
 

 

SPORTING ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

Sporting Magyar Kupa Záró Forduló 
 

 
 
Csongrád, 2017. augusztus 16.   
 

        Hegyes Zoltán 
            szervező 

 
 

A verseny ideje: 2017. szeptember 09-10. (szombat - vasárnap) 

• szombat: Sporting MK záró forduló, OB 1. nap 

• vasárnap: OB 2. nap 
  
A verseny helye: Csongrád, Cseh István Lőtér (GPS: N 46.682539  E 20.188601 ) térkép 
  
Versenyszám: Sporting 200 korongra, 8 pályán, 2 vonal 4 – 4 lőállás 
  
Verseny kategóriák: Senior, Veterán, Kezdő, Amatőr, Szuperveterán, Női, Junior, Csapat 
  
A verseny kezdete: Reggel 09.00 szombat, reggel 08.00 vasárnap  
  
Nevezési díj: Minden kategóriában: 25.000 Ft, a juniorok nevezési díja 18.000.-Ft 

Csapat nevezés: 4.000 Ft 
 

Díjazás: A helyezettek között Hollóházi porcelán trófeák és összesen 4500 db prémium lőszer kerül 
kiosztásra. 
A kategóriák eredményének kihirdetéséhez legalább 3 nevező szükséges az adott kategóriában! 
 

Szabályok: A fegyver és lőszerhasználatra a mindenkor érvényben lévő MVE és  FITASC szabályok 
érvényesek. 
 

Rotte kialakítása: Sorsolással, 2017. szeptember 8-án, pénteken 
 
Edzési lehetőség: Az első versenynapot megelőző szerda, csütörtök, péntek (9.00 -17.00 óra között) 
 
Edzési díjak: 1.500 Ft (5 EUR)/rotte (25 korong)  

 
Nevezés: Nevezési határidő: 2017. szeptember 8. péntek 10.00 óra 

 
Versenyiroda: Nevezni online, SMS-ben vagy e-mailen lehet a versenyirodánál. 

Versenyiroda: Asztalos Zoltán (+36 70 490 6666, asztizoli2@gmail.com) 
  
Pályaállító: Hegyes Zoltán és Szécsi Tamás 

Étkezés: 

 
Minden versenyzőt 2 fogásos ebéddel látunk vendégül. 
Plusz ebéd vásárolható, díja 1500.- Ft /adag.  A büfében szendvics, üdítő, kávé... stb. kapható. 
 
A szombati versenynapot követően a rendező minden érdeklődőt halászlével és sülthallal vár 
vacsorára. 

  

A versenyen való részvételhez érvényes MVE versenyengedély szükséges, amely az MVE honlapján 
igényelhető: https://www.fitascsporting.hu/regisztracio 
Licenc díjak: egységesen, minden kategóriában: 2.000.- Ft 

 
 

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk! 

https://www.google.hu/maps/place/Cseh+Istv%C3%A1n+L%C5%91t%C3%A9r/@46.680092,20.1843748,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474476ee5b1b6b13:0x27f30192e4c6cec0!8m2!3d46.680092!4d20.1865635
https://www.fitascsporting.hu/
https://media.wix.com/ugd/292741_78e1d1f5fa3442e3bb94e423881cef9d.pdf
https://www.fitascsporting.hu/sporting-ob
https://www.fitascsporting.hu/regisztracio


 

 

 

SPORTING NATIONAL CHAMPIONSHIP 

Hungarian Cup Final 
 
 
 
Csongrád, 2017. augusztus 16.   
 

        Hegyes Zoltán 
            szervező 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date of competition: 09-10th of September 2017. (Saturday - Sunday)   
  
Place of competiton: Cseh István Shooting Range, Csongrád, Hungary (GPS: N 46.682539  E 20.188601 ) térkép 

  
Competition: Sporting 200 targets (8 layouts) 
  
Scedule: 9th, Saturday 09.00 National Championship day 1., Hungarian Cup Final 
 10th, Sunday 08.00 National Championship day 2.  
  
Categories: Senior, Veteran, Beginner, Amateur, Superveteran, Ladies, Junior and Teams 
  
Registration: online: https://www.fitascsporting.hu/sporting-ob 

via email: asztizoli2@gmail.com 
via text message: +36 70 490 6666 
 
Deadline: 8th of September, 10.00 
 
In case you haven't registrated before, please be present on the range on Saturday not later than 
8.00. 

  
Entry fee: In all categories: 25.000 HUF/85 EUR,  junior 18.000.- HUF/60 EUR teams 4.000 HUF/15 EUR 
  
Prizes: Trophies made by the Hollóházi Porcelain Manufactory and a total of 4500 pcs of premium quality 

cartridges 
 

Rules:  The competition is managed by the FITASC and MVE rules. 
  
Training prices: A set of 25 training targets:1500 HUF/ 5 EUR   
  
Cathering: A two course lunch is provided for all competitors. 

 
The buffet is open during the competition with hot and cold drinks, sandwiches and snacks. 
 
Lunch for non-competitors: 1500 HUF 
 
On Saturday evening everyone is invited for a dinner! 

  
Contact: Zoltán Hegyes 
  

Waiting for all  competitors and family members with a great love! 
 

 

 
 

https://www.google.hu/maps/place/Cseh+Istv%C3%A1n+L%C5%91t%C3%A9r/@46.680092,20.1843748,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474476ee5b1b6b13:0x27f30192e4c6cec0!8m2!3d46.680092!4d20.1865635
https://www.fitascsporting.hu/sporting-ob


 
 
 
 
 
 
 
 

Korongvadász OB 2017. szeptember 09 – 10.  Csongrád 

 

T Á J É K O Z T A T Ó  

 

Tisztelt Versenyzők! 

 

A 2017 évi FITASC Sporting Országos Bajnokság a korábban kiadott meghívónak 

megfelelően kerül lebonyolításra. A versenyzőknek az alábbi tájékoztatót adjuk a verseny 

részletes lebonyolítására vonatkozóan: 

 

A verseny alapvető célja a korongvadász-sport magyarországi népszerűségének növelése, 

újabb versenyzők megnyerése mellett a 2017. évi legjobb magyar korongvadász versenyző 

kiválasztása a lehető legtisztább körülmények biztosítása mellett valamennyi kategóriában, 

illetve csapatban.  

 

A versenyen indulhat minden olyan versenyző, aki regisztrált az MVE versenyrendszerében, 

és aki rendelkezik azokkal a feltételekkel, melyek alapján minden törvényes feltételnek 

megfelel a fegyvertartásra és használatra vonatkozóan, illetve természetesen külföldön 

regisztrált versenyzők is külön a részükre nyitott kategóriában.  

 

A versenyen junior, senior, veterán, szuperveterán, amatőr, kezdő valamint női kategóriában 

lehet nevezni a nemzetközi korosztályok szabályai szerint, valamint lehet nevezni kizárólag 

erre a versenyre összeállított 3 főből álló egy klubhoz/egyesülethez tartozó csapattal, 

amennyiben az egyesület regisztrált az MVE rendszerében.  

 

A versenyre kizárólag a versenyt megelőzően elküldött nevezés alapján lehet versenyezni, a 

rotték beosztása a versenyt megelőző pénteken a fitascsporting.hu weboldalon kerül 

közzétételre.  

 

A verseny lebonyolítása szombat-vasárnap 100-100 korongra történik, ausztrál szisztéma 

szerint 2 vonal és 4 – 4 lőálláson, a F.I.T.A.S.C. szabályai szerint korongvadászat/FITASC 

Sporting versenyszámban.   

 

A verseny kezdete szombaton 09.00, vasárnap 08.00 órakor.  

 

A sorsolással kialakított 6 főből álló csoportok előre meghatározott időpontokban kezdik 

meg a versenyt a két vonal kezdő lőállásain, előre megjelölt időpontban, és haladnak 

lőállásról-lőállásra. A versenyzők a 100 – 100 db napi korongot kettő teljes körrel teljesítik, 

azaz minden egyes vonal minden pályáján 2 -2 lőálláson kell a kottákon megjelölt 

korongokra lőniük.  

 

A versenyzőknek a lőállásokon a meghatározott időpontban ott kell lenniük az előírások 

szerinti felszereléssel öltözékben – fülvédő/füldugó; szemüveg; ujjas póló/ing; legalább 

térdig érő nadrág; és megfelelő magasságban az előírt jelöléssel ellátott felsőruházat (póló 

vagy mellény/kabát csíkkal); zárt szandál vagy cipő -, és jól látható módon elhelyezett 



 

rajtszámmal. (a rajtszámot és a két nap kiírását a verseny kezdőnapján, szombaton reggel 

07.00 órától lehet felvenni a versenyirodánál)  

 

A versenyzők a lőállásokban nem használhatják mobil telefonjukat, illetve bármilyen olyan 

eszközt, ami zavarhatja a versenyzőket, a bírókat, illetve az elektromos fülvédőket.  

 

 

 

A lőállásban álló versenyző, illetve a rotte bármely másik tagja telefonjának verseny közbeni 

megszólalása első esetben figyelmeztetést von maga után (mely a rotte-lapra felvezetésre 

kerül), a második alkalommal hiba kerül bejegyzésre.  

A versenyzőknek a lőállásokban nem lehetséges a zsírtalanítás, arra a pálya bejáratával 

szemben kialakított pályán van lehetősége térítés-mentesen. Az egyes lőálláson 

mindennemű „zsírtalanításnak nevezett” tevékenység tilos.  

 

A lőállásban kizárólag a soron következő lövő tartózkodhat, a korong-bemutató a kotta 

szerint történik. A lövők egymást nem zavarhatják semminemű megjegyzéssel vagy 

mutogatással, a nem lőállásban álló versenyzők véleményt a bíró külön erre vonatkozó 

kérésére/kérdésére fogalmazhatnak meg.  

 

A versenyzőknek a bíró utasításait és döntéseit el kell fogadniuk, azzal kapcsolatban óvásra 

a zsűri felé történő írásos beadvánnyal lehet jogorvoslatot kérni az óvási illeték letétbe 

helyezését követően.  

 

A versenyzők kötelesek meggyőződni a lőállás végleges elhagyása előtt a lőállásban elért 

eredményükről, a találattal/hibával kapcsolatos észrevételeket is ekkor kell jelezni a bíró 

felé, de vitával illetve illetlen megjegyzésekkel nem lehet a rotte többi tagját megzavarni. A 

lőállás végleges elhagyását követően észrevételnek helye nincs.  

 

A versenyzők törekedjenek a lőállásban a kilőtt töltények hüvelyeinek lehetőség szerint az 

erre a célra odaállított gyűjtőbe történő beledobására, mely nem kötelező, azonban ez a 

művelet ne legyen érzelem vagy vélemény-nyilvánítás eszköze. Az oktalanul szétdobált 

hüvelyek összeszedésére vonatkozó esetleges bírói kérést a versenyzők ne vegyék zokon.  

 

Amennyiben a verseny közben lőszer ellenőrzésre kerül sor, azt a bírók a versenyzők 

megzavarása nélkül kötelesek végrehajtani, a versenyzők pedig kötelesek együttműködni a 

bíróval.  

 

Amennyiben az egyes kategóriákban az első három helyezett azonos találatot ér el, abban az 

esetben egy külön erre a célra kialakított pályán egy teljes 25 korongos rotte teljesítésével 

„szétlövésre” kerül sor. Amennyiben itt is azonos eredmény születik, akkor a dublék 

lövésére, illetve a 2. lőállás szóló korongjainak egymás utáni lövésére kerül sor mindaddig, 

míg azonos számú lövés esetén valaki hibázik. A csapatok első három helyen történő találat-

azonossága esetén a csapatban legjobb eredményt elért versenyzők eredménye dönt. A 

különdíjak esetén külön pályán kerül sor a „szétlövésre”, az erre aspiráns versenyzőket a 

rendezőség értesíti a verseny során. 

 

A versenyzők a saját rajtszámukkal térítésmentesen kaphatnak a szombati és a vasárnapi 

napon is ebédet, a vendégek 1500 Ft térítés ellenében étkezhetnek. A szombati napon a 

versenyt követően valamennyi versenyzőt, kísérőt és vendéget a rendező vendégül lát egy 

„hal-vacsorára” amely halászlé és sült hal helyszíni elkészítését és elfogyasztását jelenti. A 

részvétel szabad és térítés mentes.   



 

 

A verseny díjazása kategóriánként és csapatonként I – III helyezett esetén történik a 

versenyre emlékeztető díjjal, éremmel és tárgyjutalommal, ezen kívül különdíjak is 

kiosztásra kerülnek. A külföldi versenyzők az eredményüknek megfelelően kerülnek 

értékelésre és díjazásra, a versenyt külföldi állampolgár is megnyerheti, azonban külföldi 

állampolgárságú lövő a „Magyar Bajnok” címet nem nyerheti el.  

 

 

 

A várakozó versenyzők törekedjenek hangoskodás és mindennemű tetszésnyilvánítás nélkül 

a kijelölt helyeken várakozni, melynek során tilos a lőállás megközelítése, a lőállásban 

tartózkodó lövők zavarása. 

 

A versenyzőknek a verseny ideje alatt a vonatkozó nemzetközi szabályok és a hazai 

fegyvertartási rendszabályok miatt alkohol vagy kábító hatású szerek fogyasztása tilos.  

 

A versenyzők a verseny időtartama alatt gondoskodjanak a fegyvereik és lőszereik 

folyamatos őrzéséről, valamint értékeik védelméről egyaránt. 

 

A verseny során az esetleges zavaró időjárási körülmények megítélése a pályabíró illetve a 

zsűri feladata és joga egyben.  

 

A Rendezők és az MVE kéri a versenyzőket az eredményhirdetésen való megjelenésre ezzel 

is megadva a tiszteletet a teljesítménynek és a szervezőknek egyaránt.  

 

 

                                       Minden versenyzőnek eredményes versenyzést kíván a verseny 

Rendezősége!                                                                                                                      
 


