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Magyar Sportlövık Szövetsége 

2009. évi Nagyöbő puskás Nyílt Országos Bajnoksága 

Versenykiírás 
MSSZ eng sz. ...................................... 

Bajnokság célja: Egyéni és csapat bajnoki címek és helyezések elnyerése, minısítési 
lehetıség biztosítása. 

Bajnokság rendezıje: az MSSZ megbízásából a Budapesti Rendészeti Sportegyesület 
Lövész Szakosztálya 

Bajnokság helye: ORFK RSZKK Nagytétényi lıtere 

Ideje: 2009. szeptember 12. 9:00-tól 

Nagyöbő puska optikai irányzék és 
ISSF nagyöbő szabad- és standard puska 150 méter 

  I. sorozat:   09:00 - 09:30 (09:40)   
 II. sorozat:  09:50 - 10:20 (10:30) 
III. sorozat: 10:40 - 11:10  (11:20) 
IV. sorozat: 11:30 - 12:00  (12:10) 

Nagyöbő puska optikai irányzék 300 méter 

  I. sorozat:   12:30 - 13:00   
 II. sorozat:  13:10 – 13:40 
  III. sorozat:   13:50 - 14:20   

Bajnokság résztvevıi: Mindazon nıi- és férfiversenyzık, akik a 18. életévüket betöltötték, 
érvényes sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövık Szövetségének 
versenyengedélyével rendelkeznek. 
A verseny jellege egyéni- és csapatverseny. 
Egyéni verseny férfiak és nık részére (együtt értékelve). 
A 3-3 fıs csapatok csak azonos egyesület versenyzıibıl állíthatók össze. 

Rendezési 
hozzájárulás: 

2.000,- Ft/versenyszám 
2.000,- Ft/csapat                           Helyszínen fizetendı! 

Nevezés: 2009. szeptember 10-ig faxon (1) 460-6896 (MSSZ), e-mailben 
sara.petro@hunshooting.hu (MSSZ) vagy a (1) 441-1585 faxon, a 
precizios.loveszet@gmail.com e-mail címen és a helyszínen. 
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Versenyszámok 

 

Nagyöbő puska optikai irányzék (optikai vagy bármilyen irányzék) 

Távolság: 150 méter 
20 értékelt lövés, elıtte korlátlan számú próbalövés a lıidın belül 
Lıidı: 30 perc 
Lılapok: 5 db nyílt irányzékú kispuska lılap: 

1 db próbalılap és 4 db értékelt (5 lövés/értékelt lılap) 
Fegyver: 
Minimum kaliber: 

Bármilyen rendszerő központgyújtású puska (kivéve sorozatlövı) 
222 Remington, 220 Russian 

Testhelyzet: ülı vagy fekvı testhelyzet 
A fegyver elıl (elıagynál) feltámasztható egy ponton, hátul csak 
kézzel támasztható meg. Kesztyő nem használható! ! Az itt nem 
érintett szabályoknál az MSSZ szabályai a mérvadók. 

 

Nagyöbő puska optikai irányzék (optikai vagy bármilyen irányzék) 

Távolság: 300 méter 
20 értékelt lövés, elıtte korlátlan számú próbalövés a lıidın belül 
Lıidı: 30 perc 
Lılapok: 3 db sportpisztoly lılap: 

1 db próbalılap és 2 db értékelt (10 lövés/értékelt lılap) 
Fegyver: 
Minimum kaliber: 

Bármilyen rendszerő központgyújtású puska (kivéve sorozatlövı) 
222 Remington, 220 Russian 

Testhelyzet: ülı vagy fekvı testhelyzet 
A fegyver elıl (elıagynál) feltámasztható egy ponton, hátul csak 
kézzel támasztható meg. Kesztyő nem használható! Az itt nem 
érintett szabályoknál az MSSZ szabályai a mérvadók. 

 

ISSF nagyöbő szabad- és standard puska 

Távolság: 150 méter 
20 értékelt lövés, elıtte korlátlan számú próbalövés a lıidın belül 
Lıidı: 40 perc 
Lılapok: 3 db sportpisztoly lılap: 

1 db próbalılap és 2 db értékelt (10 lövés/értékelt lılap) 
Használható fegyver: az ISSF (UIT) szabályai szerint (kaliber 6-8 mm) 
Testhelyzet: fekvı testhelyzet, az ISSF szabályai szerint 

Szabadkézbıl szíjjal, lövészruházat használható. 
 
 
Mindhárom versenyszámnál találat-megfigyelı távcsı, illetve fekvı testhelyzetnél pokróc, filc 
szükséges. A lıtér, nyílt tereplıtér, az idıjárási viszonyoknak megfelelı öltözet javasolt. 

 
Használható lıszer: bármilyen lıszer, kivéve a katonai lıszereket (acélmagvas, nyomjelzıs, 
stb.) 
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Egyéni „Országos Bajnok”-i címet szerez az a versenyzı: 
- Aki minimum nyolc versenyzı közül az elsı helyen végez, 
- Aki nyolcnál kevesebb egyéni induló esetén I. osztályú vagy aranyjelvényes szintő 

eredménnyel az elsı helyen végez. 
Csapat „Országos Bajnok”-i címet szereznek annak az egyesületnek, klubnak a versenyzıi: 

- Akik legalább három egyesület, klub csapatának versengésében az elsı helyen 
végeznek, 

- Akik két egyesület, klub csapatának versengésében legalább II. osztályú szintő 
átlageredménnyel az elsı helyen végeznek. 

 

Díjazás 

A Szövetség azon versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján „Országos Bajnok”-i 
címet szereznek az egyéni indulók ill. csapatok, az egyéni bajnokság I-III.  helyezettje részére 
érmet és oklevelet, a csapatbajnokság I-III.  helyezettje részére érmet és oklevelet ad. Azon 
versenyszámokban, ahol a fenti kritériumok alapján az egyéni indulók ill. csapatok „Országos 
Bajnok”-i címet nem szerezhetnek, az I-III.  helyezettek részére a Szövetség külön oklevelet 
ad. 
 

Díjkiosztás 

A helyszínen a verseny befejezését követı 1 órán belül. 
 

Doppingvizsgálat 

A versenyen sorsolás alapján doppingvizsgálat lehetséges. 
 

Költségek 

A verseny rendezési költsége a BRSE-t, a díjazás és a bírókkal kapcsolatos költségek az 
MSSZ-t, az egyéb költségek pedig a résztvevıket terhelik. 
 

Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény idevonatkozó rendelkezése szerint csak azon 
sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzıi indulhatnak, akik nevezésükkel 
együtt megküldik az MSSZ-nek az APEH és VPOP „0”-ás igazolását. 

Az indulási névjegyzéket és a „0”-ás igazolásokat a Nemzeti Sportszövetség ellenırzi! A 
„0”-ás igazolások hiánya mellett elfogadott nevezések esetében, megvonja a Szövetség 
központi támogatását. 

 
Budapest, 2009. augusztus 3. 

 

 

 

 Varga Károly r. alez. 

 telefon: (20) 943 4515 

 




