Budapesti Rendészeti Sportegyesület
Lövész Szakosztály
1097 Budapest, Vágóhíd u. 11-13.
Tel.: (20) 943 45 15 / Varga Károly ny. r. alez. szakosztály vezető
E-mail: varga@shooting.hu

Versenykiírás
Nagyöbű puska optikai irányzékú versenyszámok,
Nagyöbű puska nyílt irányzékú puska versenyszámok,
Gyorslövő puska-pisztoly versenyszámok

O R S Z Á G O S B A J N O K S Á G A 2017.

Bajnokság célja: a lövészsport népszerűsítése, minősítések megszerzése, sportbaráti kapcsolatok ápolása,

a 2017. évi egyéni és csapat „Országos Bajnoki“ címek odaítélése.
Bajnokság rendezője: a Magyar Sportlövők Szövetsége megbízásából a BRSE Lövész szakosztálya.
Bajnokság helyszíne: Budapest, az ORFK RSZKK Nagytétényi lőtere
Bajnokság ideje:

2017. augusztus26.- szombat

09.00-tól
Kb. 11.00-tól
Kb. 12.30-tól
Kb. 13.00-kor

Opt. ir. (20 lövés) és Nyílt ir. pu. 100 méter
Opt. ir. pu. 300 méter (20 lövés)
Nyílt ir. pu. 50 méter
Az előző versenyszámok
eredményhirdetése
13.15-tól
Puskás gyorslövő versenyszámok
A gyorslövő versenyszámok befejezése után 30 perccel
eredményhirdetés.

2017. augusztus 27.- vasárnap
09.00-tól
Pisztolyos gyorslövő versenyszámok
A gyorslövő versenyszámok befejezése után 30 perccel
eredményhirdetés.

Versenyszámok egyéni és csapat:
1. Nagyöbű puska optikai irányzék fekvő, 100 méter
2. Nagyöbű puska optikai irányzék fekvő, 300 méter
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nagyöbű nyílt irányzékú puska fekvő, 100 méter
Nagyöbű nyílt irányzékú puska álló 50 méter
Peremgyújtásos puska gyorslövés – fém irányzék 50 m.
Peremgyújtásos puska gyorslövés – optikai irányzék 50m.
Központgyújtásos puska gyorslövés – fém irányzék 50m.
Központgyújtásos puska gyorslövés – optikai irányzék 50m.
Peremgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék 25m.
Központgyújtásos pisztoly gyorslövés –fém irányzék 25m.
Központgyújtásos pisztoly gyorslövés –optikai irányzék 25m.

A versenyszámok leírása a mellékletben található!
Bajnokság résztvevői: mindazon női- és férfiversenyzők, akik a meghatározott életkort betöltötték, érvényes
sportorvosi engedéllyel és a Magyar Sportlövők Szövetségének 2017. évre érvényes versenyengedélyével
rendelkeznek, és a bajnokságban használt lőfegyvert jogszerűen birtokolják.
A nemzeti versenyszámokban nem indulhatnak, az adott fegyvernemben a versenysport aktív (nemzetközi
versenyszámokban) aranyjelvényes, első. osztályú és magasabb minősítést teljesített versenyzői. A 3-3 fős
csapatok csak azonos egyesület, versenyzőiből (női-férfi) állítható össze.
Technikai előírások:
Az adott versenyszámok leírása alapján illetve az MSSZ szabályzatai szerint.
Felszerelés: Sportlövészet szabályainak megfelelő cipő (nyitott, szandál, vagy papucs jellegű nem lehet),
ruházat!
A lőtér, nyílt tereplőtér, az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözet javasolt, illetve fekvő testhelyzetnél
pokróc, vízzáró alátét szükséges.
A versenyen résztvevők egyebekben az MSSZ verseny szabályaikban foglaltakat elfogadják.
Nevezési díj: 3000,- Ft / fő/versenyszám, 2000- Ft csapat/ versenyszám.
Nevezés csak on-line: 2017. augusztus 24-ig, a www.shooting.hu -n
Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény ide vonatkozó rendelkezése szerint csak
azon sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzői indulhatnak, akik
nevezésükkel együtt megküldik az MSSZ-nek az NAV „0”-ás igazolását.

A verseny kezdete előtt egy órával fegyver és felszerelés ellenőrzést tart a versenybíróság az MSSZ
versenyszabályai szerint.

Díjazás: egyéniben „Országos Bajnoki“ címet szerez, aki minimum 8 versenyző közül az első helyen végez,
vagy I. osztályú szinteredménnyel győz.
Csapatversenyben a győztesek elnyerik az „Országos Bajnoki“ címet, amennyiben legalább három egyesület
versenyzett, vagy a csapattagok legalább II. osztályú átlageredményt érnek el.
Az egyéni I-II-III. helyezettek érem, oklevél és serleg, díjazásban részesülnek.
Csapat: az I.-III, oklevél, érem díjazásban részesül.

Költségek: a díjazás és a bírói díjak az MSSZ-t, a rendezési költségek a BRSE-t, az egyéb költségek a
résztvevőket terhelik.

Óvás esetén, a helyszínen felkért háromtagú Bizottság (vezetőbíró, MSSZ megbízott, és az ügyben nem érintett
egyesület felkért személye) dönt. Határozatuk ellen fellebbezésnek nincs helye. Óvás benyújtása írásban az
óvási díj befizetésével, mely összeget jogos reklamáció esetén visszaadunk. Óvási díj: 5000,- Ft.

A Szövetség fenntartja jogát a helyszín, időpont, versenyszámok megváltoztatására.

Budapest, 2017 június 14.
AZ MSSZ nevében BRSE Löv. szakosztálya

