
A válogatás elvei pisztoly és puska versenyszámokban 

a 25-50-300 m-es Európa-bajnokságra,   

Eszék - Horvátország,  

2021.május 20 – június 05. 

 

- A válogatásnál figyelembe vesszük a már megszerzett olimpiai kvótákat és a 

válogató versenyek eredményeit. 

- A már olimpiai kvótát nyert versenyzők zöld utat kapnak olimpiai 

számokban, automatikusan csapat tagok az EB-re, korcsoportjuk 

megválasztásának lehetőségével. Számukra ez az olimpiai felkészülés része. 

- A következő versenyek eredményeit vesszük figyelembe a válogatásnál: 

2021. április 10. Eger gyorstüzelő és központi gyújtású pisztoly 

2021. április 11. KSI - Fehér út 25m pisztoly és standard pisztoly 

2021. április 10-11. Komárom 50m-es versenyszámok 

2021. április 17-18. Pécs 25 és 50m-es versenyszámok 

2021. április 24-25 Fehér út 25 és 50m-es versenyszámok 

-  A versenyeken nyílt döntőket rendezünk, nincs korcsoportos verseny, egy 

eredménylista készül. 

- A pisztoly döntőkben a győztes 1,5 a második 1 harmadik 0,5 a negyedik, 

ötödik és hatodik 0,25 eredményességi pontot kap. 

- A puska döntőkben a győztes 3 a második 2 a harmadik 1 a negyedik, ötödik 

és hatodik 0,5 eredményességi pontot kap. 

-  A három versenyből a két legjobb kvalifikációs eredmény és két hozzájuk 

tartozó döntő alapján alakul ki a válogatáshoz használt rangsort. 

- A két válogató eredmény átlagához adjuk hozzá a döntős eredmények után 

járó eredményességi pontokat, így alakul ki versenyszámonként az egyéni 

sorrend. 



- Egyenlőség esetén a beszámított eredmények közül magasabb kvalifikációs 

eredményt elért versenyző kerül előrébb a rangsorban. 

- A vegyes párosok az egyéni válogatás sorrendje alapján alakulnak ki. Tehát 

a női első a férfi elsővel, a női második a férfi második helyezettel alkotja a 

vegyes párost. Ugyanez vonatkozik a junior korcsoportra is. A vegyes párosba 

kerüléshez a zöld utat kapott sportolóknak is részt kell venni a válogató 

versenyeken. 

- A 300 m-es számokra nem rendezünk válogató versenyt, az elnökség 

korábban elfogadott, indulásra vonatkozó határozata az irányadó. 

- A válogató versenyek alapján kialakult sorrend nem jelent automatikus EB 

részvételt. A szövetségi kapitány egyeztet a szakbizottságokkal és az elnökség 

elé terjeszti javaslatát az EB-n MSSZ költségén illetve saját/klub költségen 

részt vevő sportolók névsorával. 

 


