
JUNIOR TRAP és DUPLATRAP ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 
VERSENYKIÍRÁSA 

 
 
 
Bajnokság rendezője:     Magyar sportlövők Szövetsége 
 
Bajnokság célja:             2018. évi egyéni és csapat „Országos Bajnok”-i címek 
                                       odaítélése 
 
Bajnokság helyszíne:      Sarlóspuszta 
 
Bajnokság időpontja:      2018. október 07. 
 
Versenyprogram: 2018. október.07. 09.00 junior fiú, leány trap 125 korong 
                                                          11.00 doubletrap férfi        150 korong  
                                                                   
Nevezési határidő:          2018. szeptember 29.  
 
NEVEZÉS: OB nevezési lapon (online): 
                   E-mail-en: attila.keri@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! Országos Bajnokságon versenyzési engedéllyel nem rendelkezők 
versenyen kívüli indulása nem lehetséges!  
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK HELYSZÍNÉN NEVEZÉSRE NINCS LEHETŐSÉG! 
Csapatban nevezni csak azonos sportegyesületben leigazolt, az egyéni versenyben, azonos 
korcsoportban és versenyszámban induló versenyzőket lehet! 
Ifjúsági versenyzők felnőttek közötti indulása csak előzetes elnökségi engedéllyel! 
 
 
Nevezési díj:                    125 korong                  10.000,-Ft 
                                         150 korong                  12.000,-Ft  
                                         csapatnevezés              1.000,-Ft  (3 fő) 
 
 
Junior fiú, leány trap és duplatrap versenyszámban döntőt nem rendezünk, Országos Bajnokot 
az alapversenyi eredmény alapján hirdetünk. 
 
SORSOLÁS: online regisztráció alapján előzetesen, rottebeosztás MSSZ által kiadott nevezési 
jegyzék alapján! 
 
EREDMÉNYHIRDETÉS: a döntők vagy versenyszám befejezése után a helyszínen. 
 
Az OB minden helyszínén zsűrit kell kijelölni a felmerült óvások helyszínen történő eldöntése, valamint 
a verseny megkezdése előtt a pályák átvétele érdekében!  
 
Az Országos Bajnokságon I. osztályú és „A” jelvényes minősítés megszerezhető, országos csúcs 
hitelesíthető! 
Az Országos Bajnokság lebonyolítása az ISSF és MSSZ érvényes versenyszabályai szerint. 
 
Az Országos Bajnokságon a Sporttörvény ide vonatkozó rendelkezése szerint csak azon 
sportegyesületek, klubok, szakosztályok versenyzői indulhatnak, akik nevezésükkel együtt megküldik 
az MSSZ-nek a NAV „O”-ás igazolását.  
 
A Magyar Sportlövők Szövetsége fenntartja jogát a helyszín, időpont, versenyszámok 
megváltoztatására! 
 
 

mailto:sara.petro@hunshooting.hu


KORONGLÖVŐ OB NEVEZÉSI LAP - 2018 
 Kérjük, a sportegyesületeket, hogy egy nevezési lapon csak egy 

Országos Bajnokságra adjanak le nevezést! 

SPORTEGYESÜLET NEVE:   

Sportegyesületi vezető, edző aláírása:   

Versenyszám:   

Versenyzők neve: 
szül. 
év. 

korcsoport (férfi, női, 
ifjúsági ,junior) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

  
Csapatnevezés: (nevezendő csapatok száma, 
korcsoport)     

        

        

        
 
 


