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MSSZ Országos Bajnokság 2018.  

Nemzeti versenyszámok 

Versenykiírás 
 

 

Bajnokság rendezője: a Magyar Sportlövők Szövetsége  

Bajnokság célja: a lövészsport népszerűsítése, minősítések megszerzése, a 2018. évi egyéni és 

csapat „Országos Bajnoki “cím odaítélése. 

Bajnokság ideje: 2018. szeptember 08. szombat 9.00 órától sportpisztoly 

 2018. szeptember 09. vasárnap 9.00 órától központi gyújtású pisztoly  

 2018. szeptember 08-09. nyíltirányzékú kispuska és standardpuska 

 

Bajnokság helyszíne: Budapest, X. Fehér út 9.-11.  

 

Versenyszámok egyéni és csapat: 

 

Sportpisztoly 20 lövés:  
14. életévet betöltött nők,14. életévet betöltött férfiak 60 éves korig, 70 éves korig, 70 év felett 

Központi gyújtású pisztoly 20 lövés: 

18. életévet betöltött nők, 18. életévet betöltött férfiak 60 éves korig, 70 éves korig, 70 év felett 

 

Nyíltirányzékú kispuska 30 fekvő és standardpuska 30 fekvő: 

 14. életévet betöltött nők, 

 14. életévet betöltött férfiak 

Nyíltirányzékú kispuska 3x10 összetett és standardpuska 3 x 10 összetett: 

14. életévet betöltött nők, 

14. életévet betöltött férfiak 

 

Nevezési határidő: 2018. augusztus 08. 

 

Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfiversenyzők, akik a meghatározott életkort betöltötték, 

érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2018. évre érvényes 

versenyengedélyével rendelkeznek, és jogszerűen birtokolják a versenyen lőfegyvereiket!!  A 

nemzeti versenyszámokban nem indulhatnak. a versenysport aktív aranyjelvényes, első osztályú és 

magasabb minősítést teljesített versenyzői.  

A 3-3 fős csapatok csak azonos egyesület, azonos nemű versenyzőiből állítható össze. 

 

Egy naptári évben a sportoló csak egy egyesület képviseletében versenyezhet Országos 

Bajnokságokon! 
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Egyéni „Országos Bajnok”-i címet szerez az a versenyző: 

 aki legalább nyolc versenyző közül az első helyen végez, 

 aki nyolcnál kevesebb egyéni induló, de minimum öt versenyző esetén I. osztályú 

eredménnyel az első helyen végez. 
Csapat „Országos Bajnok”-i címet szereznek annak az egyesületnek a versenyzői: 

 az a csapat, akik legalább három különböző egyesület csapatának versengésében az első 

helyen végeznek, 

 az a csapat, akik két egyesület csapatának versengésében legalább II. osztályú 

átlageredménnyel az első helyen végeznek. 

 

 

Nevezési díj:  3000. - Ft / fő/versenyszám  

2000.- Ft csapat/ versenyszám. 

 

A nevezési díjak befizetése határidőig csekken, átutalással vagy készpénzben a Szövetségben 

történhet.  

A bajnokságon kizárólag az a versenyző, illetve csapat indulhat, illetve vehet részt, aki a 

befizetést a verseny helyszínén igazolni tudja. 

 

Nevezési díj beérkezési határidő: 2018. szeptember 01. 

 

Kizárólag a SVIR  rendszerben kérjük megküldeni az egyéni, és – csapat nevezéseket,  

a csapat kartonok kitöltése, leadása a helyszínen a sorozatok megkezdése előtt is szükséges!  

e-mail: attila.keri@hunshooting.hu,  

 

A beérkezett nevezések alapján az elkészített indulási névjegyzéket az MSSZ honlapján 

megjelentetjük, a helyszíni torlódás elkerülése végett. Kérjük a nevezési határidő pontos 

betartását, valamint a helyszínen a visszaigazolási (sorozat beosztási idők) betartását.  A nevezési 

díjak befizetése csekken, utalással vagy a versenyt megelőzően a Szövetségben történhet. A 

bajnokságon kizárólag az a versenyző, illetve csapat indulhat, aki a befizetést a helyszínen 

igazolni tudja. 

 

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:  

 

- Standardpuska (zártirányzék) versenyszámokban: bármilyen gyártmányú 0,22 cal. long lőszerrel 

működő puska, amely megfelel a 2007. január 1-jén kiadott Sportlövészet Szabályainak. 

- Nyíltirányzékú kispuska versenyszámokban: bármilyen szériában gyártott 0,22 cal long lőszerrel 

működő, gyárilag nyíltirányzékra készült kispuska, amely megfelel a 2007. január 1-jén kiadott 

Sportlövészet Szabályainak 

- bármilyen 0.22 long lőszerrel működő sportpisztoly és bármilyen 7.62-9.65 mm központi 

gyújtású pisztoly, amely megfelel a Sportlövészet Szabályainak. 

 

Használható lőszer: sportpisztolyoknál bármilyen gyártmányú 0.22 cal. ólom, vagy más 

hasonlóan lágy anyagból készült lövedékű, központi gyújtású pisztolynál ólom, para lőszereknél 

maximum teljes köpenyes (FMJ) lövedékű lőszer használható, de acélmagvas lövedékű lőszer 

nem használható. 

mailto:attila.keri@hunshooting.hu
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A verseny kezdete előtt egy órával fegyver és felszerelés ellenőrzést tart a versenybíróság az 

MSSZ versenyszabályai szerint. 

 

Díjazás:  

 

A Szövetség azon versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján “Országos Bajnok”-i címet 

szereznek az egyéni I-III. helyezettek részére serleget, érmet és oklevelet, csapat I-III. helyezettek 

részére érmet és oklevelet ad.  
 

 

Költségek: a rendezési költségek és az esetleges dopping vizsgálat díja, az MSSZ-t, az egyéb 

költségek a résztvevőket terhelik. 

 

Technikai előírások:  

Nyíltirányzékú puska és Standard puska versenyszámokban SIUS gépek  

(próba és értékelt lövések a versenyszabály szerint) 

25m-es versenyszámoknál: a sorozatok megkezdése előtt 10 perccel a lőállást el kell foglalni. 

 

A 25 m-es versenyszámokban:1 próbatáblára 5 perc alatt 5 próbalövés, értékelt táblákra 5 perc 

alatt 5 lövés adható. 

 

Felszerelés: Sportlövészet szabályainak megfelelő cipő (nyitott, szandál vagy papucs jellegű nem 

lehet), ruházat: a 2015. 07. 01-jén elfogadott öltözködési szabályok 

 

A résztvevők egyesületük, vagy saját fegyvereikkel vesznek részt a bajnokságon. 

 

Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróbaszerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot. 

 

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 történik, mely összeg jogos reklamáció 

esetén visszafizetésre kerül. 

 

Óvási díj: 5000,- Ft.   

 

A Szövetség fenntartja jogát a helyszín, időpont, versenyszámok megváltoztatására. 

 

 

Budapest, 2018. július 10. 


