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MSSZ Országos Bajnokság 2019.
Steel Challenge Versenykiírás
A bajnokság rendezője:
a Magyar Sportlövők Szövetsége megbízásából a DLSE Lövész szakosztálya
A bajnokság célja: a 2019. évi egyéni „Országos Bajnok”i cím odaítélése.
A bajnokság helyszíne, időpontja:
2400 Dunaújváros Lőtér út 1. szám alatti Sportlőtér, 2019.06.21-22.
A verseny Országos bírója: Belme Attila
Versenyprogram és versenyszámok:
06.21. péntek. Pályák építése, bírók-segítők elő versenye.
06.22. szombat 9-00 kor.
A verseny megnyitása, MSSZ részéről és a szervező részéről Gerháth Zoltán.
A verseny kezdete, 9.30-12.50.
Ebéd kb 13-00 tól.
Verseny folytatása, lövök számától függően.
Kb 15.00-tól verseny lezárása, értékelés.
15.30-től eredményhirdetés
3pálya / min 75 lövés.
kiskaliberű pisztoly (31)
központi gyújtású pisztoly (32)
kiskaliberű puska (34)
kiskaliberű puska standard (fém irányzékos)
kiskaliberű puska optika,
nagy (pisztoly) kaliberű puska (35)
nagy kaliberű puska standard (fém irányzékos)
nagy kaliberű puska optika, versenyszámokban.
2pálya / min 50 lövés.
sörétes puska (33) (öntöltő)
sörétes puska (manuál) versenyszámban.
Nevezési határidő: 2019. június 11.
Egyéni „Országos Bajnok”-i címet szerez az a versenyző:
Aki minimum nyolc induló közül az első helyen végez,

316/RS-06/05/2019
19.05.21.
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Díjazás: a Szövetség azon versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján “Országos Bajnok”-i
címet szereznek az egyéni I. helyezettek részére serleget, érmet és oklevelet, II-III. helyezettek
részére érmet és oklevelet ad. Azon versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján az
egyéni indulók “Országos Bajnok”-i címet nem szerezhetnek, az I-III. helyzettek részére a
Szövetség külön oklevelet ad ki.
Díjkiosztás: 15.30-tól, a kijelölt helyszínen.
Nevezés:
A SVIR-ben, a pótnevezést e-mailben az attila.keri@hunshooting.hu –ra kérjük megküldeni.
A versenyszámok kizárólag minimum 8 fő nevezése esetén kerülnek megrendelésre.
Azon egyesület, klub, amely a nevezési határidőt és a díjfizetést nem tartja be, önmagát
automatikusan kizárja az OB-n indulók közül!
Nevezési díjak:
Felnőtt:

3.000,- Ft/fő kategória

A nevezési határidőt követően leadott nevezés:
Felnőtt:

6.000,- Ft/fő kategória

A nevezési díjak befizetése a versenyt megelőzően a helyszínen történik.
A lőtér területén a SZEM ÉS HALLÁSVÉDŐ HASZNÁLATA MINDENKI SZÁMÁRA
KÖTELEZŐ!!!
A versennyel kapcsolatos kérdésetek estén a +36 30/ 2685778, vagy a gerhathster@gmail.com emai állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfiversenyzők, akik a meghatározott életkort
betöltötték, érvényes sportorvosi engedéllyel, a Magyar Sportlövők Szövetségének 2019. évre
érvényes versenyengedélyével rendelkeznek, és a bajnokságban használt lőfegyvert jogszerűen
birtokolják.
Egy naptári éveben a sportoló csak egy egyesület képviseletében versenyezhet Országos
Bajnokságokon.
Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény ide vonatkozó rendelkezése szerint azon
sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzői indulhatnak, akik legkésőbb a nevezésükkel
együtt megküldik az MSSZ-nek a NAV “0” ás igazolását.
Technikai szabályok: A Szövetség a bajnokságot az ISSF és az MSSZ érvényben levő
versenyszabályai szerint rendezi.
Felszerelés: Sportlövészet szabályainak megfelelő cipő (nyitott, szandál, vagy papucs jellegű nem
lehet), ruházat: a 2015. 07. 01.-én elfogadott öltözködési szabályok
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Sorsolás: Az adott sorozatok lőállásbeosztását a beérkezett nevezések feldolgozása után a
szövetség a honlapján közzéteszi.
Használható fegyver: Kategóriának megfelelő, műszaki vizsgával rendelkező fegyverek.
A résztvevők egyesületük, vagy saját fegyvereikkel vesznek részt a bajnokságon.
A verseny kezdete előtt egy órával fegyver és felszerelés ellenőrzést tarthat a versenybíróság
az MSSZ versenyszabályai szerint. - 2007. január 1-jén kiadott Sportlövészet Szabályainak
megfelelően
Használható lőszer: .22 cal. ólom, vagy más hasonlóan lágy anyagból készült lövedékű, központi
gyújtású pisztolynál ólom, para lőszereknél max. teljes köpenyes (FMJ) lövedékű lőszer
használható.
Felszerelés: Sportlövészet szabályainak megfelelő ruházat, cipő (nyitott, szandál, vagy papucs
jellegű nem lehet)!
Doppingvizsgálat: Az MSSZ szúrópróba szerűen bárkinél elrendelhet doppingvizsgálatot.
Költségek: a rendezés és a doppingvizsgálat költségei az MSSZ-t, minden egyéb költség a
résztvevő klubokat terheli.
A Szövetség fenntartja a jogát a helyszín, időpont, versenyszámok megváltoztatására.
Óvás esetén, a helyszínen felkért három tagú Bizottság (vezetőbíró, MSSZ megbízott, az ügyben
nem érintett egyesület személye) dönt. Határozatuk ellen fellebbezésnek nincs helye. Óvás
benyújtása írásban, az óvási díjbefizetésével történik, amely összeget jogos reklamáció esetén
visszaadunk. Óvási díj: 5.000,-Ft

Budapest, 2019. május 10.

