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Bevezetés
A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség Elnöksége által kiadott Koronglövő Szabályzatot a FITASC
Korongvadász és Gyorsított Korongvadászat Szabályzatával együtt kell használni.
Ez a szabályzat bizonyos pontokban eltér a FITASC által meghatározott szabályoktól, ezekben az esetekben
az itt leírtak az irányadók.
A szabályzat be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül, amely a fegyelmi bizottság hatáskörébe tartozik.

1 FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség Minősítő Szabályzata
A sportolók osztályba sorolása, illetve kategóriák meghatározása az előző 2 naptári évi (jan.1. – dec.31.) eredmény
alapján történik. Év közben átminősítés nincs. Az így megszerzett minősítés van érvényben a versenyévad végéig.
KATEGÓRIÁK:
Kezdő kategória:
Az első versenytől ebben a kategóriában indulhatnak a férfiversenyzők.
Életkor: a 21. életév betöltésének január 1-től 55. életév betöltésének év végéig.
Ha egy versenyen nincs legalább 3 induló a kezdő kategóriában,
akkor amatőr (ennek hiányában senior) kategóriában értékelik a kezdő lövőt.
Amatőr kategória:
21. életév betöltésének január 1-től 55. életévének betöltése év végéig.
Előző 2 évben minimum 2 alkalommal 75% fölötti teljesítmény, minősítő versenyen.
Életkor: a 21. életév betöltésének január 1-től 55. életév betöltésének év végéig.
Ha egy versenyen nincs legalább 3 induló az Amatőr kategóriában,
akkor senior kategóriában értékelik az Amatőr lövőt.
Junior kategória:
A junior korú férfiversenyzők ebben a kategóriában indulhatnak az első versenyüktől.
Életkor: 16. életév betöltésének január 1-től, a 20. életév betöltésének év végéig.
Ha egy versenyen nincs legalább 3 induló a junior kategóriában,
akkor amatőr (ennek hiányában senior) kategóriában értékelik a junior lövőt.
Női kategória:
Minden hölgyversenyző ebben a kategóriában indulhat.
Életkor: 16. életév betöltésének január 1-től.
Ha egy versenyen nincs legalább 3 induló a Női kategóriában,
akkor amatőr (ennek hiányában senior) kategóriában értékelik a Női lövőt.
Senior kategória:
Előző 5 évben minimum 2 alkalommal 90% fölötti teljesítmény, minősítő versenyen.
Életkor: a 21. életév betöltésének január 1-től 55. életév betöltésének év végéig.
Veterán kategória:
Férfiversenyzők ebben a kategóriában indulhatnak 56. életévének betöltése január 1-től,
65. életévének betöltése év végéig.
Ha egy versenyen nincs legalább 3 induló a veterán kategóriában,
akkor senior kategóriában értékelik az Veterán lövőt.
Szuperveterán kategória:
Férfiversenyzők ebben a kategóriában indulhatnak 66. életévének betöltése január 1-től.
Ha egy versenyen nincs legalább 3 induló a szuperveterán kategóriában,
akkor veterán (ennek hiányában senior) kategóriában értékelik az szuperveterán lövőt.
Az elnökség a lövők teljesítménye alapján fenntartja a jogot a kategóriák módosítására. Kezdő kategóriába
visszakerülni több év kihagyás esetén sem lehet!
Különleges (állandó) kategóriamódosítást, előre vagy visszalépést az Elnökségnél kell kérni írásban az
fmkvszfotitkar@hunsporting.hu email címen, legkésőbb március 1-ig.
FITASC versenyeken csak: Senior – Női – Junior – Veterán – Szuperveterán kategóriák vannak.
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Minősítő versenyek: Magyar Kupák, Országos Bajnokságok, FITASC versenyek.
Pontszerző versenyek:
1. A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség a következő versenyeket ismeri el pontszerző
versenyeknek, melyből (folyamatosan az interneten követhető) év végén ranglistát készít:
a); Országos Bajnokságok, Magyar Kupák
b); FITASC versenyek
2. A ranglista kiszámításánál a naptári évben szerzett minősítő pontokat veszik figyelembe.
3. A pontokat kategóriánként külön kezelik.
A minősítő ponttáblázat, az adott versenytípus nehézségi fokának megfelelően alakul.
A pontszámok egy-egy versenyen egész számként kerülnek jóváírásra, a kerekítés általános szabályai szerint,
a mezőny 50%-ának.
A lövők licenc száma és kategóriája a www.hunsporting.hu oldalon olvashatók.
A versenyek besorolás szerinti szorzó számok:
Érték

Verseny típus

1x

B kategóriás MK

2x

A kategóriás MK

5x

Országos Bajnokság

10x

Fitasc Nagydíj

24x

Európa-bajnokság

48x

Világbajnokság

Pontszám táblázat:
1X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1-4
8
6

5-8
10
8
7
6

9-12
12
10
9
8
7
6

13-16
14
12
11
10
9
8
7
6

17-20
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Indulók száma
21-24
25-28
18
20
16
18
15
17
14
16
13
15
12
14
11
13
10
12
9
11
8
10
7
9
6
8
7
6

29-32
22
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

33-36
24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

37-40
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Példa: 18 fős amatőr mezőnyben az első 16 pontot, a 2. helyezett 14 pontot kap…
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2.
2/A

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK KORONGLÖVŐ VERSENYEKEN

Lövők:

2/A/1. Érvényes FMKVSZ licenc
2/A/2. A licenc megszerzésének feltétele, hogy a versenyző klubja, tagja a FITASC Magyarországi
Korongvadász Szövetségnek vagy a lövő Országos Magyar Vadász Kamara (OMVK) tag.
Lövő licencek:
- Senior – Veterán - Szuperveterán licenc:

10.000. Ft

- Amatőr – Junior - Női licenc:

5.000. Ft

- Kezdő licenc:

2.000. Ft

Licenc igényelhető az fmkvszfotitkar@hunsporting.hu email címen vagy az első induláskor
a versenyeken is ki lehet váltani.
Egyéb licencek:
Versenyiroda - bíró licenc

2.000. Ft

Amennyiben a versenyirodát ellátó személy vagy bíró rendelkezik bármely lövő licenccel,
abban az esetben nem kell külön licencet kiváltani.
Tagdíj:
Az FMKVSZ tagjainak (egyesületek) éves tagdíjfizetési kötelezettségük van.
FMKVSZ tagsági díj:

30.000. Ft/év

A tagsági díj fizetésének határideje minden év március 1.
2/A/4. FITASC versenyen való részvételhez az egyesület/versenyző köteles
a FITASC Magyar Korongvadász Szövetség licencével rendelkezni.
2/B Lövők minősülési rendszere
Minden kezdő férfi 21 év feletti lövőnek az első versenyétől kezdő kategóriába lehet nevezni.
Kategóriák: (min. 3 fő esetén)
Kezdő: Első évben és a minősítő versenyeken 2x75% eredmény elérésének év végéig. Következő évtől amatőr kategória!
Amatőr: 2x90% eredmény elérésének év végéig. Következő évtől Senior kategória!
Senior: 21. életév január 1-től 55. év végéig, ha a kezdő és amatőr kategóriába már nem fér bele.
Junior: 20. életév betöltésének december 31-ig csak fiúversenyzők
Női: Minden hölgyversenyző ebben a kategóriában indul!
Veterán: 56. életév betöltésének év január 1-től
Szuperveterán: 66. életév betöltésének év január 1-től
Külföldi: Nem magyar állampolgárok részére kiírható kategória.
Az %-ok számolása mindig a versenyen elért legjobb eredményhez viszonyítva történik.
Minősítő versenyek: Magyar Kupák, Országos Bajnokságok, Hazai Nemzetközi versenyek.
Kezdő, Női és Junior kategóriás lövő év elején kérheti az Amatőr vagy Senior kategóriába sorolását.
Amatőr és Veterán kategóriás lövő év elején kérheti a Senior kategóriába sorolását.
Szuperveterán kategóriás lövő év elején kérheti a Veterán vagy Senior kategóriába sorolását.
Visszaminősülési lehetőség az amatőr kategóriába egyéni kérelemre.
Kezdő kategóriába visszakerülni több év kihagyás után sem lehet!
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3. Általános szabályok és versenyrend
3.1/ Jutalmak, ajándékok kiírása a koronglövő versenyeken
- A koronglövő versenyek ajándékainak meghatározása, kiírása alapvető szempont a fejlett koronglövő
sporttal rendelkező országok szabályzataiban. Ennek oka, hogy a díjak nagyságának követnie kell a kiírt
verseny nehézségi fokát, tehát a lövő teljesítményével kell összhangban lenniük, valamint segíti
a rendezőket a versenyek költségvetésének tervezésénél.
3.2/ Versenykiírások, versenyrendezők:
Az FMKVSZ a tárgyévi kiemelt versenyek helyszíneit egyeztetés útján dönti el. Ezen versenyek szakmai
közreműködőit, a rendezővel egyeztetve jelöli ki, és minden versenyre technikai küldöttet delegál,
az FMKVSZ költségére.
A nemzeti versenyek rendezői a versenyek kiírásait kötelesek továbbképzésen részt vett versenyiroda
közreműködésével elkészíttetni.
A meghívó fmkvszfotitkar@hunsporting.hu címre beérkezését követően 3 napon belül kerülhet fel a honlapra.
A meghívó elkészítése előtt egyeztetni kell a bírókkal, pályaépítővel, versenyirodával illetve a
tisztségviselőkkel, akik nevét fel kell tüntetni a meghívóban.
A versenykiírásban az egyéb (nevezési díj, étkezés, gyakorlási díj, stb.) tudnivalókon kívül a
hivatalos tisztségviselőket (versenyiroda, főbíró, bírók, pályaépítő), a licenc előírását,
a verseny elbírálását és a kötelező előre nevezést is meg kell jelölni.
3.3/ Nevezési díjak:
A kategóriás helyszínen rendezett Magyar Kupa és OB: a rendező dönti el.
B kategóriás helyszínen rendezett verseny és Magyar Kupa: max. 10.000. Ft/ 100 korong
Országos Bajnokság: A rendező és az elnökség együtt határozza meg.
Junior kategória: minden versenyen 75% nevezési díjat fizet!
Csapatverseny: Csapat tagonként 1.000.Ft
3.4/ Szövetségi hozzájárulás:
Minden hazai versenyen a rendező által beszedett nevezési díjakból indulónként 500Ft-ot/nap/100korong,
a rendező köteles, számla ellenében az FMKVSZ számlájára átutalni, ami a szövetségi hozzájárulás
alapját képezi az országos sorozatok és a bajnokságok döntőinek díjazására.
A rendező jogosult a nevezési díjakhoz az áfát felszámítani, amennyiben az áfa törvény szerint erre kötelezett.
3.5/ Bírói, pályaépítői díjak:
A főbírónak a verseny kezdete előtt 1 órával a helyszínen kell tartózkodnia.
Ezért a főbírónak a bírói díjon felül annak 10%-át is ki kell fizetni.
A napidíjon kívül utazási térítésként az üzemanyag pénzt, vagy a bemutatott vonat-, ill. buszjegy árát kell a bírók,
pályaépítők részére kifizetni. Többnapos versenyeken a Rendező köteles részükre szálláshelyet (reggelivel) biztosítani.
Versenybírói, pályaépítői, technikai kiküldött díjak:
Tisztségviselők

„A” és „B” kategóriás versenyen

Bíró versenyiroda és hazai pályaépítő
I. osztályú bíró = Nemzetközi bíró

A tiszteletdíj mértéke = a verseny nevezési
díjával.

Technikai kiküldött

5000Ft/verseny (FMKVSZ rendezi)

Számlát adó: „összeg” + ÁFA
Megbízási szerződéssel: „összeg”-ből az SZJA-t, és járulékokat le kell vonni.
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3.6/Technikai kiküldött:
Az Országos Bajnokságokra és Magyar Kupákra, az FMKVSZ a Technikai Bizottság egy tagját kiküldi
a verseny helyszínére legalább egy nappal a verseny előtt saját költségére.
A Technikai kiküldött ellenőrzi a korongok röppályáját, a lőállások helyzetét, biztonsági előírásokat és
amennyiben bármi olyat talál, ami a verseny megrendezését hátrányosan érinti, akkor azt jelzi és a
versenyrendezőnek korrigálnia kell. A Technikai kiküldött visszavonhatja a verseny besorolását.
Döntéseit a rendező köteles elfogadni.
Országos Bajnokságokon és Magyar Kupákon 3 fős Zsűrit kell kijelölni: Főbíró, Technikai bizottság
egyik tagja és egy felkért lövő.
Óvás esetében a Zsűri dönt.
A Zsűri elérhetőségét a verseny helyszínén jól látható helyen ki kell függeszteni.
A Főbíró 3 munkanapon belül jelentést küld az fmkvszfotitkar@hunsporting.hu címre a versenyről.
3.7/ A bajnoki címek eldöntésének rendszere bajnokságokon:
Az egyes kategóriákban az Országos Bajnokságokon 2 versenynapot írnak ki.
(Egy versenynapon tilos megrendezni)
Minden Országos Bajnokságon a 1. 2. és 3. helyért 25 korongos szétlövést kell tartani holtverseny esetén
a bajnoki helyezések eldöntéséhez. A Bajnokságok további helyezéseire azonos találat esetén,
holtversenyt kell hirdetni.
3.8/ Díjazás (díjkiosztás): minden versenyen kötelező. Több forduló esetén is.
Versenyeken min. 3 versenyzőt kell helyezni kategóriánként.
Serleg helyettesíthető más értékes trófeával.
Ha a helyezett versenyző a díjkiosztáson a főbíró vagy a rendező engedélye nélkül nem jelenik meg,
tárgynyereményt nem kaphat.
A legmagasabb találatot elért lövő külön is díjazható.
3.9/ Nevezés: Interneten
FITASC versenyekre a www.fitasc.com oldalon lehet nevezni. EB, VB csak Fitascon keresztül.
FITASC Nagydíjra lehet a rendezőnél is nevezni.
Hazai koronglövő versenyekre kötelező előre nevezni a verseny előtt 2 nappal 12:00 óráig e-mailben
vagy sms-ben. A rendező más nevezési határidőt is kiírhat.

Helyszíni nevezésnek minősül, ha a lövő nem nevezett előre, a meghívóban megadott határidőig.
Helyszíni nevezés akkor lehetséges, ha:
-

1. A rendező hozzájárul a versenyirodával egyeztetve.
2. lövő a +2000FT-ot megfizeti, amelyet az FMKVSZ számlájára kell a verseny után
a szövetségi hozzájárulással együtt elutalni..

A nevezés a lezárás határidejéig visszavonható email vagy sms formájában.
Az a lövő, aki érvényes nevezése ellenére a versenyen nem jelenik meg, 2000.-Ft/ verseny,
büntetést fizet az FMKVSZ részére. A bírság befizetéséig a versenyző versenyzési jogát felfüggesztik.

Külföldi versenyekre a nevezés a FITASC honlapján keresztül történik. www.fitasc.com
Regisztráció alkalmával az FMKVSZ-től kapott licenc számot kell megadni.
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3.10/ Rotte beosztás
Az Országos Bajnokságok és Magyar Kupák alkalmával a verseny előtt napon 15:00 órakor lehet
a sorsolással elkészített rotték beosztását megtekinteni a www.hunsporting.hu oldalon az aktuális
verseny mellett (információ). Erre minden verseny előtt lehetőséget biztosít az elnökség.
3.11/ Pályák, pályaépítés
Az egyes versenyeken a pályákat lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy:
- változatos legyen
- a lövő ügyességét és képességeit minden oldalról próbára tegye
- a korongdobó gépek lehetőleg ne legyenek láthatók
3.12/ Belépés a lőállásba, öltözet
Minden versenyen a versenyzők, és versenybírók részére kötelező viselet a védő szemüveg és a
hallásvédő eszköz.
Korongvadász versenyen a versenyzők részére kötelező a fegyver helyes tartásának ellenőrzését segítő,
szabályosan elhelyezett jelzést és vagy vonalat magán hordozó felsőruházat (mellény, póló, ing, pulóver).
A versenyek során a versenyzők és közreműködők előírásszerű öltözéke a hosszú nadrág vagy
maximum 5cm-el a térd fölé érő nadrág, cipő, póló, bírói ruházat viselése látható módon kötelező.
Szandál-és papucsviselés biztonsági okok miatt nem megengedett (FITASC).
Versenyzői rajtszámot minden versenyen jól látható helyen viselni kötelező.
3.13/ Öltözet Nemzetközi versenyen
Azokon a Nemzetközi versenyeken, ahol felvonulás van és a lövő részt vesz a felvonuláson, kötelező a Nemzeti
egyenruha viselése. Szürke nadrág, fekete cipő, fehér ing, sötétkék zakó. (beszerzése az elnökségen keresztül)
3.14/ Gyakorlás
A versenyt megelőző napon a rendező köteles edzési lehetőséget biztosítani a verseny résztvevőinek,
melynek az árát a rendező határozza meg.
Országos Bajnokságon és Magyar Kupán a versenyre kijelölt lőállásokból lövést leadni tilos.
Csak a gyakorlásra kijelölt (versenyben nem szereplő) lőállásból lehet gyakorolni.
3.15/ Durvaság
A durvaság minden formája – obszcén szöveg vagy a bíró elleni tettlegessége figyelmeztetéssel,
majd kizárással büntetendő.
3.16/ Tiltott szerek
- Tilos a versenyzőknek bármilyen serkentő vagy nyugtató gyógyszert szedni.
- Ugyancsak tilos a versenyzőknek alkoholt fogyasztani mindaddig, amíg az utolsó rottét be nem fejezte.
- Tiltott szerek hatása alatti versenyzőt a bírónak ki kell zárni a versenyből.
3.17/ Óvások
- Óvást csak írásban, a lövő vagy csapatvezető aláírásával fogad el a versenybíróság.
Óvási díj az aktuális verseny nevezési díjának kétszerese, amit a rendező felé kell leadni.
Elfogadott óvás esetében az óvási díjat visszaadják. Elutasított óvás esetén az óvási díjat az
FMKVSZ-nek fizetik be, amelyről számlát küld a befizetőnek.
Óvni lehet:
a,/ Versenyző, indulási jogosultsága vagy kategóriája ellen, az eredményhirdetés előtt.
b,/ Szabálytalanságok, váratlan esetek ellen legkésőbb az eredményhirdetés után 15 percig.
c,/ Helyezések ellen az eredményhirdetés után 15 percig.
Óvást a Zsűri bírálja el. Ha nincs, akkor a Főbíró jár el az ügyben.
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3.18/ Külső megjelenés
A lövészettel foglalkozó embereket mindig, mindenütt az jellemezte, hogy sokat adtak fegyverük és
maguk megjelenésére. A Versenyrendezők és az FMKVSZ vezetése kérik a versenyzőket,
hogy versenyezzenek egymással ne csak az eredményesség, hanem a külső megjelenés terén is.
Vegyék elejét annak, hogy ápolatlan külsővel és felszereléssel, elhanyagolt ruházattal,
jelenjen meg valaki a versenyen.
Az FMKVSZ hangsúlyozza a versenybírók felelősségét abban, hogy a versenyek kulturáltsága emelkedjen.
A főbíró kiemelten felelős az FITASC és a jelen szabályok betartásáért. A szabályoknak nem megfelelő
munkavégzés esetén a FMKVSZ a főbírót, ill. a mulasztást elkövető bírót, eltiltással is büntetheti.
3.19/ Egyéb szabályok
Ezen összeállítás kiadása nem helyez hatályon kívül semmilyen más forrásban megjelent szabályt,
vagy előírást, csupán a legfontosabbak közül néhányra kívánja felhívni a figyelmet.
3.20/ Sárga és piros lap intézménye a koronglövő szakágban.
Sárga és piros lapot a versenyszabályok megsértéséért a bíró és a főbíró adhat.
Sárga és piros lapot kaphat minden versenyző.
A szabálysértések jellegük szerint két csoportra oszlanak:
a) Technikai szabálysértés
Technikai szabálysértésnek minősül minden olyan szabálysértés, ami nem veszélyezteti a helyszínen levők
testi épségét és a lőtér berendezéseinek sértetlenségét, továbbá nem, vagy csak kis mértékben akadályozza
a verseny menetét. Ilyenek például:
- fegyver, vagy lőszerhiba
- rajtszám nem megfelelő elhelyezése
- időkorlátok be nem tartása
Technikai szabálysértés esetén a FITASC szabályzatában leírtak szerinti intézkedések alkalmazandóak.
b) Biztonsági és fegyelmi szabálysértés
Biztonsági, vagy fegyelmi szabálysértésnek minősül minden olyan szabálysértés, ami veszélyezteti a helyszínen
levők testi épségét, vagy a lőtér berendezéseinek sértetlenségét, továbbá nagymértékben
akadályozza a verseny zavartalan menetét. Ilyenek például:
- fegyver, vagy lőszer nem biztonságos kezelése
- a versenyzők, vagy bírók szándékos megzavarása
- fulmináns beszéd, agresszív magatartás, vagy tettlegesség
Biztonsági, vagy fegyelmi szabálysértés figyelmeztető jelleggel sárga lappal, a szabálysértés ismételt
előfordulása esetén piros lappal szankcionálandó. Amennyiben azt a helyszínen levők testi épségének,
vagy a verseny zavartalanságának megőrzése különösen indokolttá teszi, előzetes sárga lap nélkül
azonnal piros lap ítélhető.
Biztonsági, vagy fegyelmi szabálysértésért kapott két sárga, vagy egy piros lap azonnali kizárást von maga után.
A sárga és piros lap nem helyettesíti az FMKVSZ fegyelmi szabályzata alá tartozó esetek külön elbírálását.
3.21/ Lőszer használat.
A fegyver és lőszerhasználatra a mindenkori érvényben lévő magyar jogszabályok,
illetve a verseny lebonyolítására a FITASC és az FMKVSZ vonatkozó versenyszabályzatai érvényesek.
Használható sörétes lőszer: max. 28 gramm, max.2,5mm sörét átmérővel.
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„A” és „B” kategóriás versenyrendszer

„A”kategóriás versenyt rendezhet minden „A” kategóriás helyszín
„B” kategóriás versenyt „B” kategóriás helyszín rendezhet.
A versenyhelyszínek besorolása a honlapon a lőtereknél található.
A versenyhelyszíneket az FMKVSZ a mellékletben meghatározott szempontok szerint kategorizálja
és a honlapon megtalálható a besorolásuk.
Kategóriamódosítást írásban kell kérni az elnökségnél az fmkvszfotitkar@hunsporting.hu e-mail címen.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Kötelező Technikai feltételek az „A” és „B” – kategóriás versenyeken:
- Koronglövészetre engedéllyel rendelkező lőtér.
- Biztonságosan megközelíthető és csúszásmentes lőállások.
- Az indulási sorrend: „A” kategóriás versenyeken és Magyar Kupákon csak gépi sorsolással alakítható ki.
- Kötelező a versenyen az adminisztrációt (számítógépes versenyiroda), ill. pénzügyi bizonylatolást elvégző,
erre jogosult (számlaadó) személy jelenléte.
- Koronglövő versenyen közreműködő, bármely besorolású technikai személyzet, mint versenybíró,
pályaépítő, csak azon személy lehet, aki az adott évben az FMKVSZ által meghatározott képzésen
részt vett és az éves licencét befizette.
Versenyiroda feladata:
- Meghívót elkészíteni, benne a tisztségviselőkkel és az elbírálással.(szétlövés vagy pályasúlyozás)
- Startlista és rajtszámok elkészítése sorsolással.(OB, MK, Hazai Nemzetközi versenyen kötelező.)
- Nevezési díjak beszedése a verseny végéig.
- Eredménylista készítése az utolsó lövés után 15 percen belül.
- Eredménylista excelben történő eljuttatása a fmkvszfotitkar@hunsporting.hu címre a verseny napján.
Nevezés:
Hazai koronglövő versenyekre kötelező előre nevezni a verseny előtt 2 nappal 12:00 óráig e-mailben
vagy sms-ben. A rendező más nevezési határidőt is kiírhat.
A nevezési díjat a verseny helyszínén kell rendezni a verseny végéig. (Ne az elején húzzuk az időt)
A nevezési díj kifizetésének elmulasztása esetén a lövő nem indulhat másik versenyen,
amíg a tartozását ki nem egyenlítette.
Helyszíni nevezésnek minősül és +2000FT nevezési díjat köteles fizetni a lövő, ha nem volt előzetesen
benevezve az interneten vagy SMS-ben, a meghívóban megadott határidőig.
A nevezés a lezárás határidejéig visszavonható email vagy sms formájában.
Az a lövő, aki érvényes nevezése ellenére a versenyen nem jelenik meg, 2000.-Ft/ verseny,
büntetést fizet a versenyrendező részére.
A bírság befizetéséig a versenyző versenyzési jogát felfüggesztik.
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„A” KATEGÓRIÁS VERSENYRENDSZER:

Az Országos Bajnokságok és Magyar Kupák az éves országos versenysorozat részei, melyek célja,
hogy közel azonos feltételek mellett nyújtsanak lehetőséget az ország különböző részein
a bajnokságokra való felkészülésre.
Ezek a versenyek olyan nyitott, egy-, vagy többnapos versenyek, melyek az elnökség jóváhagyásával
rendezhetők meg, ha az adott hely rendelkezik a meghatározott technikai feltételekkel.
Minden licenccel rendelkező lövő bármely versenynapon részt vehet.
A versenyek pályaépítésével kapcsolatos előírásokat ld. a mellékletben!
Versenybíróság:
Az adott évre az FMKVSZ által kiadott bírói névsorból
7 lőállásig, lőállásonként egy bíró és egy főbíró, akik közül minimum egy fő I. osztályú bíró,
8 lőállás fölött +1 bíró meghívása kötelező.
„A” kategóriás versenyekre az FMKVSZ jelöli ki a versenybíróságot és a pályaépítőt a rendezővel egyeztetve.
A versenybíróság költségeit a rendezők térítik. Kötelező a versenyiroda alkalmazása is.
Pályaépítő:
Az adott évre az Elnökség által kiadott listáról választható.
A pályaépítőt az FMKVSZ jelöli ki a versenyrendezővel egyeztetve.

Versenyiroda:
Az adott évre az FMKVSZ által kiadott listáról 1fő versenyirodás meghívása kötelező.

MAGYAR KUPA KORONGVADÁSZAT ÉS GYORSÍTOTT KORONGVADÁSZAT FELTÉTELEI:
Az „A” kategóriás MK versenyek 2x-es minősítő pontot adnak a ponttáblázat alapján.
A Magyar Kupa sorozatban 4 legjobb eredmény alapján lesz az eredményhirdetés.
A 4 fős csapatok névsorát az első indulás előtt le kell adni a rendezőnek.
Külföldi versenyző csapatonként maximum 2 fő lehet, akiknek FMKVSZ licenccel kell rendelkezni.
Amennyiben holtverseny alakul ki, akkor 25 korongos szétlövést kell tartani, utána KO.
Ha valaki a szétlövésen nem jelenik meg, akkor Őt a többi (szétlövésben részt vett) lövő után kell sorolni.
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’’A kategóriás” Magyar Kupa Korongvadászat

Vonal: Min.2 vonal
Lebonyolítás: Ausztrál rendszerben
Korongok száma: 100 korong
Elbírálás: Korongvadászat, holtverseny esetén 25 korongos szétlövés az első 3 helyért,
ha még mindig holtverseny van, akkor utána hirtelen halál dublékkal.
Lőállások: minimum 4 lőállás vonalanként
Kategóriák: Kezdő, Amatőr, Junior, Női, Senior, Veterán, Szuperveterán
Nevezési díj: A rendező dönti el.
Csapat nevezési díj: Csapattagonként 1.000.Ft
Díjazás: minimum 3 serleg + 3 érem kategóriánként.
Csapatverseny: 3-4 fős klub csapatok, amelyből 3 eredmény számít. OMVK nem indíthat csapatot.
A sorozat végső eredménye a csapatok helyezési pontjainak összege alapján kerül kihirdetésre.
Holtverseny esetén a záró fordulón elért jobb eredmény dönt.

’’A kategóriás” Magyar Kupa Gyorsított Korongvadászat
Pályák: 4 pálya
Korongok száma: 100 korong
Elbírálás: Gyorsított korongvadászat, holtverseny esetén 25 korongos szétlövés az első 3 helyért, ha még mindig holtverseny
van, akkor utána hirtelen halál dublékkal.
Lőállások: 5 lőállás pályánként
Kategóriák: Kezdő, Amatőr, Junior, Női, Senior, Veterán, Szuperveterán
Nevezési díj: A rendező dönti el.
Csapat nevezési díj: Csapattagonként 1.000.Ft
Díjazás: minimum 3 serleg + 3 érem kategóriánként.
Csapatverseny: 3-4 fős klub csapatok, amelyből 3 eredmény számít. OMVK nem indíthat csapatot.
A sorozat végső eredménye a csapatok helyezési pontjainak összege alapján kerül kihirdetésre.
Holtverseny esetén a záró fordulón elért jobb eredmény dönt.
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„B” KATEGÓRIÁS VERSENYRENDSZER:

„B” kategóriás verseny az FMKVSZ vagy az általa felügyelt rendezőbizottság által szervezett versenyek.
A „B” kategóriás versenyek nem adnak minősítő pontot, kivéve a „B” kategóriás Magyar Kupa.

Versenybíróság:
Az adott évre az FMKVSZ által kiadott Bírói névsorból min. 1fő I. osztályú bíró meghívása kötelező.
A Magyar Kupán 7 lőállásig, lőállásonként egy bíró és egy főbíró, akik közül minimum egy fő
I. osztályú bíró, 8 lőállás fölött +1 bíró meghívása kötelező.
Pályaépítő:
Az adott évre az FMKVSZ által kiadott listáról is választható.
A versenyek pályaépítésével kapcsolatos előírásokat ld. a mellékletben.
Versenyiroda:
Az adott évre az FMKVSZ által kiadott listáról 1fő versenyirodás meghívása kötelező.

„B” kategóriás versenyek:
Vonal: Min.1 vonal vagy 2 pálya
Korongok száma: 50-100-150 korong
Elbírálás: Korongvadászat, Gyorsított korongvadászat, English sporting, dublé verseny, páros verseny
Lőállások: minimum 3 lőállás vonalanként
Kategóriák: Kezdő, Amatőr, Junior, Női, Senior, Veterán, Szuperveterán
Külföldi kategória is kiírható.
Nevezési díj: max. 10.000. Ft nettó /100 korong
Csapat nevezési díj: Csapattagonként 1.000.Ft
Díjazás: minimum 1 serleg + 3 érem kategóriánként.
Csapatverseny: 3-4 fős klub csapatok, amelyből 3 eredmény számít. OMVK nem indíthat csapatot.

SHOW versenyszámok
A koronglövészet népszerűsítésének érdekében bármely versenyen rendezhető látványos és a közönséget
is szórakoztató versenyek kiírása. A koronglövő versenyek egységesítése nem cél, mert a versenyzők és
a közönség érdeklődését fenntartó értékes elemük éppen a változatosság, amit mindenáron meg kell őrizni.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Mind az egyéni versenyzők, mind a csapatok részére sokféle koronglövő versenyszám létezik.
Az alábbi szabályok azokkal a jellegzetes versenyszámokkal foglalkoznak, amelyek nemzetközi
versenyeken a legnépszerűbbek. Pl.: Távlövészet - Dublé verseny - Éjszakai lövészet - Páros lövészet - Nyuszi Kupa 
A felsorolt versenyszámokon kívül is kiírható mind egyéni, mind csapatverseny, de a szabályokat és
a lebonyolítás menetét, valamint az elbírálást a kiírásban előre részletesen le kell írni.
A kiírásban részletezni kell a nevezési díj és a nyeremény összegét, igazodva a teljesítmény értékéhez,
és az általános szabályokhoz.
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„B” kategóriás Magyar Kupa Korongvadászat

A „B” kategóriás MK versenyek minősítő pontot is adnak a ponttáblázat alapján.
Vonal: Min.2 vonal
Korongok száma: 100 korong
Lebonyolítás: Ausztrál rendszerben
Elbírálás: Korongvadászat, holtverseny esetén 25 korongos szétlövés az első 3 helyért,
ha még mindig holtverseny van, akkor utána hirtelen halál dublékkal.
Lőállások: minimum 3 lőállás vonalanként
Kategóriák: Kezdő, Amatőr, Junior, Női, Senior, Veterán, Szuperveterán
Külföldi kategória is kiírható.
Nevezési díj: max. 10.000. Ft nettó /100 korong
Csapat nevezési díj: Csapattagonként 1.000.Ft
Díjazás: minimum 3 serleg + 3 érem kategóriánként.
Csapatverseny: 3-4 fős klub csapatok, amelyből 3 eredmény számít. OMVK nem indíthat csapatot.
A sorozat végső eredménye a csapatok helyezési pontjainak összege alapján kerül kihirdetésre.
Holtverseny esetén a záró fordulón elért jobb eredmény dönt.

„B” kategóriás Magyar Kupa Gyorsított Korongvadászat
A „B” kategóriás MK versenyek minősítő pontot is adnak a ponttáblázat alapján.
Pályák: 4 pálya
Korongok száma: 100 korong
Elbírálás: Gyorsított korongvadászat, holtverseny esetén 25 korongos szétlövés az első 3 helyért.
Lőállások: 5 lőállás pályánként
Kategóriák: Kezdő, Amatőr, Junior, Női, Senior, Veterán, Szuperveterán
Külföldi kategória is kiírható.
Nevezési díj: max. 10.000. Ft nettó /100 korong
Csapat nevezési díj: Csapattagonként 1.000.Ft
Díjazás: minimum 3 serleg + 3 érem kategóriánként.
Csapatverseny: 3-4 fős klub csapatok, amelyből 3 eredmény számít. OMVK nem indíthat csapatot.
A sorozat végső eredménye a csapatok helyezési pontjainak összege alapján kerül kihirdetésre.
Holtverseny esetén a záró fordulón elért jobb eredmény dönt.
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KORONGVADÁSZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

Az Korongvadász Országos Bajnokság 5x minősítő pontot ad a ponttáblázat alapján.
A bajnokságok 1-3. helyezett versenyzői és csapattagjai érmet és serleget kapnak.
Indulási sorrend a második napon az első fordítottja.
Vonal: Min.2 vonal
Korongok száma: 200 korong /2 nap
Elbírálás: Korongvadászat
Lebonyolítás: Ausztrál rendszerben
Lőállások: minimum 4 lőállás vonalanként
Kategóriák: Kezdő, Amatőr, Junior, Női, Senior, Veterán, Szuperveterán
Külföldi versenyzőknek külön kategóriát kell indítani.
Nevezési díj: FMKVSZ-el egyedi megállapodás, amely a kiírásban rögzítésre kerül.
Csapat nevezési díj: Csapattagonként 1.000.Ft
Díjazás: minimum 3 serleg + 3 érem kategóriánként+ajándék.
Csapatverseny: Csak 3-4 fős klubcsapatok lehetnek, amelyből a 3 legjobb eredmény számít.
OMVK nem indíthat csapatot.
Holtverseny esetén 25 korongos szétlövést kell tartani. Ha az is holtversennyel végződik, akkor KO.

GYORSÍTOTT KORONGVADÁSZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Az Gyorsított Korongvadász Országos Bajnokság 5x minősítő pontot ad a ponttáblázat alapján.
A bajnokságok 1-3. helyezett versenyzői és csapattagjai érmet és serleget kapnak.
Indulási sorrend a második napon az első fordítottja.
Vonal: Min.4 pálya
Korongok száma: 200 korong/2 nap
Elbírálás: Gyorsított korongvadászat
Lőállások: 5 lőállás pályánként
Kategóriák: Kezdő, Amatőr, Junior, Női, Senior, Veterán, Szuperveterán
Külföldi versenyzőknek külön kategóriát kell indítani.
Nevezési díj: FMKVSZ-el egyedi megállapodás, amely a kiírásban rögzítésre kerül.
Csapat nevezési díj: Csapattagonként 1.000.Ft
Díjazás: minimum 3 serleg + 3 érem kategóriánként+ajándék.
Csapatverseny: Csak 3-4 fős klubcsapatok lehetnek, amelyből a 3 legjobb eredmény számít.
OMVK nem indíthat csapatot.
Holtverseny esetén 25 korongos szétlövést kell tartani. Ha az is holtversennyel végződik, akkor KO.
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VERSENYBÍRÓK MINŐSÜLÉS RENDSZERE

Előrelépés:

1. Gyakorlóbíróvá válás követelményei:
a. legalább 8 általános iskolai végzettség
b. sikeres vizsga
2. I. osztályú bíróvá válás követelményei:
a. legalább 1 év Koronglövő versenybírói gyakorlat gyakorlóbíróként
b. legalább 10 versenynapon igazolt tevékenykedés az elmúlt 2 évben
c. megfelelő visszajelzés róla a jelentésekben
d. sikeres vizsga
3. Nemzetközi bírói vizsgára ajánlás követelményei:
a. legalább 2 év versenybírói gyakorlat I. osztályú bíróként
b. legalább 20 versenynapon igazolt tevékenykedés az elmúlt 2 évben (amiből legalább 6 versenynap
„A” kategóriás országos minősítő versenyen, bajnokságon vagy nemzetközi versenyen)
c. megfelelő visszajelzés róla a jelentésekben
d. sikeres vizsga
e. egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete (lehetőleg angol)

Listán maradás:

a. legalább 1 versenynapon való tevékenykedés az elmúlt 2 évben
b. továbbképzésen/összejövetelen való részvétel
c. legalább 2 évente sikeres vizsga ennek hiányában egy szintet visszalép
d. licenc befizetés – aktív státuszhoz

Bírókkal kapcsolatos kérdésekben Olasz Gergely az illetékes.
E-mail cím: oligee@gmail.com ; +36-30-335-82-34
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11.

VERSENYÉRTÉKELŐ LAP

– FŐBÍRÓ VAGY TECHNIKAI KIKÜLDÖTT JELENTÉSE

Küldendő: fmkvszfotitkar@hunsporting.hu

Helyszín:

Dátum:

Kategória:

Elfogadhatatlan / Hamis > > > > Kiváló / Igaz
1

2

3

4

Helyszín értékelése
Lőállások megközelítése
Gépek működése
Korongok röppályája
Mosdók kulturáltsága
Versenyiroda helyiség
Rendes csapatnak is megfelelő méretű
dobogó volt?

csak 1 vagy 5 adható

Kiírásnak megfelelő eredményhirdetés
volt?

csak 1 vagy 5 adható

Helyszíni nevezés volt?

csak 1 vagy 5 adható

Sárgalap, diszkvalifikálás volt?.

csak 1 vagy 5 adható

A verseny pontosan kezdődött?

csak 1 vagy 5 adható

Parkoló elegendő volt?
Hivatalos személyek munkája, velük való kapcsolat
Pályaépítés
Versenybírók

csak 1 vagy 5 adható
Büfé minősége
Rendező
4-esnél rosszabb választ indokolni kell!
Megjegyzések:

Főbíró neve:

Aláírása:

5
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12.

VERSENYHELYSZÍN MINŐSÍTÉS

18

A minősítés főbb szempontjai, melyek alapján a verseny helyszínének besorolása történik.
A technikai kiküldött ellenőrzi a lőteret és véleményt küld az elnökségnek, aki a besorolásról a
következő elnökségi ülésen dönt.
Küldendő: fmkvszfotitkar@hunsporting.hu

HELYSZÍN:

DÁTUM:

1. Megközelíthetőség
2. Korongdobó gépek száma
3. Speciális korongdobó gépek száma
4. Pályák mérete
5. Domborzat/ magasított lőállások
6. Tornyok
7. Versenyiroda helye
8. Közösségi fedett helyiség
9. Parkolás
10. Pályák száma
11. Étkezési lehetőség
12. WC mosdók
13. Szálláslehetőség a környéken
14. Árnyékoló a pályák mellett
15. Díjazás, serleg, ajándékok
Egyéb megjegyzések:

Javasolt kategória:

„A” kategória

Technikai Kiküldött neve:…………………………………….

„B” kategória

Aláírása:

13.

PÁLYAÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

A pályák kialakítására vonatkozó szabályok

Minden korongot úgy kell dobni, hogy 2 lövést lehessen rá biztonságosan leadni.
A lőállásokat úgy kell kialakítani, hogy a magas és az alacsony lövők is
egyforma eséllyel vegyék észre a korongot.
Tilos olyan korongot dobni, ami 25m-nél messzebb repül élében.
25m-nél messzebbi korongnak mutatnia kell magát.
A korongdobó gépeket lehetőség szerint ne lássa a lövő a lőállásból.
Ne csak a legnehezebb vagy a legkönnyebb korongok legyenek a dubléban.
Egy vonal elején könnyebb a közepén nehezebb a végén pedig ismét
könnyebb korongok és/vagy dublék legyenek.

Egy vonal első lőállásán legyen lehetőleg a legtöbb és az utolsó állásán a legkevesebb korong.
A korong eltalálását pozitívan befolyásoló tényezők:
Bejövő
Emelkedő
Nem gyors
Magát mutató
Normál korong
Hosszú röppálya
Van háttér és jól kiemelkedik belőle a korong
Dubléban egyforma sebességű korongok
Felettünk röpülő korong

A korong eltalálását negatívan befolyásoló tényezők:
Elmenő
Ereszkedő
Gyors
Élébe menő
Midi korong
Mini korong (extra nehezítés lefele és vagy gyorsan dobva)
Speciális korong
Rövid röppálya
Nincs háttér és nem emelkedik ki belőle a korong
Dubléban változó sebességű korongok
Fentről lőtt alattunk menő korong
Hátulról érkező korong
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14.

BÍRÓI IGAZOLÁS:
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Név: ______________________________

Regisztrációs szám: _________

Besorolás: __________

Verseny neve: ______________________________

Kategória: (A, B, C) _____

Helyszín: _____________________ Időpont: ______________

Főbíró neve: _________________________________

Vélemény:

…………………………………….
Verseny főbíró aláírása

