FIELD TARGET VERSENYKIÍRÁS
Kedves Sporttársak!
2008. április 27-én (vasárnap) Budakeszin Field Target versenyt rendez a VASNYÚL FTE. A
verseny két kupasorozatba tartozó eredmény elérésre alkalmas.
Az elért eredmény az alábbi kupasorozatok fordulóiként kerül értékelésre:
3. forduló Field Target Magyar Kupa – Sasszem SE
1. forduló Field Target Közép Magyarországi Kupa – Vasnyúl FTE
A Magyar Kupában csak azoknak az eredménye értékelhet , akik rendelkeznek
HFTA versenyz i engedéllyel, a vonatkozó versenyszabályzat szerint.
A hivatalos honlapon közzétett listán (http://www.fieldtarget.hu/engedely.htm) nem
szerepl versenyz k, hozzák magukkal a plasztik HFTA versenyengedélyüket, mellyel
igazolni tudják tagságukat! Az eredményhirdetéskor oklevélben részesülnek a
dobogósok.
A Közép Magyarországi Kupában minden nevezett versenyz értékelésre kerül.
A verseny eredménye alapján oklevelek és érmek lesznek átadva kategóriánként az
els három helyezettnek.
A Közép Magyarországi Kupában nyerhet f díj egy CZ 200T légfegyver!
A Közép Magyarországi Kupáról a kupasorozatban megnyerhet díjakról a következ
linken tájékozódhatsz: http://www.vasnyul.hu/html/kozep_magyarorszagi_kupa.html
A verseny helyszíne: Budakeszin a Visegrádi Lövész Erdész Klub l tere.
Megközelíthet :
• Budapest fel l: M1-M7 közös szakasza kifelé, tovább az M1-esen, ezután az els
leágazásnál jobbra lehajtani, a kanyar utáni keresztez désnél balra kanyarodni, majd
egyenesen tovább. A következ lámpás keresztez désnél egyenesen el re Budakeszi
felé. Ha megpillantják a Würth épületét, akkor azt elhagyva a domb aljában az els
leágazásnál balra.
• Budakeszi fel l: még a Budaörsi Ipari Park el tt jobbra, földúton bekanyarodni.
Segítséget adnak az alább található térképek, melyeken be vannak jelölve az autópályák is.
A verseny id pontja: 2008. április 27. Vasárnap
8.00 - L térnyitás
8.00 - 9.30 - Nevezés fegyverátvétellel
8.00 - 9.45 – Belövési lehet ség. Belövést csak nevezett versenyz végezhet!
9.45 - Megnyitó - eligazítás
10.00 - Verseny
16:00 - Eredményhirdetés
Nevezési díj: 3.000 Ft/f , mely tartalmazza a reggelit (pogácsa, túros batyu) valamint a
meleg ebédet (pörkölt várható) és italt is.
Pályák:

25 pálya pályánként 2 céllal, összesen 50 cél.

Szabályok: Az érvényes Field Target szabálykönyv szerint. A pályákon a 2 perces l id a
biztosított stopperrel mérend . Irányított versenyz és pálya beosztás várható.

Kategóriák:

PS: rugós légfegyver maximálisan 7,5 Joule torkolati energiával.
PCP: el s rít s rendszer légfegyver maximálisan 7,5 Joule
OPEN: maximálisan 16 Joule-s teljesítmény légfegyver. (Fegyvertartási
engedély bemutatása szükséges a fegyverátvételnél!)
Egy versenyz több kategóriában nem indulhat!

Nevezés:

Nevezni a helyszínen személyesen lehet.

Szervezéssel kapcsolatos információk:
Vicsotka Gyula (20) 313-6276
Zemen József (30) 962-4580
A versenyre szeretettel várunk minden versenyz t és amat r lövészt!
A verseny helyszínére vezet földutas bejárót és a helyszínt a sárga kit z k jelölik.

