
Versenykiírás 

Verseny neve: Baranya-Tolna Megyei Általános és Középiskolások Megyebajnoksága 

Verseny célja: Felkészülési és továbbjutási lehetőség biztosítása az Általános és Középiskolások Országos 
Bajnokságára.  

Verseny ideje: 2022.11.17. Csütörtök 09:00-tól a Pécsi Városi Lőtéren (7622 Pécs, Nyírfa u. 34.) 

Rendezőbizottság: elnöke: Boris Zoltán a BTMSSz elnöke, intézője: Ablonczy Orsolya a BTMSSz főtitkára, 

helyettes: Káldi Anna, 

E-mail: ablonczyorsi@gmail.com, Telefonszám: +36-20/94-95-840 

Versenyszámok: Fiúk és leányok részére: 
Zártirányzékú légpuska 20 lövés egyéni és csapat, 
Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés egyéni és csapat, 
Légpisztoly 20 lövés egyéni és csapat 

A versenyt Meyton elektronikus találatjelző berendezésekre rendezzük. 

Verseny résztvevői: Nevezhető minden 10. életévét betöltött tanuló, aki 6 hónapnál nem régebbi iskolai 

orvosi vagy sportorvosi engedéllyel rendelkezik, és a hagyományos 8 osztályos általános iskola 4-8 

osztályának megfelelő életkorú tanulója (legkésőbb 2022.-ben tölti be a 16. életévét) valamint a 

hagyományos 4 osztályos középiskola megfelelő életkorú tanulója (legkésőbb 2023-ban tölti be a 20. 

életévét).  

A középiskolai tanulók közül csak az indítható 20 lövéses versenyszámban, aki 2022-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. 

Nevezés: A nevezést az oktatási intézmények a versenyző nevének, születési évszámának feltüntetésével 

nevezési listán küldik meg az intézményvezető aláírásával, iskolai bélyegzővel ellátva.  

Nevezési határidő: 2022. november 15. kedd 

Technikai előírások: 

o A szövetség a bajnokságot az ISSF és az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint rendezi.
o Légpisztoly versenyszámban a diákversenyeken „csak” egykezes lövészet engedélyezett!
o Fegyver: bármilyen rendszerű gyárilag nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű, 4,5 kg-nál nem

nehezebb légpuska használható. Kiegészíthető rögzített, magasított pofadékkal, állítható
válltámasszal és olyan súlyozással (a 4,5 kg súlyhatáron belül), amely támasztékul nem szolgál.
Légpisztoly: az MSSZ szabályainak megfelelő.

o Lövedék: 4,5 mm-es bármilyen gyártmányú, ólomból vagy hasonló lágy anyagból készült.
o Lő idő: próbalövésekkel együtt 30 perc.
o Ruházat: nyíltirányzékú puska lövészetnél, lövészkabát, lövésznadrág és lövészcipő nem

használható, csak félcipő megengedett, lövészkesztyű igen. Zártirányzékú puska lövészetnél
lövészkabát, lövésznadrág és lövészcipő lövészkesztyű használható, légpisztoly és nyíltirányzékú
puskánál, iskola póló használata ajánlott!

o Lőlap: 1a (nyíltirányzékú légpuska), 2a (zártirányzékú légpuska) és 7a légpisztoly lőlap
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o Köregyenlőség esetén a sorrend kialakítása az MSSZ szabályoknak megfelelően: Nyíltirányzékú
puska és a légpisztoly versenyszámoknál a több 10-es, majd 9-es stb., zártirányzékú légpuskánál
a belső tízesek száma alapján.

A tanulók csak saját, vagy hozott fegyverrel és lövedékkel lőhetnek. 

Egyebek: a versenyzők személyazonosságát és indulási jogosultságát a kísérő tanár (edző) által leadott 
névjegyzékkel és a tanulónál lévő diákigazolvánnyal kell igazolni.  

Óvás: Vitás kérdésekben a vezető bíró dönt, egyéb ügyekben a „sportlövészet szabályai” mérvadók. 

Nevezési díj: nincs 

Sorsolás: a helyszínen a sorozat megkezdése előtt 15 perccel. 

Díjazás: az egyéni I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

Költségek: a verseny rendezési költségeit a rendező, az egyéb felmerült költségeket, a résztvevők viselik. 

Pécs, 2022. október 24. 

Rendezőbizottság 




