ÉVZÁRÓ HUNTER FIELD TARGET VERSENY KIÍRÁSA
Kedves Sporttársak!
2008. november 8-án Dabason a VASNYÚL FTE szervezésében megrendezésre kerül az
évzáró Hunter Field Target verseny. A verseny két kupasorozatba tartozó eredmény elérésre
alkalmas.
Az elért eredmény az alábbi kupasorozatok fordulóiként kerül értékelésre:
8. záró forduló Hunter Field Target Magyar Kupa
5. záró forduló Hunter Field Target Közép Magyarországi Kupa
A Magyar Kupában csak azoknak az eredménye értékelhet , akik rendelkeznek HFTA
versenyz i engedéllyel, a vonatkozó szövetségi versenyszabályzat szerint.
A Közép Magyarországi Kupában minden nevezett versenyz értékelésre kerül.
A KMK verseny eredménye alapján oklevelek és érmek lesznek átadva kategóriánként
az els három helyezettnek.
Az összesített végeredmény alapján átadásra kerülnek a Hunter Field Target Magyar
Kupák valamint a Közép-Magyarországi Kupák is a dobogós helyen végzett
versenyz knek!
A verseny helyszíne: 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.
A verseny id pontja: 2008. november 8. Szombat
08.00 - belövés
09.30 - nevezés fegyverátvétellel
10.00 - verseny
16:00 - eredményhirdetés
Versenyszervezési támogatás: 3.000 Ft
Pályák: Összesen 40 cél, 10 pálya.
Szabályok: Az érvényes Hunter Field Target 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
Egy versenyz több kategóriában nem indulhat.
Ellátás: Reggeli hideg élelem, ebédre meleg étel várható. Szomjoltónak üdít , és ásványvíz.
Nevezés: Nevezni a helyszínen személyesen lehet.

A verseny után kisorsolásra kerülnek a Közép-Magyarországi Kupákban (FT és HFT)
megnyerhet f díjak, ezért kérjük azoknak a versenyz knek a megjelenését, akik
esélyesek ezekre a díjakra, mert az átadásról mindenképpen fényképeket kívánunk
készíteni a helyszínen!
A kisorsolásra kerül f díjak:
1 db CZ 200T légfegyver, 1 db Delta Titanium 6-24x42 AO távcs , 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, Debreceni Lövészsuli
Az FT vagy HFT sorozatunkban értékelhet eredménnyel (versenyszámmal) rendelkez
jelenlév versenyz k között a következ vigaszdíjakat is kisorsoljuk:
1 db Gamo távcs , 2 db Tapsifüles cél, JSB lövedékek, H&N lövedékek.
A Közép Magyarországi Kupáról a következ linken tájékozódhatsz:
http://www.vasnyul.hu/html/kozep_magyarorszagi_kupa.html
Szervezéssel kapcsolatos információk:
Zemen József (30) 962-4580
Vicsotka Gyula (20) 313-6276
A versenyre szeretettel várunk minden versenyz t és a tereplövészet iránt érdekl d
látogatót!

A verseny helyszínét a fekete téglalap jelöli.

