FIELD TARGET
VASNYÚL KUPA II. FORDULÓ
Kedves Sporttársak!
2009. május 23-án Pilismaróton megrendezésre kerül a
FT VASNYÚL KUPA II. fordulója.
A Vasnyúl Kupa sorozatban versenyengedély nélküli versenyz k is értékelésre
kerülnek, így a B-Liga is. A B-Ligáról és a megnyerhet díjakról a következ
linken tájékozódhatsz: http://www.vasnyul.hu/html/2009.html
A további versenyek id pontja itt olvasható:
http://www.vasnyul.hu/html/versenyek.html
A versenyen javasolt a részvétel, hiszen itt nem sokára Magyar Kupa forduló is
lesz. Érdemes ismerkedni a változatos hegyes-dombos erdei környezettel!
Kísér knek a Dunakanyar és az erd nyújthat kirándulási lehet séget.
A verseny helyszíne: Pilismarót - l tér
Megközelíthet : Pilismaróton az Ady Endre út végén van a l tér. Budapest fel l
a 11-es útról a templomnál kell balra fordulni, ez az út vezetne Dobogók re Az
Ady Endre úton a sorompóig lehet menni, ahol a l tér található.
Id beosztás:
08.00 - belövés
09.30 - nevezés fegyverátvétellel
10.00 - verseny
16:00 – eredményhirdetés
Versenyszervezés támogatás:
El nevezéssel: 3.000 Ft/f
Helyszíni nevezéssel: 3.500 Ft/f
El nevezést 2009. május 20-án 20 óráig lehet leadni a info@vasnyul.hu e-mailre.
Az el nevezést nagyon megköszönnénk, mert az ételek elkészítését el re kell
megrendelnünk és nagyban segítené a munkánkat a létszám minél pontosabb
ismerete.
A támogatási díj tartalmazza a nevez nek a verseny után a felszolgált
bográcsban f tt meleg ételt. Amennyiben a versenyz a kísér i számára is
szeretne ebédet rendelni, akkor azt jelezze a fenti e-mail címen. A kísér k
részére 1.000 Ft /adag áron lehet ételt rendelni.
Látogatóknak, nézel d knek és a sporttal ismerked knek nincs belép díj.
A pályák között ásványvizet és üdít t helyezünk el a versenyidejére, Reggelire
szalámi lesz.

Pályák: Field Target pályák összesen 50 céllal minden kategória számára. Több
eltér cél várható az Open és a 7,5J-os kategóriák számára.
Szabályok: Az érvényes 2009-es FT szabálykönyv szerint. Az új szabályok a
szövetség honlapján tekinthet k meg: www.fieldtarget.hu
Kategóriák:
OPEN: max 16,3 Joule torkolati energiával, csak fegyvertartási engedéllyel!
PCP: nem rugós rendszer légfegyver max 7,5 Joule torkolati energiával.
PS: rugós rendszer légfegyver max 7,5 Joule
B-Liga: kezd k részére bármilyen légpuskával max 7,5 Joule
Versenybíró: Zemen József
Vendéglátónk: Botka János
Szervezéssel kapcsolatos információk:
Bálint Zoltán (30) 964-0147
Zemen József (30) 962-4580
Szeretettel várunk minden lövészet iránt érdekl d t!

