HFT MAGYAR KUPA VI. ÉS VASNYÚL KUPA IV. FORDULÓ
2009. október 17-én Budaörsön megrendezésre kerül a HFT MAGYAR KUPA VI. és
VASNYÚL KUPA IV. fordulója a TECNOCOOP LE és a VASNYÚL FTE rendezésében.
(Az összevonás miatt az október 24-i Vasnyúl Kupa forduló elmarad, és ezen a napon lesz!)
A MFTSZ hivatalos min sít Magyar Kupa versenyében, csak a versenyengedélyt váltott
versenyz k eredménye számít. A versenyengedélyeket kérjük hozzátok magatokkal.
A Vasnyúl Kupa sorozatban versenyengedély nélküli versenyz k is értékelésre kerülnek, így a
kiírt B-Liga és Ifjúsági kategória is. A B-Ligáról és a megnyerhet díjakról a következ
linken tájékozódhatsz: http://www.vasnyul.hu/html/2009.html
A verseny helyszíne: Budaörs 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.
Id beosztás:
08.00 - belövés
09.30 - nevezés fegyverátvétellel
10.00 - verseny
16:00 – eredményhirdetés
Versenyszervezés támogatás: 3.500 Ft/f mely tartalmazza a verseny utáni ételt és az üdít t.
Az el nevezéssel él versenyz k támogatási díja 3.000 Ft / f . El nevezett ifjúsági
versenyz k támogatási díja 2.000 Ft / f . Plusz ebéd 1.000 Ft /f .
El nevezés a 2009.10.15-én 21 óráig adható le.
A versenykezel rendszerben: http://ftverseny.uw.hu/elonevez.php?verseny=154
ha ez nem megy akkor e-mailen: info@vasnyul.hu
Pályák: Összesen 40 cél
Szabályok: Az érvényes HFT szabálykönyv szerint.
Kategóriák: OPEN: max 16,3 Joule torkolati energiával, csak fegyvertartási engedéllyel!
RSS: visszarúgás mentes légfegyver max 7,5 Joule torkolati energiával.
RS: nem visszarúgás mentes rendszer légfegyver max 7,5 Joule
B-Liga: kezd k részére bármilyen légpuskával max 7,5 Joule
Ifjúsági: ifjúsági versenyz k részére bármilyen légpuskával.
Versenybíró: Zemen József
Szervezéssel kapcsolatos információk:
Zemen József (30) 962-4580
Vicsotka Gyula (20) 313-6276
Szeretettel várunk minden lövészet iránt érdekl d t!

