FIELD TARGET
MAGYAR KUPA VII. - ZÁRÓ forduló
Kedves Sporttársak!
2010. november 20-án szombaton Hatvanban megrendezésre kerül az FT MAGYAR KUPA
ZÁRÓ fordulója. A MFTSZ hivatalos min sít Magyar Kupa eredményben, csak a
versenyengedélyt váltott versenyz k eredménye számít, de indulni lehet versenyengedély
nélkül is a versenyen.
A verseny helyszíne: Hatvan - Görbeéri L tér.
Megközelíthet :
• M3 letérés a Szolnok-Jászberény kihajtónál. A 32-es út 6. km-nél jobbra kell
lekanyarodni. Az utat követve a kavicsfejt bejárata el tt jobbra fordulva már látható a
l tér. 30-as úton Hatvan vége el tt szintén a 32-es útra kell ráhajtani.
A l térr l információkat a következ linken lehet elérni: http://www.hatvaniloter.hu/
Id beosztás:
08.00 - belövés
09.30 - nevezés fegyverátvétellel
10.00 - verseny
16:00 – eredményhirdetés – Kupák átadása
Versenyszervezés támogatás:
El nevezéssel: 3.000 Ft/f
Helyszíni nevezéssel: 3.500 Ft/f
El nevezést 2010. november 18-ig lehet leadni a versenykezel ben.
http://www.fieldtarget.hu/verseny/elonevez.php?verseny=190
A támogatási díj tartalmazza a nevez nek a verseny után a büfé éttermében felszolgált
meleg ételt. Amennyiben a versenyz a kísér i számára is szeretne ebédet rendelni, akkor
azt jelezze a megjegyzésben A kísér k részére 1.000 Ft /adag áron lehet ételt rendelni.
Látogatóknak, nézel d knek és a sporttal ismerked knek nincs belép díj!
Figyelem! A reggeli büfé módszerrel vásárolható meg. A büfében rántotta, kakaó, tea és
üdít k folyamatosan vásárolhatók.
Pályák: Field Target pályák összesen 50 céllal minden kategória számára. Több eltér cél
várható az 16J és a 7,5J-os kategóriákban.
Szabályok: Az érvényes 2010-es FT szabálykönyv szerint. www.fieldtarget.hu
Kategóriák: PCP 16: max 16,3 Joule torkolati energiával, csak fegyvertartási engedéllyel!
PCP 7,5: nem rugós rendszer légfegyver max 7,5 Joule torkolati energiával.
Rugós 7,5: rugós rendszer légfegyver max 7,5 Joule
Versenybíró: Bálint Zoltán, Vicsotka Gyula, Zemen József
Vendéglátónk: Ács Ferenc
Szervezéssel kapcsolatos információk:
Vicsotka Gyula (20) 313-6276
Zemen József (30) 962-4580
Szeretettel várunk minden lövészet iránt érdekl d t!

