
V E R S E N Y K I Í R Á S 

A Magyar Sportlövők Szövetsége 2019. július 03-07-én tartja VÁLOGATÓ versenyét 
10-25-50m versenyszámokban! 

Verseny neve: EB-VK Válogató 2019. 

a riói Világkupára   
(2019.08.26-09.03.) 10-25-50 m-es pisztoly és puska számokban 

és a bolognai Európa-bajnokságra  
(2019.09.12-23.) 25-50 m-es versenyszámokban 

Verseny helye: Fehér úti Nemzeti Lőtér  
1106 Budapest, Fehér út 9-11. 

Versenyszámok: 10m: Légpuska 60 férfi, nő, junior fiú-lány 
Légpisztoly 60 férfi, nő, junior fiú-lány 
Légpuska 40 ifi, serdülő fiú-lány 
Légpisztoly 40 ifi, serdülő fiú-lány 
Légpuska 20  férfi, nő, junior, ifi, serd fiú-lány 
Légpisztoly 20 férfi, nő, junior, ifi  fiú-lány 

25m: Női pisztoly nő, junior lány 
Sportpisztoly 30+30 férfi, junior fiú 
Standardpisztoly 20+20+20 férfi 
Közp. gyt. pisztoly 30+30 férfi 
Gyorstüzelő pisztoly 2x30 férfi  

50m: Puska fekvő  férfi, nő, ifi- junior fiú-lány 
3 testhelyzet férfi, nő, junior fiú-lány 
3x20 összetett ifi fiú-lány 
Pisztoly férfi, junior-ifi fiú 
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Verseny program:  A nevezések ismeretében kerül kialakításra.  
 

2019.07.03 2019.07.04 2019.07.05 2019.07.06 2019.07.07 
szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 

lpu lpu 3p 3p 2xfekvő 
spi spi lpi lpi   
szpi  szpi 2xgytpi közpi közpi 
stpi stpi       

 
Mindkét nap döntőkkel, külön férfi és női, de junior és felnőtt együtt. 
 
Nevezés: nevezni a SVIR-ben 
  
Nevezési határidő:  június 22.  
Nevezését csak annak az egyesületnek tudjuk elfogadni, akinek nincs tartozása a Magyar Sportlövők 
Szövetsége felé.  
 
Nevezési díj:    10m versenyszámonként      2.000,- Ft/fő. 

25-50m versenyszámonként 3.000,- Ft/fő. 
 

A nevezési díjak befizetése csekken, átutalással, vagy a versenyt 
megelőzően készpénzben a Szövetségben történhet.  
Nevezési díj beérkezési határideje: 2018. július 01. 

Költségek:  a rendezés költségeit az MSSZ viseli, minden egyéb költség a 
résztvevőket terheli.  

Technikai előírások: A verseny az ISSF és az MSSZ versenyszabályi szerint kerül 
megrendezésre. 

Egyebek:  A pontos versenyprogramot és lőállásbeosztást a nevezések beérkezése 
után alakítjuk ki, mely az MSSZ honlapján lesz közzé téve. 

 
 
Budapest, 2019.május 
 
        Magyar Sportlövők Szövetsége 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
A válogatás elvei 
a riói Világkupára (2019.08.26-09.03.) 10-25-50 m-es pisztoly és puska számokban és a 

bolognai Európa-bajnokságra (2019.09.12-23.) 25-50 m-es versenyszámokban 

 

- 2019. július 2-11. között válogató verseny sorozatot rendezünk a Nemzeti Lőtéren, 

minden 10-25-50 m-es egyéni ISSF pisztoly és puska versenyszámban.  

- Minden versenyszám két alkalommal kerül megrendezésre. 

- 2019.04.01. után rendezett hazai versenyeken elért eredményei közül 

versenyszámonként minden versenyző a legjobbat magával hozza, az beszámít a 

válogatásba.  

- A hozott eredmény és a válogatón elért 2 eredmény közül a leggyengébb kiesik.  

- A két jobb eredmény alapján versenyszámonként kialakult rangsor 1-4 helyezett a VK-ra 

és a számonkénti 1-3 helyezett az EB-re vesszük figyelembe. 

- Ha az adott versenyszámban a válogatók alapján a 4 versenyző nincs a világranglistán 

1-100 között, az MSSZ dönthet kevesebb versenyző indítása mellett a Világkupán. 

Ebben az esetben van lehetőség felfizetésre, a válogatók alapján 1-4. sorrendben. 

- A 2019-es delhi, pekingi és müncheni Világkupán, illetve a minszki Európa Játékokon 

döntőbe került versenyzők automatikusan tagjai lesznek a riói és bolognai csapatnak az 

adott versenyszámban. 

- A csapatok tagjairól a szakbizottságokkal a válogatási elvek alapján történő konzultáció 

után a szövetségi kapitány tesz javaslatot az elnökségek, amelyet az megtárgyal és 

jóváhagy. 

 


