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Évadnyitó Verseny és
Heves Megyei Vadászok Legjobb Koronglövője
versenysorozat I. Fordulója
Compak Sporting 100 KORONGRA
A verseny ideje:

2018. április 14. (szombat)

A verseny helye:

Füzesabony, Lőtér (GPS: N 47.765983 E 20.399036 ) térkép

Versenyszám:

Compak Sporting 100 korongra 4 pályán

Verseny
kategóriák:

Felnőtt, Senior, Veterán, Amatőr, Kezdő, Női, Junior, Csapat, Külföldi, Vadász

A verseny kezdete: 9.00 óra (helyszíni nevezés max. 8.45-ig)
Nevezési díj:

Minden kategóriában: 12.000 Ft
Az MVE versenyengedéllyel rendelkező vadászok 100 korongra, a licenccel nem rendelkező
vadászok 50 korongra lőnek. 100 korongra 12.000 Ft, 50 korongra 7.000 Ft Vadászok, lásd a
Megyei Szabályzatban.
Minden lövőt kétfogásos ebéddel kiszolgálunk, ha megéhezett ☺

Értékelés:

Egyéniben, a 100 korongból elért eredmény alapján. Holtverseny esetén 25 korongos szétlövés, majd
K.O.
A versenysorozat összértékelésben minden versenyzőnek ugyanaz a két pálya (50 korong) számít.
A meghírdetett 6 versenyből legalább négyet kell teljesíteni ahhoz, hogy a versenyző a
végértékelésben (4x50=200 korong) szerepelhessen.

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.április 13. péntek 12.00 óra

Versenyiroda:

Nevezni online, az MVE honlapján. Vadászok a versenyirodai elérhetőségen.
Versenyiroda: Szabó János (+36) 30/9952-700, szabofuzes@gmail.com

Pályaállító:

Szabó János

Étkezés:

Plusz ebéd vásárolható, díja 1500.- Ft /adag. A büfében szendvics, üdítő, kávé... stb. kapható.
Az MVE versenyengedéllyel nem rendelekező versenyzők az eredménylistán nem fognak szerepelni.

A versenyengedély a helyszínen is kiváltható, melynek díja egységesen, minden kategóriában: 2.000.- Ft
Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

Füzesabony, 2018. április 02.

Szabó Krisztina
elnök s.k.

MTTSZ Füzesabony Város S zab ad i d ő és Tömegsp ort L övészk l u b
3390 Füzesabony, Madách Imre út 3-11. www.skeet.hu info@skeet.hu
OTP 11739023-20022088

Adószám: 18581481-2-10 Tel/fax: (36)-342-678

Versenykiírás
Heves megyei vadászok legjobb koronglövője 2018
versenysorozat
A verseny célja: A vadászok lőkészségének javítása, versenyzési lehetőség biztosítása.
Versenyek helye:
2018. április 14. Füzesabony - Compak Sporting
május 5. Füzesabony –Parcours
július 28. Hatvan – Görbeéri lőtér- Compak Sporting
augusztus 11. Pintér tanya - Parcours+ trap
szeptember 1. Füzesabony Compak Sporting
szeptember 29. Hatvan Compak Sporting
Versenyek időpontja: 9.00
Az MVE versenyengedéllyel rendelkező vadászok 100 korongra, a licenccel nem rendelkező
vadászok 50 korongra lőnek minden versenyen (kivétel a Pintér tanya, ahol mindenki 50
korongra lő). Az összértékelésben minden versenyzőnek ugyanaz a két pálya (50 korong)
számít.
A meghirdetett 6 versenyből legalább négyet kell teljesíteni ahhoz, hogy a versenyző a
végértékelésben ( 4x50=200 korong) szerepelhessen.
Nevezési díj: 100 korongra 12 000 Ft, 50 korongra 7 000 Ft, mely tartalmazza az ebéd árát is.
Használható lőszer : max.12/76 cal., max. 28gr., max.sörétméret 2,5mm sörétes lőszer, mely
a helyszínen is kapható.
Értékelés: Minden egyes versenyen az azonos pályán elért 50 korongos eredmény számít,
melyet minden versenyző tovább visz a végértékeléshez.
A versenyeken azonos találat estén pályasúlyozás , ezt követően, ha szükséges, szétlövés
dönt (I-III). A végértékelésben négy értékelhető verseny összeredménye alapján alakul ki a
végleges sorrend. Azonos erdmény esetén I-X. helyezések eldöntése szétlövéssel történik az
utolsó versenyen.
Díjazás: Minden versenyen a versenyengedéllyel rendelkező indulók és a vadászok külön
kerülnek értékelésre. (I-III.helyezés serleg-oklevél-érem). A végértékelés a két csoport
összevonásával történik.
A versenysorozat végén végértékelést követően az abszolút I-X. helyezett serleg-oklevélérem-sörétes lőszer, az abszolút I. helyezett külön serleg (2018 év Heves megye legjobb
koronglövője). Azok között, akik legalább 4 versenyt teljesítettek, értékes vadászatokat
sorsolunk ki.
Nevezni a helyszínen, vagy az alábbi helyeken lehet:
Füzesabony: szabofuzes@gmail.com tel.:30/995 2700
Hatvan: acsferenc59@gmail.com tel.:70/311 1555
Pintér tanya: tel.: 70/277 5262 Tóth Imre
Vadászüdvözlettel:
Heves megyei Vadászkamara Sportlövő
Bizottsága
2018. március 27.

