
 

 

MEGHÍVÓ 

Sarlóspuszta Koronglőtér dolgozói szeretettel meghívják Önt és barátait a 2021-es év Sarló Kupa 

sorozatára!  

  

A versenyek ideje:  

2021. március 20.     - Sarló kupa I. forduló - elmaradt 

Május 15.     - Sarlókupa II. forduló  

Június 12.     - Sarlókupa III. forduló 

Szeptember 18.    -Sarló kupa IV. forduló 

Október 30.  -Sarló kupa V. forduló 

November 20. (50 korongos éjszakai verseny 17.00 versenykezdéssel) 

 

Versenyek helye: Sarlóspuszta Koronglőtér (2375. Tatárszentgyörgy-Sarlóspuszta) 

Versenyszám:  

- 100 korong Compak Sporting – 4. pályán,  

- 50 korong Compak Sporting éjszakai 2. pályán 

Verseny kategóriák: Kezdő, Amatőr, Junior, Felnőtt, Senior, Veterán, Master, Női,  

A verseny kezdete: 09.00 óra  

Helyszíni nevezés: 7.45-től 

Nevezési díj: 15.000 Ft (32 euro)(ebédjegy a nevezési díjban), Csapat: 4.000Ft/csapat (3 fős csapatok, 

minum 3 csapat indulása esetén)   

Értékelés:  

Versenyfordulónként - Egyéniben és csapatban a verseny alatt elért összeredmény alapján. Egyenlő 

eredmények esetén pálya súlyozás dönt. További egyenlőség esetén 25 korongos szétlövés, majd KO. 

Kupasorozat zárásaként (5 forduló alapján) – Korong találati összeredmény alapján. Egyenlőség 

esetén a több egyéni kategória első helyezés dönt. 

 



 

Díjazás:  

- Kategóriánként az I. Helyezettek kupa, I-III. Helyezzetek érem, (Kategóriánként minimum 4 fő 

indulása esetén)  

- További díjazás: I. helyezett 10db ingyenes Rotte a 2021-es évben a lőtéren, II. helyezett 7db 

ingyenes Rotte a 2021-es évben a lőtéren, III. helyezett 5db ingyenes Rotte a lőtéren a 2021-

es évben. 

- Csapat: I.-III. Helyezett kupa, érem  

  

- A kupasorozat zárásaként az 5. forduló eredményhirdetésével egybekötve egyéni 

versenyszámok összesített eredményei alapján kupasorozat győztesek I-II-III helyezettjei 

Oklevél. 

 

Szabályok: A fegyver és lőszerhasználat a mindenkori érvényben lévő magyar szabályozásnak 

megfelelően, ill. a verseny lebonyolítására a FITASC és az MVE szabályai érvényesek. A versenyen 

használható max. 12/76-os kaliberű sörétes fegyver, max. 28 g sörét súlyú, 2,5 mm-nél nem nagyobb 

söréttel töltött lőszerrel.  

Edzés lehetőség: verseny előtti napon 9-18 óráig  

Edzési díjak: 2.000 Ft/rotte (6,5 euro)  

Figyelem, a május 15-ei versenyen a helyszínen büfé nem üzemel, csak a hotel bárjában lehet 

étkezni, italt vásárolni! 

 Nevezés:  www.fitascsporting.hu  

Versenyiroda: Bali Anita  

Pályaállító: Szarka Szilveszter, Nagy Balázs, Vígh Mátyás 

További információk: A versenyen érvényes MVE versenyengedéllyel lehet részt venni.    

Ebédjegy nevezéssel együtt kiosztásra kerül.  

  

 Sarlóspuszta, 2021. 04.30.    Sarlóspuszta Koronglőtér 

http://www.fitascsporting.hu/

