FIELD TARGET VERSENYKIÍRÁS
Kedves Sporttársak!
2008. október 11-én (szombat) Jászfels szentgyörgyön Field Target versenyt rendez a
DEBRECENI LÖVÉSZSULI. A verseny két kupasorozatba tartozó eredmény elérésre
alkalmas.
Az elért eredmény az alábbi kupasorozatok fordulóiként kerül értékelésre:
7. forduló Field Target Magyar Kupa
7. forduló Field Target Közép Magyarországi Kupa
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 verseny helyszíne: Jászfels szentgyörgyi l tér.
A verseny id pontja: 2008. október 11. Szombat
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
15:00 - Eredményhirdetés
Nevezési díj: 2.500 Ft/f . HFTA tagjainak 20% kedvezmény
Pályák:

13 pálya, összesen 50 céllal, célonként 1 perc l id vel.

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 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:
Pet László (20) 939-4295
A versenyre szeretettel várunk minden versenyz t és amat r lövészt!

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 és a legújabb díjunk a Budapesti Távcs Centrum jóvoltából 1 db Delta
Titanium 6-24x42 AO távcs !

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

Továbbá:
Maelektronika 2000, Delzo Bt - JSB, Vasnyúl FTE, Sasszem SE, Debreceni Lövéssuli

