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FITASC KÖSZSOLG Kupa koronglövő versenyhez 

 

 
 

VERSENY CÉLJA  A sportkapcsolatok ápolása, a koronglövő sport népszerűsítése és 

    versenyzési lehetőség biztosítása. 

 

RENDEZŐ   KÖSZOLG SC (6413 Kunfehértó, II. körzet 2.) 

 

A VERSENY HELYE  Kunfehértó, KÖSZOLG SC lőtere (GPS: N46.379316, E19.430981) 

 Kiskunhalas-Csávoly összekötő út 7 km szelvénynél a vasúti  átjárón 

 keresztül, a tábla szerint. 

 

IDŐPONT   2020. 05. 31. (vasarnap) 8:45-órától  

 

VERSENYSZÁM  Gyorsított korongvadászat 100 korongra négy pályán.  

 

VERSENYKATEGÓRIÁK MVE szabályok szerint női, junior, kezdő, amatőr, felnőtt, senior és 

 veterán kategóriát különböztetünk meg. Kategóriánkként 5 főnél 

 kevesebb nevező esetén kategória összevonásra kerül sor (kivétel a 

 női és junior).  

  

NEVEZÉS  2020.05.30-án 12-óráig az MVE honlapján 

 (https://fitascsporting.hu/) nevezni a nevezési határidőn túl          

 + 2 000 Ft megfizetése mellett a helyszínen is lehet, de a rendező 

 fenntartja magának a jogot, hogy túljelentkezés (96 fő) esetén a  

 nevezést visszautasítsa. 

  

 

NEVEZÉSI DÍJ  Minden Kategóriában 12 000 Ft/fő, amely tartalmazza a tízórait 

 és az ebédet. A verseny helyszínén egész nap büfé üzemel.  

MAX. indulói létszám: 96 fő   

 

 

 

 

 

https://fitascsporting.hu/


 

 

VERSENY LEBONYOLÍTÁSA A FITASC és az MVE szabályai szerint, korongbemutató 

 pályánkként kizárólag az első rotte előtt lehetséges. 

A koronavírus járványra való tekintettel a verseny során a kérjük 
következő szabályok betartását: 
- a szájmaszk használata kötelező 
- a versenyzők és bírók tartsák be egymást közt a minimum 1,5 

méteres távolságot, 
- nevezésnél mindenki ügyeljen arra, hogy legyen meg a biztonsági 

távolság,  
- a nevezők a nevezésnél pontos összeggel érkezzenek a 

versenyirodához 
- a résztvevők mellőzzék a kézfogást 
- a versenyzők mellőzzék a rottelapok aláírását 
- a versenyen csak a szervezők, illetve versenyzők vehetnek részt, 

nézők megjelenése nem megengedett. 
 

 

ÉRTÉKELÉS   A helyezések eldöntése pályasúlyozással történik. Végső azonosság     

    esetén szétlövés a pályasúlyozás szerinti első pályáján mind az öt 

    lőállásból 1-1 dublé utána KO (pályasúlyozás a verseny helyszínén 

    lesz meghirdetve).  

 

DÍJAZÁS    Értékelt kategóriánkként az I-III. helyezettek kupa +tárgyjutalomban 

    részesülnek. A verseny összdíjazása minimum 300 000 Ft.  

 

EDZÉSI LEHETŐSÉG  2020. 05. 29-30-án (péntek-szombat) 13:00-tól sötétedésig. 

 Rottedíj: 2 000 Ft/rotte.  

 

SZÁLLÁS LEHETŐSÉG  KÖSZOLG Vendégház (www.koszolg.hu)  

 

 

INFORMÁCIÓ   www.koszolg.hu 

 Lakos Dénes lőtérvezető és versenyszervező 

    Tel.: +36 30 299 4831 

    E-mail: denes.lakos@freemail.hu 

 

 

Minden résztvevőnek eredményes versenyzést kíván a Rendezőség. 

 

Kunfehértó, 2020. 05. 13. 

 

Tisztelettel: 

 

Lakos Dénes 

        KÖSZOLG SC elnök 

http://www.koszolg.hu/
mailto:denes.lakos@freemail.hu

