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Heves megyei vadászok legjobb koronglövője 

2018. versenysorozat ZÁRÓ fordulója 

A verseny ideje: 2018. szeptember 15.. (szombat)   
  
A verseny helye: Füzesabony, Lőtér (GPS: N 47.765983  E 20.399036 ) térkép 
  
Versenyszám: 
 
 
 

Vadászoknak: 
50 korong Gyorsított Korong Vadászat 2 pályán (két kijelölt pálya eredménye számít) 
Természetesen a Vadászok is lőhetnek 100 korongra, de a két kijelölt pálya eredménye számít a 
végeredményben és nekik ez a lehetőség szabadon választható. 
MVE verseny licenszel rendelkező személyeknek (kötelező): 
100 korong Gyorsított Korong Vadászat 4 pályán 
 

  
Verseny 
kategóriák: 

megyei sportlövő, megyei vadász, vendég sportlövő, vendég vadász 
(minden kategóriát min. 3 fő nevezés után indítunk) 

  
A verseny kezdete: 9.00 óra (helyszíni nevezés max. 8.45-ig) 
  
Nevezési díj: 50 korongra: 7.000.- Ft/ Fő 

100 korongra: 12.000.-Ft/Fő 
Minden lövőt kétfogásos svédasztalos ebéddel kiszolgálunk, ha megéhezett 
Ebéd: Borjúhúsleves, vaddisznópörkölt, savanyúság ☺  

 
Értékelés: 

 
A kijelölt 2 db pályán egyéniben elért eredmény, csapatban a 3 fő egyéniben elért eredmény alapján. 
Azonos végeredmény esetében pályasúlyozás, ezt követően egyéniben és csapatban is (I-III) 
szétlövés, utána KO. 

Díjazás: Serleg, érem, tárgyi ajándékok 
 

Szabályok: A fegyver és lőszerhasználatra a mindenkor érvényben lévő MVE és  FITASC szabályok 
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. 
 

Rotte kialakítása: Érkezési sorrendben 
 
Edzési lehetőség: Az első versenynapot megelőző napon pénteken (13.00 -18.00 óra között) 
 
Edzési díjak: 1.600 Ft /rotte (VLK tagoknak: 1.200 Ft /rotte) 

 
Nevezés: Nevezési határidő: 2018. szeptember 14. péntek 12.00 óra 

 
Versenyiroda: Nevezni online MVE honlapon! 

 
  
Pályaállító: Szabó János 

Étkezés: 
Plusz ebéd vásárolható, díja 1500.- Ft /adag.  A büfében szendvics, üdítő, kávé, STÜHMER 
SÜTEMÉNYEK... stb. kapható. 

 

Licence kártya nélkül induló versenyzők az országos eredménylistán nem fognak szerepelni. 

MVE tagok a versenyen csak érvényes licenccel indulhatnak, amely a helyszínen is kiváltható. 
Licence díjak: egységesen, minden kategóriában: 2.000.- Ft 

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 
 

Füzesabony, 2018. szeptember.03. 
 

 
 

Szabó Krisztina 
Elnök    

http://www.skeet.hu/kapcsolat.php
https://www.fitascsporting.hu/
https://media.wix.com/ugd/292741_78e1d1f5fa3442e3bb94e423881cef9d.pdf
http://skeet.hu/nevezes.php
https://www.fitascsporting.hu/
https://www.fitascsporting.hu/
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