
 

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BAJNOKSÁGA 

VERSENY KIIRÁSA 

 

1.A bajnokság célja: Az általános és középiskolások között eldönteni az egyéni  és csapat 

2022/2023 tanév “Bajnok”-i címet. 

 A lövészsport népszerűsítése, a fiatalok képességének, erkölcsi akarati tulajdonságának és fizikai 

képességének fejlesztése, tehetség kutatás. 

 

2. A bajnokság rendezője: Győr-Moson-Megyei Sportlövő Szövetség 

 

3. A bajnokság helye: Bakonyszentlászló , Nádas utca 6. légpuska és légpisztoly 

 

4. A bajnokság ideje: 2022. november 12. szombat 10 óra 

 

5. A versenyen részt vehetnek: 

    az igazolt és nem igazolt általános iskolások és a 7.6. és 7.8. pont szerinti középiskolások. 

    Imdulási korlázozások: 

o egy versenyző egy puska és egy pisztoly számban indulhat 

 

6.Versenyszámok:  

Fiúk és leányok részére 

Zártirányzékú léguska    2/a lölapra  20 lövés (Ált. és középisk.)  egyéni  

Nyiltirányzékú légpuska 1/a lőlapra 20 lövés (Ált. és középisk.)    egyéni  

Légpisztoly                     7/a lőlap    20 lövés (Ált. és középisk.)    egyéni  

 

7. Nevezhetők:  

7.1. akit az iskola benevez  

7.2. az iskola tanulója (a versenyzők csak saját oktatási intézményük színeibe, az igazolt 

versenyzőknél pl. budapesti Sportegyesület tagja,de pest megyei iskolába jár, nyílván a Pest megyei 

bajnokságon indul).  

7.3. igazolt versenyzők részére 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi, a nem igazolt sportolókrészére 

iskolaorvosi igazolás szükséges  

7.4. a 10. életét betöltötte  

7.5. a hagyományos 8 osztályos általános iskola 5-8 osztályának megfelelő életkorú tanulója 

(legkésőbb 2023-ban tölti be a 16. életévét)  

7.6. a hagyományos 4 osztályos középiskola megfelelő életkorú tanulója (legkésőbb 2023-ban tölti 

be a 20. életévét)  

7.7. a nevezés az iskola  vezetőjének aláírásával és bélyegzőjével hitelesített összesítő névsorral 

történik  

7.8. a középiskolai tanulók közül csak az indítható 20 lövéses versenyszámban, aki 2021-ben vagy 

korábban nem minősült 40, vagy 60 lövéses versenyszámban.  

Az MSSZ elnöksége 031/2011. határozata alapján részt vehetnek azok a sportlövők is, akik 

rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel, de csak a nemzeti versenyszámokban szereztek 

minősítést 

 

8. Nevezés: 2022. november 9. (szerda)  kell megküldeni loveszklub@freemail.hu vagy telefonon 

jelezni Szücs Gáborné 20-577-9418  

A nevezésnek tartalmazni kell a benevezett tanulók nevét, születési évét, és hogy mely 

versenyszámban indulnak, az iskola pontos nevét, email címét és annak a személynek az 

elérhetőségét – telefon, email -  (tanár, edző, klubvezető) aki a versennyel kapcsolatban értesíthető. 

 

mailto:loveszklub@freemail.hu


A szövetség a bajnokságot az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint rendezi. 

Légpisztoly versenyszámban a diákversenyeken "csak" egykezes lövészet 

engedélyezett. 

 
9. Technikai előirások 

Fegyver: bármilyen rendszerű gyárilag nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű, 4,5 kg-nál nem nehezebb 

légpuska használható, Kiegészithető rögzitett, magasitott pofaékkal, állitható válltámasszal és olyan 

súlyozással (a 4,5 kg súlyhatáron belül), amely támasztékul nem szolgál 

 

Légpisztoly: az MSSZ szabályainak megfelelő. 

Lövedék: 4,5 mm-es bármely gyártmányú, ólomból vagy hasonló lágy anyagból készült. 

Lőidő: próbalövésekkel együtt 30 perc 

Légpuska    1 próbatábla korlátlan lövés,10x2 értékelt lövés. 

Légpisztoly 1 próbatábla korlátlan lövés, 2x10 értékelt lövés. 

 

10. Ruházat:  
Nyiltirányzékú puska lövészetnél kesztyű igen, lövészkabát, lövésznadrág és lövészcipő nem 

használható, csak félcipő megengedett.  

Zártirányzékú puska lövészetnél lövészkabát, lövésznadrág, lövészkesztyű és lövészcipő 

használható. 

 

11. Költségek: a versennyel kapcsolatos költségeket a Gy-M-S Megyei MSSZ fedezi. Az egyéb 

költségek a résztvevőket terheli. 

 

12. Egyebek: a versenyzők személyazonosságát és indulási jogosultságát a vezető tanár (edző) által 

leadott névsorral és a tanulóknál lévő diákigazolvánnyal igazolják. 

Az iskolák csak saját vagy hozott fegyverrel és lövedékkel lőhetnek. 

 

A megyei verseny I-III. helyezettjei (iskolától függetlenül) alkotják a Megyei csapatokat. 

 

Eredményhirdetés:  egy órával az utolsó sorozat befejezése után. 

 

Díjazás: I-III helyezett érem 

 

Az országos döntő ideje: 2022. december 17-én (szombat) 

Helye: Komárom, Városi Sportcsarnok, Czuczor Gergely u. 62. 

 

Bakonyszentlászló-Győr, 2022. október 20.. 

                                                                                               GY-M-S MSSZ megbizásából                          

                                                                                               Szücs Gáborné Rendező 

 

 

A versennyel kapcsolatos információ: 

Szücs Gáborné 20-577-9418 

loveszklub@freemail.hu 

 

 

 

 


