
2016. évi Skeet Országos Bajnokság  
 

Verseny rendezője:   Magyar Sportlövők Szövetsége és Olympia-S. SE 

Verseny célja:           Skeet 2016. egyéni, vegyes páros, csapat „Országos Bajnok” cím odaítélése                          

Verseny helyszíne:   Sarlóspuszta, koronglőtér 

Verseny időpontja:  2016. július 23-24.  

Versenyszámok:       skeet férfi 125-női 75 korong + döntők, ifjúsági 75 korong 

 

Versenyprogram:     Július 23.  10,00 óra   
                                  75 korong skeet férfi,, ifjúsági fiú (B,C pálya két sorozat, B pálya 3. sorozat)                                 

                                  Július 24.  10,00 óra   

                                  50 korong skeet férfi, női (B,C pálya)  

                                  női 3. sorozat B pálya) férfi középdöntő+érempárbajok (C pálya) 

                                  női középdöntő+érempárbajok (C pálya) 

                                   

                                  vegyes páros 50+50 korong (B, C pálya) 

                                  vegyes páros döntő (C pálya)     

A versenyszámok megrendezése 3 versenyző (vegyespárosban 6 csapat) előnevezése és indulása esetén 

lehetséges! 

Döntők megrendezése 6 fő induló esetén versenyszámonként az alapverseny befejezése után! 

 

Edzés:    2016. Július 20,21,22.    10-17 óra  (1800,-Ft/25 korong 

 

Nevezés:  OB nevezési lapon 2016. július 10-ig! 

                 E-mail-en: sara.petro@hunshooting.hu 

                 Postán:     Magyar Sportlövők Szövetsége, 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. 

 

Nevezést az MSSZ csak érvényes, megváltott versenyzési engedéllyel rendelkező leigazolt 

versenyzők esetében fogad el, amennyiben az OB indulási feltételeket, szinteket teljesítette!  

Országos Bajnokságokon versenyzési engedéllyel nem rendelkezők versenyen kívüli indulása 

nem lehetséges! 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK IDŐPONTJÁBAN HELYSZÍNEN NEVEZÉSRE NINCS LEHETŐSÉG! 

 

Nevezési díjak:              125 korong            9.000,-Ft 

                                         75 korong            5.500,-Ft 

                                       csapat nevezés      1.000,-Ft  (3 fő azonos egyesületből) 

                                       vegyes csapat        7.000,-Ft  (2 fő, egy férfi és egy nő azonos egyesületből) 

                                        

Csapatban nevezni csak azonos sportegyesületben leigazolt, az egyéni versenyben, azonos 

korcsoportban és versenyszámban induló versenyzőket lehet! 

Vegyes páros versenyszámban egyesületi csapatot(kat) kell nevezni, a versenyzők nevét (az 

egyéni versenyben, azonos korcsoportban indulók közül) csak a helyszínen kell megadni! 

Egy csapat indulása esetén csapatnevezést csak csúcskísérletre lehet beadni! 

Nevezési díjat a helyszínen kell fizetni, a rendezési költségeket a rendező egyesület fedezi. 

Rottebesorolás: 2016-os rangsoreredmény alapján MSSZ-nél előzetesen 

                           Egyeztetés az OB-k helyszínén a verseny kezdete előtt fél órával. 

 

Díjazás: az MSSZ 2016. évi korong OB általános versenykiírása szerint. 

Eredményhirdetés: a döntők befejezése után a helyszínen. 

                                  

Az OB-n I. oszt. és „A” jelvényes minősítés megszerezhető, országos csúcs hitelesíthető.          

Az OB-n 3 fős zsűrit kell kijelölni a felmerült óvások helyszínen, döntőkben történő eldöntése, 

valamint a verseny megkezdése előtt a pályák átvétele érdekében! 

Az OB az ISSF és az MSSZ versenyszabályai szerint kerül lebonyolításra. 

Az MSSZ a technikai változtatás jogát fenntartja a lebonyolítással kapcsolatban! 
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