2018/2019. TANÉVI
SPORTLÖVŐ – TARGET SPRINT DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A Sportlövő – Target Sprint Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen hirdeti
meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Sportlövők Szövetsége rendezi meg.
1. A verseny célja
• A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése.
• A Target Sprint szakág (lövészsport) népszerűsítése a köznevelési intézmények tanulói és pedagógusai körében.
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a sportlövő Target Sprint szakág diákjai eredményesen képviseljék iskolájukat a
Diákolimpia® versenyrendszerében.
• A tanév, Magyarország Sportlövő Target Sprint Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések
eldöntése.
• A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása.
2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Sportlövők Szövetsége szervezésében kerül
megrendezésre.
3. A versenyek helyszíne és időpontja
Országos döntő
Helyszín: Miskolc, Egyetemváros (Atlétikai pálya)
Időpont: 2019. május 18. (szombat) – Módosított!
4. Résztvevők
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok:
III-IV. korcsoport: 2004-2008-ban született tanulók
V-VI. korcsoport: 1999-2003-ban született tanulók
Felversenyzés:
Egyéni és csapatverseny: Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Korlátozás:
Nincs
Résztvevők:
Országos döntő: Egyéni és csapatversenyben a köznevelési intézmények azon versenyzői és csapatai, amelyek a
megadott nevezési határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeznek.
5. Versenyszámok, kategóriák
Egyéni és csapatverseny III-IV. és V-VI. korcsoportokban mindkét nemben az alábbi versenyszámokban:
•
•

nyíltirányzékú légpuska,
zártirányzékú légpuska,

•

légpisztoly

6. Versenyek lebonyolítása
Országos döntő: A beérkezett a nevezések alapján program, futam/lőállás beosztás készül, mely megtekinthető az MSSZ
honlapján (www.hunshooting.hu).
A részletes program a Magyar Sportlövők Szövetsége honlapján lesz látható.
https://www.hunshooting.hu/20182019-tanevi-sportlovo-diakolimpiar-target-sprint
7. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
Nevezési határidő: 2019. május 07. - Módosított (a nevezési lehetőség 24:00 órakor lezárul!)
Nevezési díj nincs!
8. Költségek
A rendezés és a díjazás költségeit a Magyar Sportlövők Szövetsége biztosítja.
A részvételi költségeket (utazás, szállás, étkezés, valamint egyéb felmerülő költségek) a résztvevők viselik.
9. Igazolások
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja” szerint
A versenyen minden versenyzőnek be kell mutatnia a kinyomtatott, a megfelelő aláírásokkal, valamint pecsétekkel
ellátott nevezési lapot.
10. Díjazás
Az egyéni verseny I–III. helyezett versenyzői érem- és oklevél-díjazásban részesülnek.
Csapatverseny I-III. helyezett csapat érem- és oklevél díjazásban részesül.
11. Sportági rendelkezések
• A Magyar Sportlövők Szövetsége a versenyt az MSSZ és a Magyar Diáksport Szövetség érvényben lévő
versenyszabályai szerint rendezi meg.
• Fegyver:
− Légpuska: bármilyen rendszerű gyárilag nyíltirányzékú, 4,5 mm öbméretű, 4,5 kg-nál nem nehezebb légpuska
használható. Kiegészíthető rögzített, magasított pofadékkal és olyan súlyozással, amely támasztékul nem szolgál.
Rugós, egylövetű.
− Légpisztoly: az MSSZ szabályainak megfelelő.
− Zártirányzékú légpuska: a sportlövészet szabályai szerint.
• Lövedék: 4,5 mm-es bármely gyártmányú, ólomból vagy hasonló lágy anyagból készült.
• Ruházat: Sportruházat, sportcipő (ajánlott)
• Cél: nyíltirányzékú légpuska esetén 5 db. 35 mm., légpisztoly esetében 5. db. 64 mm. belső átmérőjű bukócél.
• Lőlap: Minden versenyző a rajtot megelőzően a neki biztosított lőállásban az ott található légfegyverrel próbalövés adhat
le, légfegyvertől függően légpuska és légpisztoly lőlapra, melynek lőideje 5 perc.
• Sorsolás: a beérkezett nevezések alapján a lőállások/futamok sorsolással kerülnek kiosztásra melyek az MSSZ
honlapján megtekinthetők. www.hunshooting.hu
• Óvás: Vitás esetekben a „Sportlövészet szabályai” szerint a vezetőbíró dönt.

• Minden, itt nem érintett kérdésben a MSSZ versenyszabályzata, és a Diákolimpia® 2018/2019. tanévi Versenykiírások
„Versenyszabályzatában” meghatározottak szerint kell eljárni.
További információ:
Magyar Sportlövők Szövetsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telefon: (06-1) 460-6895
Dr. Nyilas István
E-mail: istvan.nyilas@hunshooting.hu
Telefon: 06-20-915-6362
Versenyinformáció: Kéri Attila
E-mail: attila.keri@hunshooting.hu
Honlap: www.hunshooting.hu

