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MEGHÍVÓ 

„Egy a Természettel” 

lövészverseny és  

családi nap 

 

A rendezvény ideje:   2021. szeptember 18. (szombat) 

A rendezvény rendezője:  Vérteserdő Zrt.  

A rendezvény helye:   Csákberény Lőtér, 47°20'21.5"N 18°19'25.4"E; 47.339296, 18.323729 

A rendezvény résztvevői: A Vérteserdő Zrt. munkatársai és családtagjaik, és a meghívott 

vadászatra jogosultak valamint a meghívott vendégek és családtagjaik 

(Vadásztársaságonként, illetve erdészeti szervezeti egységenként 

legfeljebb 3 fő részvételére nyílik lehetőség a versenyben. A lőtér 

kiegészítő lövészeti lehetőségeit a versenyzőkön kívül további 

személyek is igénybe vehetik).  

Nevezés, részvétel jelzése: Elektronikusan a jagd@verteserdo.hu címen a mellékelt táblázat 

kitöltésével. Kérdés esetén forduljanak Kis Balázs kollégánkhoz a 

+36 30 400 9120 telefonszámon. 

Nevezési/jelzési határidő: 2021. szeptember 14. 12.00 óra 

Részvételi hozzájárulás: Egyéni:    7 000 Ft / fő  

Csapat:    3 000 Ft / csapat (A Vérteserdő Zrt. egyes szervezeti 

egységeinek csapatai, valamint az egy vadásztársasághoz tartozó 

résztvevők alkotta 3 fős csapatok.) 

Rotte kialakítás:  Előzetes sorsolással, a rotte üres helyeinek a feltöltésével. 

Értékelés:    FITASC  szabályzat alapján. 
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Versenyszámok:  

I. 25 korong, Vadásztrap   

II. 25 korong, Gyorsított korongvadászat    

Verseny kategóriák egyéni: Egyéni sportlövők (MVE engedéllyel rendelkezők) 

    Egyéni sportvadászok (MVE engedéllyel nem rendelkezők) 

    Csapat 

Elbírálás, pontozás: A sportlövészet szabályainak megfelelően, az egyéni és csapat 

helyezések eldöntése az összetett eredmény alapján történik. 

Egyenlő pontszámok esetén úgy egyéniben szétlövés, csapatnál a 

jobb gyorsított korongvadászat eredmény dönti el a versenyt. 

Fegyver és lőszer: A versenyző fegyvertartási engedélyében bejegyzett, de legfeljebb 

12/76-os kaliberű sörétes lőfegyver, maximum 28 gr-os, 2,5 mm 

átmérőjű söréttel töltött lőszerrel. Fegyvert és lőszert a rendezőség 

nem biztosít, minden versenyző maga gondoskodik a szükséges 

felszerelésről és lőszerről. A zavartalan lebonyolítás érdekében 

mindenkinek külön sörétes fegyverrel kell részt vennie a versenyen! 

A verseny kezdete:   2021. szeptember 18. 10.00 óra 

A versenynap programja a pontos rotte és időbeosztás alapján kerül 

lebonyolításra! 

Regisztráció, nevezés:  09.00 óra 

Megnyitó:   09.40 óra 

Verseny kezdete:  10.00 óra 

Verseny eredményhirdetése: 17.00 óra (legkésőbb) 

A verseny díjazása:  Egyéni I-III. helyezés kupa, érem 

    Csapat I-III. helyezés kupa, érem 

Versenyiroda:    Vérteserdő Zrt. 
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Kiegészítő lövészeti lehetőségek: 

Futóvad lövészet nagygolyóval 50 méterről   10 lövés   1000 Ft/rotte  

Futóvad lövészet kisgolyóval (0,22 lr) 50 méterről  10 lövés  1000 Ft/rotte  

Állóvad lövészet     10 lövés  1000 Ft/rotte 

Gyorsított korongvadászat    25 korong  2500 Ft/rotte  

Vadásztrap      25 korong  2500 Ft/rotte 

 

Programok a családtagoknak 

Petanque 

Mölki 

Légpuskás lövészet 

Tollaslabda 

Lengőteke 

Csizma hajítás 

Vajda János Erdészeti Erdei Iskola gyermekfoglalkoztató 

 

A résztvevők számára (az előzetes jelzések alapján) egytálétel ebédet biztosítunk, a további 

étkezés és ital fogyasztás a helyszínen a rendezvény alatt üzemelő Büféből önköltséges alapon 

lehetséges. 

 

Tatabánya, 2021. augusztus 31. 

 

         Macsek Lajos 

         vezérigazgató 

      

 

 


