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körében.
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A verseny helye:

BOK Rendezvénycsarnok – KSI SE légfegyveres pályája

A verseny ideje:

2017. május 14. vasárnap

Versenyszámok:

Nyíltirányzékú légpuska, légpisztoly 20 lövés női és férfi
egyéni.
Ezekben a versenyszámokban csak azok indulhatnak, akik
nem rendelkeznek a Magyar Sportlövő Szövetség
rajtengedélyével, egyetemükön amatőr szinten foglalkoznak a
lövészettel.
Zártirányzékú légpuska, légpisztoly 40 lövés női egyéni, és
Zártirányzékú légpuska, légpisztoly 60 lövés férfi egyéni.
Ezekben a versenyszámokban azok indulhatnak, akik
rendelkeznek MSSZ rajtengedéllyel és érvényes sportorvosi
igazolással, mindemellett egyetemi vagy főiskolai hallgatók.
Csapatversenyt
rendezünk.

Nevezés:

csak

a

20

lövéses

versenyszámokban

2017. május 5. a ksiverseny@gmail.com e-mail címre lehet. A
nevezésnek tartalmaznia kell a versenyző egyetemének vagy
főiskolájának a nevét, a versenyző születési dátumát, és a

Neptun kódját (diploma számát) is, a név és a versenyszám
mellett.
A MEFS szabályai szerint azon hallgatók vehetnek részt, akik
valamely államilag elismert diplomát adó, felsőoktatási
intézmény hallgatói (nappali, levelezős, esti távoktatásban ill.
doktorandus képzésben résztvevők), akik legalább négy
féléves, oklevelet adó képzésben, ill. iskolarendszerű
képzésben vesznek részt a verseny időpontjában, vagy 2016.
évben diplomáztak. Ezek meglétét a versenyen igazolni kell.
(pl. érvényes diákigazolvánnyal vagy a diplomával).
Regisztrációs díj:
Késői nevezés:

500.- Ft
1000.- Ft

Díjazás:

Érem és oklevél

Költségek:

A verseny költségei a rendezőket, minden egyéb költség a
résztvevőket terheli.

Információ:

Pál-Plichta Györgyi 70-311-40-87

A verseny az ISSF, az MSSZ és a FISU szabályai szerint kerül megrendezésre.
Kivétel ez alól a 20 lövéses nyíltirányzékú puskás versenyszám, melyen a
szabvány légpisztoly lőlapra történik a verseny lebonyolítása. Versenybírókat az
MSSZ-től kérünk.
A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény, így a
Sportlövő MEFOB is, automatikusan csatlakozik a SportPont Programhoz. Ennek
keretében a regisztráció alkalmával az eredményösszesítő táblázatban a név,
intézmény, Neptun kód, születési dátum adatok is rögzítésre kerülnek. A rendező
a fenti adatokat a versenyt követően az eredményösszesítő elektronikus excel
fájlban megküldi a MEFS-nek.

Budapest, 2017. április 13.
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