság ideje:
2022. október 08. 09:00-17:00 (előverseny: 2022.10.07.péntek 13:00-17:00)
Bajnokság helyszíne:
Gemini lőtér Gyál, Patak u. 1.
Versenyigazgató: Radics László
Vezetőbíró: Racsizs Zoltán országos bíró (Kiemelt versenybíró: Gerháth Zoltán Steel
challenge versenyágvezető)
Az Országos Bajnokság programja:
08.30-08:50 nevezés, fegyverellenőrzés,
09.00 – 17.00 (esetleg 08:00-14:00) óra között verseny
17.30-kor eredményhirdetés.
A verseny jellege: Felnőtt, vegyes, egyéni.
Divíziók: A fegyverekkel szembeni elvárások a hatályos Szabálykönyv szerint.
1. 31 sportpisztoly fegyverág, Nyílt peremgyújtású maroklőfegyver divízió:
Bármilyen peremgyújtású (.22 kaliberű) öntöltő pisztoly vagy revolver.
Irányzékkorlátozás nélkül.
2. 32 központi gyújtású pisztoly fegyverág, Gyári öntöltő maroklőfegyver
divízió: Minimum 9 mm, maximum .45 kaliberű, DA vagy DAO,
illetve STRIKER FIRED (Glock jellegű) gyári kivitelű
maroklőfegyver. Két kivételtől eltekintve módosítást a fegyveren
végrehajtani tilos. Az engedélyezett módosítások a markolat

burkolathéjának cseréje, illetve az irányzék más (mechanikus zárt vagy
nyílt) irányzékkal való cseréje. Minden felszerelésnek a mindennapi
használatra alkalmasnak kell lennie.
3. 32. központi gyújtású pisztoly fegyverág, Standard öntöltő
maroklőfegyver divízió Minimum 9 mm, maximum .45 kaliberű
maroklőfegyver, amelyen csak mechanikus zárt vagy nyílt irányzék
használhatót. A cső és a szán átfúrása, valamint kompenzátor
használata nem engedélyezett. A fegyvernek készenléti helyzetben bele
kell férnie egy 225 mm x 150 mm belső kerületű 45 mm magasságú
dobozba (tűréshatár + 1 mm, – 0 mm), öntöltők esetén egy üres tárat
kell a fegyverbe helyezni. Minden használni szándékozott tárnak
szintén meg kell felelnie a fegyver méretének az ellenőrzése
alkalmával.
4. 33. Ismétlő rendszerű sörétes puska divízió: 12-es kaliberű maximum 89
mm hüvelyhosszú, bármilyen ismétlő (pumpás) rendszerű sörétes
puska, csak mechanikus zárt vagy nyílt irányzék használható,
kompenzátor nélkül.
5. 33. Nyílt öntöltő sörétes puska divízió 12-es kaliberű maximum 89 mm
hüvelyhosszú, bármilyen öntöltő sörétes puska, irányzékkorlátozás
nélkül.
Kevesebb mint 8-8 fő nevező esetén a sörétes puska divíziók
összevonásra kerülnek.
6. 34 kiskaliberű puska fegyverág, nyílt kiskaliberű puska divízió: Bármilyen
öntöltő vagy ismétlő rendszerű, peremgyújtású (.22 kaliberű) vagy .17
HMR kaliberű válltámasszal szerelt lőfegyver irányzékkorlátozás
nélkül.
7. 35. nagyöbű puska fegyverág, Nyílt pisztolykaliberű puska divízió:
Bármilyen öntöltő, vagy ismétlő rendszerű, pisztoly kaliberű
válltámasszal szerelt lőfegyver. Irányzékkorlátozás nélkül (fémcélra
7.62 x 25, és minden ennél nagyobb áthatolóképességű lőszer tiltott)
Kevesebb mint 8 fő induló esetén Országos Bajnoki cím nem szerezhető, kevesebb mint 4 fő induló
esetén
minősítés nem szerezhető.
11. Pályák, lövésszám: golyós fegyverrel 3 pálya, 75 lövés, sörétes fegyverrel 2 pálya 50 lövés.
12. Díjazás: Divíziók szerint, és külön értékelve a 32-ben a legjobb hölgyek és a seniorok(50+).
Országos Bajnok: kupa, 1, 2, 3. helyezett érem.
13. Nevezési díj: 5000 Ft/fő/ 1. divízió, +2000 Ft minden további divízió. Hölgyeknek és
junioroknak félár. Fizetés a helyszínen készpénzben.
14. Nevezési határidő: Kötelezően a SVIR-ben és a practiscore oldalon IS 2022. 10.05-ig.
Szem és hallásvédő mindenki számára kötelező!

A Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfiversenyzők, akik a meghatározott életkort
betöltötték, érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2022. évre
érvényes versenyengedélyével rendelkeznek.
Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény ide vonatkozó rendelkezése szerint csak azon
sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzői indulhatnak, akik nevezésükkel együtt
megküldik az MSSZ-nek az NAV „0”-ás igazolását.

Használható fegyver:
Kategóriának megfelelő fegyverek. A résztvevők egyesületük, vagy saját fegyvereikkel vesznek
részt a bajnokságon, és jogszerűen birtokolják a versenyen lőfegyvereiket!
A verseny kezdete előtt egy órával fegyver és felszerelés ellenőrzést tarthat a versenybíróság az
MSSZ versenyszabályai szerint. Szem és hallásvédő mindenki számára kötelező!

Öltözködési etikett és Felszerelés:
Sportlövészet szabályainak megfelelő cipő (nyitott, szandál, vagy papucs jellegű nem lehet),
Ruházat: a 2015. 07. 01-jén elfogadott öltözködési szabályok. Kimondottan Katonai vagy
terepmintás ruházat használata nem megengedett,
Óvás:
Óvás esetén, a helyszínen felkért háromtagú Bizottság (vezetőbíró, MSSZ megbízott, és az ügyben
nem érintett egyesület felkért személye) dönt.
Határozatuk ellen fellebbezésnek nincs helye. Óvás benyújtása írásban az óvási díj befizetésével,
mely összeget jogos reklamáció esetén visszaadunk. Óvási díj: 15.000,- Ft.
A Szövetség fenntartja jogát a helyszín, időpont, versenyszámok megváltoztatására.
Budapest, 2022. augusztus 02.

