
       Magyar Sportlövők Szövetsége 

Szituációs Szakág Versenybíró Bizottság 

VERSENYBÍRÓI JELENTÉS 

1. A verseny vezetőbírója: __________________________ 2. Minősítése: Nemzetközi / Országos / I. osztályú

3. A verseny megnevezése: _________________________ 4. A verseny rendezője: _____________________

5. A verseny helye: _______________________________ 6. Időpontja: ______________________________

7. A verseny kezdési időpontja: _____________________ 8. Befejezésének időpontja: __________________

9. A verseny jóváhagyási száma: _________________________

10. A verseny helyszíne a lőterekre vonatkozó MSSZ szabályok szempontjából és a Szakág versenyszámainak

megrendezésére: 

ALKALMAS NEM ALKALMAS 

11. A verseny előkészítése, rendezése. megfelelt nem felelt meg  

12. A versenyen indulók létszámához, helyszínekhez mérten elégséges számú közreműködő, versenybíró volt

jelen:      igen  nem

13. A lőlapok értékelése az értékelés szabályainak megfelelően történt meg:

igen  nem 

14. A verseny eredményjegyzékében csak olyan belföldi versenyzők és eredményeik szerepelnek, akiknek a

leigazolása az MSSZ-ben történt. Érvényes MSSZ licenc-el, korcsoportjuknak megfelelő érvényes 

„sportorvosi” versenyzési engedéllyel rendelkeznek: 

igen  nem 

15. A rendező képviselője (MD): _________________________________________

A versenyen közreműködő versenybírók neve, minősítése: 

Elsősegélynyújtó(k) neve:

16. Egyéb közlendők:

17. Kijelentem, hogy a verseny levezetése az MSSZ és a Szituációs szakág szabályainak megfelelt,

az eredményjegyzékben lévő adatok a valóságnak megfelelnek. 
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I. osztályú rapid shooting verseny
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Laczik László Sportlőtér és kiképző Központ
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