
A 2021. évi Magyar Kupa fordulóktól kezdődően (Kiemelt versenyekre) 

vonatkozóan, valamint az Országos csúcsok elérésének lehetőségeire és 

egyebekre. 

 

Magyar Kupa fordulók: 

2021-ben rendezzük meg Jászberényben (június 23. – július 03.) a Sziluett lövő Európa 

Bajnokságot, így ez lesz az év fő versenye. Ebből kifolyólag ebben az évben csak öt (5) versenyt 

fogunk a Kupasorozatba bevonni. 

• három (3) versenynek 100 méteres pályán kell megrendezésre kerülnie (a hazai EB 

nem számít bele)!  

• kettő (2) verseny 50 méteres lőtereken lesznek megrendezve, hogy azon klubok is 

kapjanak lehetőséget rangos versenyek lebonyolítására, akik csak rövidpályával 

rendelkeznek; 

• lehetőség van vegyes távon (azaz 100 és 50 méteres versenyszámok párhuzamos 

megrendezésére); 

• a MK öt fordulójából négy (4) versenyt kell majd összevontan értékelni. Azaz, egy 

verseny kihagyható elfoglaltság, távolság, betegség stb. miatt; 

• a Magyar Kupa értékelésénél az olimpiai pontozást kell alapul venni (azaz az első 

helyezett 6 pontot, a második ötöt stb. kap); 

• az új országos csúcsot elérő versenyző plusz öt /5/ pont kap; 

• az összesített győztes egy értékes kupát nyerhet el, amit a Szakág biztosít. Az összesített 

Kupával egy rangos címet is kap a versenyző, ami megmutatja, hogy az adott év verseny 

időszakában ő volt a legjobban, egyenletesen magas szinten teljesítő versenyző. 

Ellenben az Országos Bajnoksággal, ahol egy napon kellett jól lőnie – ez viszont 

elősegíti a csúcsformába hozást, ami kell a világversenyekhez!; 

• A MK fordulók esetén érem és oklevél díjazás lesz.; 

• Az MK fordulók időpontja alatt ne rendezzen a közelben más sziluett versenyt egyik 

klub se!; 

• Az MK Kupafordulók összesítésénél felállítunk egy klub rangsort, ami 

dicsőség és helyzetfelmérés a klubok részére! 
 

Országos csúcs elérésének lehetőségei: 

• Világ- és Európa Bajnokságon; 

• Világkupákon; 

• Nemzetközi verseny (ahol pártatlan bíráskodás és beírás van); 

• Országos Bajnokságon; 

• Magyar Kupa fordulók versenyein. Itt kizárólag akkor, ha a versenyző 

mögötti „beíró” egy másik egyesületből való, vagy idegen személy, hogy 

véletlenül se legyen „összejátszás lehetősége”. A csúcs hitelesítéshez 

szükséges a versenyző fegyverének és ruházatának verseny utáni azonnali 

vizsgálata! 

• Országos csúcsok korcsoportra történő lebontását még nem tervezünk! 



Országos bajnokság: 

 

• A juniorok esetében a fiúk és leányok összevonásra kerülnek!  

• Csapatversenyt egyelőre nem tervezünk!  


