Kedves Sporttársak!

VASNYULAS HÉTVÉGE

2008. szeptember 13-án Dabason és szeptember 14-én Tatabányán megrendezésre kerül a
VASNYULAS hétvége. A 2 napos verseny beosztása a következ :
Az elért eredmény az alábbi kupasorozatok fordulóiként kerül értékelésre:
2008.09.13. Szombat nappal Dabason HUNTER FIELD TARGET ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG mely egyben Közép Magyarországi Kupa 4. fordulója is
2008.09.13. Szombat éjszaka Dabason Éjszaki Hunter Field Target verseny
2008.09.14. Vasárnap nappal Tatabányán Field Target Közép-Magyarországi Kupa
6. forduló
Az Országos Bajnokságban csak azoknak az eredménye értékelhet , akik rendelkeznek
HFTA versenyz i engedéllyel, a vonatkozó versenyszabályzat szerint.
A Közép Magyarországi Kupákban minden nevezett versenyz értékelésre kerül.
Az Országos Bajnokságban kupák lesznek átadva a helyezetteknek.
A dabasi helyszín: Dabas, István-majori erd .
Javasolt útvonal az M5 autópályáról az Örkényi lejárónál lehajtani. Az 5-ös úton, pedig
a 49 és 50 km k között lév "Dabas 5km-re" lév jelz táblánál bekanyarodni. Örkény
felöl balra, Budapest fel l jobbra található a becsatlakozó úttorkolat.
HUNTER Field Target ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2008. szeptember 13. szombat Dabas
08.00 - belövés
09.30 - nevezés fegyverátvétellel
10.00 - verseny
16:00 - eredményhirdetés
Nevezési díj: 3.000 Ft/f mely tartalmazza a reggelit, a verseny utáni meleg ételt és az
üdít t. Az estére, illetve másnapra maradóknak sört is felszolgálunk.
Pályák: Összesen 40 cél; Szabályok: Az érvényes HFT szabálykönyv szerint.
Kategóriák: RSS: visszarúgás mentes légfegyver max 7,5 Joule torkolati energiával.
RS: nem visszarúgás mentes rendszer légfegyver max 7,5 Joule
Gyári: nyílt irányzékos légfegyver max 7,5 Joule
ÉJSZAKAI HUNTER FIELD TARGET 2008. szeptember 13. szombat éjjel Dabas
19.00 - belövés
19.30 - nevezés fegyverátvétellel
20.30 - verseny
23:00 - eredményhirdetés
Nevezési díj: 1.000 Ft/f mely tartalmazza a verseny utáni sört.
Pályák: Összesen 20 cél; Szabályok: Az érvényes HFT szabálykönyv szerint.
Kategóriák: csak egy összevont kategória lesz.

FIELD TARGET 2008. szeptember 14. vasárnap Tatabánya
09.00 - belövés
10.30 - nevezés fegyverátvétellel
11.00 - verseny
17:00 - eredményhirdetés
Nevezési díj: 2.500 Ft/f mely tartalmazza a hideg ételt és az üdít t.
Pályák: Összesen 50 cél. Szabályok: Az érvényes Field Target szabálykönyv szerint.
Kategóriák: PS: rugós légfegyver maximálisan 7,5 Joule torkolati energiával.
PCP: el s rít s rendszer légfegyver maximálisan 7,5 Joule
OPEN: maximálisan 16J-os engedélyköteles légfegyver
Nevezés: A versenyekre nevezni a helyszínen személyesen lehet. Az átutazás megkönnyítése
miatt a tatbányai verseny csak 11 órakor kezd dik!
A tatbányai helyszín Városi l tér Fürd utca 47.
1.000 Ft KEDVEZMÉNYT KAP a nevezési díjból, aki mindhárom versenyen indul!
Sátorozni szombaton Dabason lehet, majd vasárnap indulás Tatabányára.
Panziót is ajánljuk: Nautilus Panzió, Dabas, Sz l hegyi u. 1. Tel: 06-29-364-307
Honlapjuk: www.nautilus-restaurant.hu Email: nautilus-restaurant@vipmail.hu
1 f – 6.000 Ft, 2 f – 10.000 Ft, 3 f – 13.500 Ft, 4 f – 16.500 Ft reggeli 900 Ft / f naponta
A Közép Magyarországi Kupáról a kupasorozatban megnyerhet díjakról a következ linken
tájékozódhatsz: http://www.vasnyul.hu/html/kozep_magyarorszagi_kupa.html
A jelenleg rendelkezésre álló díjak, melyek a kupasorozat végéig remélhet leg még b vülnek:
CZ 200T légfegyver, 2 db egyrészes állítható távcs szerelék, 10 doboz JSB Exact Express

A díjak az alábbi szponzorok jóvoltából kerülhetnek a szerencsés versenyz khöz:

Továbbá: Maelektronika 2000, Delzo Bt - JSB, Vasnyúl FTE, Sasszem SE
Szervezéssel kapcsolatos információk:
Zemen József (30) 962-4580
Vicsotka Gyula (20) 313-6276

Erre a hétvégére, mely a lövészetr l szól, szeretettel várunk minden lövészt és lövészet iránt
érdekl d t! A verseny dabasi helyszínét a fekete téglalap jelöli.

