MEGHIVÓ-VERSENYKIÍRÁS
Bonyhádi Sportlövész Klub és Dobondi István (Bonyhádi Vadászbolt) tisztelettel meghívja Önt és barátait a

ŐSZI KUPA KORONGLÖVŐ VERSENYÉRE
Verseny célja:

A vadászati kultúra, sportkapcsolatok ápolása, mint versenysport népszerűsítése és
versenyzési lehetőségek biztosítása.

Verseny helye:

Bonyhád, külterületi lőtér (hrsz.0313/2) megközelíthető a 6. számú főút 155,7 km-nél nyugati
irányba fordulva a lejtős földúton kb.: 700 m-re
LŐTÉR GPS KOORDINÁTÁI: 46.308581N, 18.547282E

Verseny időpontja:

2019. 09.22-én vasárnap 8:45 órától

Versenyszám:
Verseny kategóriák:
Nevezési díjak:

gyorsított korongvadászat 100 korongra 4 pályán
felnőtt, amatőr, kezdő, senior, veterán, női, junior
felnőtt, amatőr, kezdő, senior, veterán, női, junior 12.000,- FT/fő (Nevezett versenyzőket vendégül
látjuk reggelre szendviccsel, ebédre egy tál meleg étellel. A hozzátartozóknak és kísérőknek
nevezéskor leadott igények alapján reggeli és ebéd 2.000,- FT/adag)
Csapat: 4.500,- Ft/csapat (3fő)
Nevezési határidő: 2019.09.21-én 12-óráig
Nevezési határidőn túl a helyszíni nevezés + 2.000,- Ft
Nevezni a MVE honlapján (fitascsporting.hu), valamint SMS-ben vagy e-mailben lehet a
versenyirodánál.

Általános tudnivalók:

A fegyver és lőszerhasználatra a mindenkori érvényben lévő magyar jogszabályok , illetve a
verseny lebonyolítására a FITASC és a MVE vonatkozó versenyszabályzatai érvényesek.
Használható sörétes lőszer: max. 28 gramm, max. 2,5mm sörétátmérővel

Edzési lehetőség:

2019.09.20-án pénteken 15:00-tól 17:00-ig és
2019.09.21-én szombaton 15:00-tól 17:00-ig 2.000,- FT/rotte, BSLK klubtagoknak 1.400,- Ft/rotte

Értékelés:

Egyéniben és csapatba a verseny alatt elért összeredmény alapján. Egyenlő eredmények esetén pálya
súlyozás dönt (4-2-1-3). Eredményhirdetés a verseny befejezése után fél órával.

Díjazás:

Felnőtt: I-III. kupa + ajándék
Amatőr: I.-III. kupa IV.-V.-VI. érem szalag + ajándék
Kezdő: I.-III. kupa IV.-V.-VI. érem szalag + ajándék
Senior: I-III. kupa + ajándék
Veterán: I.-III. kupa + ajándék
Női : I-III. kupa + ajándék
Junior: I.-III. kupa + ajándék
Csapat: I.-III. kupa + ajándék

Versenyiroda:

Bali Anita +36304285259

Verseny főbírója:

Nagy Péter

Pályaállító:

Nagy Péter

A versenyen csak érvényes licenccel lehet elindulni, amely a fitacsporting.hu weboldalon történő regisztrációval igényelhető. A
licenc díja minden kategóriában egységesen 2.000,- Ft.
Szállási lehetőség:

Koller Panzió, Bonyhád, Kőrösi Csoma Sándor u. 1. tel.:0674/451-032
Rittinger Szálló, Bonyhád, Zrínyi u. Tel.: 0674/451-732
Gerendás vendégház, Kakasd, Jókai u. 7. Tel.: 06-70/420-9724
Ágnes szálláshely, Kakasd, Kossuth u. 23. Tel.: 06-20/541-0520

Minden versenyzőnek sportszerű versenyzést kíván a rendező.
Bonyhád, 2019.09.16.

Sporttársi üdvözlettel: Dobondi István Tel.: +3630/940-35-73

