
Általános és középiskolások 
Nyiltírányzékú légpuska és légpisztolyos 
Győr-Moson-Sopron Megyei Bajnokság 

Verseny kiírása 
 

1.A verseny célja: az általános és középiskolások között eldönteni az egyéni és 
a csapat bajnoki címet. A sportlövők utánpótlás biztosítása, a tömegsport iránti 
érdeklődés felkeltése, tehetség kutatás. A lövészsport népszerűsítése. 
2.A verseny helye: Bakonyszentlászló, Nádas utca 6. légpuskás lőtér 
3.A verseny ideje: 2019. április 27. (szombat) 8 órától 
4.A verseny rendezője: Győr-Moson-Sopron Megyei Sportlövő Szövetség 
    Szent László LK Bakonyszentlászló 
5.Verseny számok:  
fiúk és leányok részére: 
Nyíltírányzékú légpuska 20 lövés egyéni és csapat,  
Zártirányzékú  légpuska  20 lövés egyéni és csapat, 
Légpisztoly 20 lövés                     egyéni és csapat. 
6.A versenyen részt vehetnek: az igazolt és nem igazolt általános iskolások és a 7.8 
pont szerinti, középiskolások 
 •az iskola a megadott időpontig nevezi, 
 •az egyéniben résztvevők alkotják az iskolai csapatokat  
7 Nevezhetők:  
7.2. az iskola tanulója (a versenyzők csak saját oktatási intézményük színeibe 
indulhatnak)  
7.3. akinek 6 hónapnál nem régebbi iskolai orvosi engedélye vagy sportorvosija van,  
7.4. a 10. életét betöltötte  
7.5. a hagyományos 8 osztályos általános iskola 5-8 osztályának megfelelő életkorú 
tanulója (legkésőbb 2019.-ban tölti be a 16. életévét)  
7.6. a hagyományos 4 osztályos középiskola megfelelő életkorú tanulója (legkésőbb 
2019-ban tölti be a 20. életévét)  
7.7. a nevezés az iskola vezetőjének aláírásával és bélyegzőjével hitelesített összesítő 
névsorral történik  
7.8. a középiskolai tanulók közül csak az indítható 20 lövéses versenyszámban, aki 
2018-ig nem minősült 40, vagy 60 lövéses versenyszámban. az MSSZ elnöksége 
031/2011. határozata alapján részt vehetnek azok a sportlövők is, akik rendelkeznek 
érvényes versenyengedéllyel, de csak a nemzeti versenyszámokban szereztek 
minősítést.  
8. Nevezés: előzetesen 2019-04-24-ig loveszklub@freemail.hu vagy Szücs Gáborné 
20-577-9418 számon. 
9. Technikai szabályok: - a lövészklub az ISSF és az MSSZ érvényben lévő 
versenyszabályai szerint rendezi. - fegyver: bármilyen rendszerű gyárilag 
nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű, 4,5 kg-nál nem nehezebb légpuska használható. 



Kiegészíthető rögzített, magasított pofadékkal, állítható válltámasszal és olyan 
súlyozással (a 4,5 kg súlyhatáron belül), amely támasztékul nem szolgál.  
Légpisztoly: az MSSZ szabályainak megfelelő. 
 - lövedék: 4,5 mm-es bármely gyártmányú, ólomból vagy hasonló lágy anyagból 
készült. –  
lőidő: próbalövésekkel együtt 30 perc. - ruházat: nyíltirányzékú puska lövészetnél, 
lövészkabát, lövésznadrág és lövészcipő nem használható, lövészkesztyű igen. - 
ruházat: zártirányzékú puska lövészetnél lövészkabát, lövésznadrág és lövészcipő 
lövészkesztyű használható, - lőlap: 1a (nyíltirányzékú légpuska) és 7a légpisztoly 
lőlap  
10. Költségek:A versenyrendezéssel kapcsolatos költségeket  GY_M_S megyei 
Sportlövő Szovetség fedezi. Az egyéb költségek a részvevőket terheli.  
11. Egyebek:- a versenyzők személyazonosságát és indulási jogosultságát a vezető 
tanár (edző) által leadott névjegyzékkel és a tanulónál lévő diákigazolvánnyal kell 
igazolni - A versenyen saját fegyver és lövedék eredményes ellenőrzés után 
használható, fegyvert és lövedéket a rendező nem  tud biztosítani. 
12. Óvás:Vitás kérdésekben a vezető bíró dönt, egyéb ügyekben a „sportlövészet 
szabályai” mérvadók. 
Az Országos döntön amely 2019. 05.26-án Salgótarjánban került megrendezése 
az a tanuló jut tovább aki nemenként és fegyvernemenként I-III. helyezést ért el, 
a megyét is ők képviselik 
Eredményhirdetés: kb. 1 órával az utolsó sorozat befejezését követően. 
 
Bakonyszentlászló,2019.04.01. 
 
         Rendezőbizottság 
 
További információk 
    Név:Laczik Zsolt Győr-Moson-Sopron Megyei SSZ főtitkára 

Cím: Győr, Pásztor u. 16. 
Telefon: 06-70-335-7368 

e-mail:zsoltlaczik@gmail.com  és/vagy 
 

Szücs Gáborné Szent László Lövészklub  
Cím: Bakonyszentlászló, Nádas utca 6. 

Telefon: 06-20-577-9418. 
     e-mail: loveszklub@freemail.hu 


