
 

MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG 

FÈDÈRATION HONGROISE DE SKI 

UNGARISCHER SKI VERBAN 

E-mail: office@skihungary.hu   

web: www.msisz.hu  www.skihungary.hu 

  

 

 

  

Nyári Légpuskás Biatlon Országos Bajnokság 
 

Rendező:        MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG 

Megbízott lebonyolító egyesület:    HONVÉD-ZALKA SE 

Helyszín és időpont:    Galyatető biatlon centrum 

                                                                                   2021. szeptember 11. (szombat) 

                                                                                   2021. szeptember 12. (vasárnap)     
                        

SPRINT VERSENYSZÁM  

2021. szeptember 11. 

 

Korcsoportok és távok: büntetőkör 50 m 
 

Korcsoport gyermek I. gyermek II. serdülő I. serdülő II. 

Születési év: - 2013 2011 - 2012 2009 - 2010 2007-2008 

Fiúk: 0,5 km F 1,0 km F 1,5 km FF 2,0 km FÁ 

Lányok: 0,5 km F 1,0 km F 1,5 km FF 2,0 km FÁ 
  

Lövészet:  gyermek I. segítővel, nagy kőrre, kitámasztással, fegyver a lőállásban 
                   gyermek II. kis kőrre kitámasztással, a fegyver állványról viszik (fegyver csövét fog-

va vagy két vállon) a fegyvert a lőállásba  
                  többi kategória fekvő kis kőrre, álló nagy kőrre, lasszóval, a fegyver állványról viszik 

(fegyver csövét fogva vagy két vállon) a fegyvert a lőállásba  
 

Technikai megbeszélés:  12:00 

 
Rajtszám osztás: 12:00 – 12:15 

 
Belövés korcsoportonként: Tájékoztató jellegű, mindenki fél órával korábban jelenjen meg. 

  12:30 – 12:45 gyermek I. fiú - leány (2013 -         ) kategória 

13:00 – 13:15 gyermek II. fiú - leány (2011 - 2012) kategória 

13:30 – 13:45 serdülő I. fiú (2009-2010) kategória 

14:10 – 14:25 serdülő I. leány (2009-2010) kategória 

14:50 – 15:10 serdülő II. fiú (2007-2008) kategória 

15:35 – 15:50 serdülő II. leány (2007-2008) kategória 
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Start korcsoportonként: Tájékoztató jellegű időpontok (egyénenkénti indítás, 30 mp-ként) 

12:50 –          gyermek I. fiú - leány (2013-           ) kategória 

13:20 –          gyermek II. fiú - leány (2011- 2012) kategória 

13:50 –          serdülő I. fiú (2009-2010) kategória 

14:30 –          serdülő I. leány (2009-2010) kategória 

15:15 –          serdülő II. fiú (2007-2008) kategória 

16:00 –          serdülő II. leány (2007-2008) kategória 

 
Eredményhirdetés:  16:45 – 17:00 

 
EGYÉNI VERSENYSZÁM  

2021. szeptember 12. 

 

Korcsoportok és távok: büntető i. gyermek I. 10 mp többi 30 mp 
 

Korcsoport gyermek I. gyermek II. serdülő I. serdülő II. 

Születési év: - 2013 2011 - 2012 2009 – 2010 2007-2008 

Fiúk: 1,0 km F 1,5 km F 2,0 km FF 3,0 km FÁ 

Lányok: 1,0 km F 1,5 km F 2,0 km FF 2,5 km FÁ 

 

Lövészet:  gyermek I. segítővel, nagy kőrre, kitámasztással, fegyver a lőállásban 
                   gyermek II. kis kőrre kitámasztással, a fegyver állványról viszik (fegyver csövét fog-

va vagy két vállon) a fegyvert a lőállásba  
                  többi kategória fekvő kis kőrre, álló nagy kőrre, lasszóval, a fegyver állványról viszik 

(fegyver csövét fogva vagy két vállon) a fegyvert a lőállásba  
 

Technikai megbeszélés:  9:00 

 
Rajtszám osztás: 9:00 – 9:15 

 
Belövés korcsoportonként: Tájékoztató jellegű, mindenki fél órával korábban jelenjen meg. 

      09:30 – 09:50 serdülő II. fiú (2007-2008) kategória 

10:30 – 10:45 serdülő II. leány (2007-2008) kategória 

11:10 – 11:30 serdülő I. fiú (2009-2010) kategória 

12:00 – 12:15 serdülő I. leány (2009-2010) kategória 
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12:40 – 12:55 gyermek II. fiú - leány (2011-2012) kategória 

13:10 – 13:20 gyermek I. fiú (2013 -         ) kategória 

Start korcsoportonként: (egyénenkénti indítás,30 másodpercenként) 

10:00 –          serdülő II. fiú (2007-2008) kategória 

10:50 –          serdülő II. leány (2007-2008) kategória 

11:40 –          serdülő I. fiú (2009-2010) kategória 

12:20 –          serdülő I. leány (2009-2010) kategória 

13:00 –          gyermek II. fiú – leány (2011-2012) kategória 

13:30 –          gyermek I. fiú - leány (2013 -           ) kategória 

 
Eredményhirdetés: korcsoportonként az eredmények kifüggesztését követő 30 perccel 

 
Nevezés: Magyar Sí Szövetség rendszerén keresztül és e-mail-en a hzalkase@gmail.com címre, 

melyhez a versenyzőknek érvényes sportorvosi igazolással és versenyengedéllyel kell rendelkez-

niük! 

Nevezési határidő: 2021. szeptember 6. (hétfő) 12.00 óráig 

Nevezési díj: nincs 

 

Versenyigazgató: Büki Gábor  

Időmérés: Büki Gábor 

Lőtérparancsnok: Édes János  

Pályafelelős: Gál Ágota 

 

Egyebek: Óvás: Az ideiglenes eredmény kifüggesztése után 15 percig.  Óvási díj 2.000.-Ft mely 

kedvező elbírálás esetén visszafizetésre kerül. A rendezőség a változtatás jogát fenntartja. 

 

Biztosítás és sportorvosi igazolás: Kötelező. A versenyen való részvétel mindenkinek saját fe-

lelősségére történik, a rendezőség felelősséget nem vállal.      

            

 

Versenyrendezőség 

mailto:office@skihungary.hu
http://www.msisz.hu/
http://www.msisz.hu/
mailto:hzalkase@gmail.com

