FIELD TARGET MAGYAR KUPA II. FORDULÓ
VERSENYKIÍRÁSA

2008. április 12-én Budaörs-Budakeszin megrendezésre kerül a Mátyásföldi Technocoop L Egylet
szervezésében a Field Target Magyar Kupa II. fordulója.
F védnökök:
• Hollandi Pál (Mátyásföldi Technocoop L Egylet Elnöke), valamint
• Rózsás György (Visegrádi Erdész Lövész Klub Klubtitkára).
A verseny id pontja: 2008. április 12., szombat
08.15 – 09.15 Nevezés, belövés;
09.15 – 10.00 Fegyverellen rzés;
10.00 – 16.00 Verseny;
16:00 Eredményhirdetés.
A belövést megkezdeni csak a nevezési díj befizetése után lehetséges!
A verseny helyszíne: Budaörs, Ipari Park mellett a Visegrádi Erdész Lövész Klub l tere, amely
megközelíthet a térkép melléklete szerint:
• 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, földút, sorompó.
Segítséget ad az alább található térkép, amelyen be van jelölve az autópályák is.
Kategóriák:
• PS: lövés közben s rít rugós légpuska, max 7,5 Joule.
• PCP: el s rít s légpuska, max. 7,5 Joule cs torkolati energiával;
• Open: bármilyen, a fenti kategóriákba nem sorolt légpuska, max. 16 Joule cs torkolati
energiával /kizárólag l fegyvertartási engedéllyel rendelkez k számára, amit a
fegyverkontrolnál be kell bemutatni/;
Egy versenyz több kategóriában nem indulhat.
Nevezési díj: 3.000,- Ft/f , szövetségi (HFTA) tagoknak 2.500,- Ft/f .
Nevezés: A helyszínen, személyesen lehet.
Pályák: Összesen 50 cél, pályánként 2-2 céllal.
Szabályok: Az érvényes magyar Field Target (HFTA) szabálykönyv szerint.
Csoportokba sorsolás: a helyszínen négyf s csoportokba, irányítottan, a szervez által.
Díjazás: a Magyar Kupa értékeléséhez és a min sítéshez 2008. évi HFTA versenyengedély
szükséges. Kategóriánként az els három helyezett érem és oklevél díjazásban részesül.
Étkezés: reggel hideg élelem és üdít ital, verseny után bográcsban f tt pörkölt és ital várható.
Szervezéssel kapcsolatos információk:
dr. Gombos László 06-20-3883957
Támogatóink:
• Mátyásföldi Technocoop L Egylet;
• Visegrádi Erdész Lövész Egyesület helyszín és élelmezés biztosítása;
• Vicsotka Gyula: célok, chrony és digitális id mér órák;
• Zemen József, Szabó Ferenc és a többiek: célok;
• Kalmár Ferenc: célok, l állásjelz pálcák;
• Máthé Domokos: belöv pálya céltartói;
• Sákovics László: versenybírói tevékenység;
• Vasnyúl FT Egyesület tagjai: pályépítés és bontás.
A versenyre szeretettel várunk minden lövészt és lövészet iránt érdekl d t!

A verseny helyszínét a fekete téglalap jelöli.
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