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„DOSZTÁLY JÁNOS” EMLÉKVERSENY
A versenysorozat célja:
• Az „Utánpótlás Kupa” elnyerése, minősítések megszerzése.

• Utánpótlás korú versenyzők felkészítése a hazai és nemzetközi kiemelt versenyekre.
A versenysorozat helye:

Budapest X., Fehér út 9–11.

A versenysorozat fordulóinak időpontjai:
I. forduló

2019. április 27–28.

10 m, 25m, 50 m

Fehér út

II. forduló

2019. május 18–19.

10 m, 25 m, 50 m

Fehér út

III. forduló

2019. július 20–21.

10 m, 25 m, 50 m

Fehér út

40
60
40
60

serdülő leány és fiú, ifjúsági leány és fiú
junior leány és fiú
serdülő leány és fiú, ifjúsági leány és fiú
junior leány és fiú

Versenyszámok: 10 m
•
•
•
•

Légpuska
Légpuska
Légpisztoly
Légpisztoly

Versenyszámok: 25 m
•

Sportpisztoly 30+30

ifjúsági leány, junior leány és fiú

Versenyszámok: 50 m
•
•
•
•

Puska
Puska
Puska
Pisztoly

60 fekvő
3x40 összetett
3x20 összetett
60 lövés

ifjúsági és junior leány, ifjúsági és junior fiú
junior leány és fiú
ifjúsági leány és fiú
ifjúsági és junior fiú

A verseny résztvevői:
Azoknak a kluboknak a versenyzői, akiknek a nevezését klubjuk a versenykiírásban megadott módon és
határidőig e-mailben megküldik.
A versenysorozatban minden versenyző csak egyszer, saját nemének és korcsoportjának megfelelő
versenyszámban, vagy eggyel magasabb korcsoportban indítható.

1053 Budapest, Curia utca 3.
+36 20 467 79 80

info@bpshooting.hu
www.bsu.hu

A verseny főtámogatói: BP. FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA - MSSZ

Nevezés:
A versenysorozat minden fordulójára külön kell nevezni. Az első fordulóra a nevezéseket legkésőbb
2018. április 20-ig a BSSZ info@bpshooting.hu vagy bssz.fotitkar@freemail.hu e-mail címére lehet
megküldeni. A nevezésnek tartalmaznia kell az indulók nevét, a versenyszám és a korcsoport
megjelölésével.
A további fordulókra szóló nevezéseket mindig az előző fordulón lehet leadni.
A HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZETT NEVEZÉSEKET A RENDEZŐBIZOTTSÁG NEM FOGADJA EL!
Versenyrendezési hozzájárulás:

1600 Ft / fő / versenyszám.

Lőállásbeosztás, sorsolás:
Az egyesületi nevezések alapján a rendezőbizottság végleges programot készít, a lőállások sorsolását
elvégzi, majd az MSSZ, illetve a BSSZ honlapján közzéteszi.
Költségek:
A versenyrendezés költségei a BSSZ ill. MSSZ-t, minden más költség a részt vevő egyesületeket,
klubokat terheli.
Díjazás:
A versenyszámok I–III. helyezettjei díjazásban részesülnek.
Az értékelés a három forduló két legjobb eredménye alapján történik.
Egyebek:
Az Utánpótlás Kupa versenysorozat az érvényben lévő MSSZ-szabályok szerint kerül megrendezésre.
A rendezőbizottság a lőtér kapacitását figyelembe véve jogosult versenyzőket meghívni, illetve
nevezéseket visszautasítani.
Óvás:
Óvást az utolsó eredményközléstől számított 10 percen belül, 5000 Ft óvási díj befizetésével lehet tenni.
Az óvást a zsűri vizsgálja ki, határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs. Jogos óvás esetén az
óvási díj visszafizetésre kerül.
Budapest, 2019. április 2.
Budapesti Sportlövő Szövetség
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