
FT és HFT Magyar Kupa versenyeinek rendezési irányelvei  

Az alábbiakban felsorolt irányelvek betartása kötelező.  

Pályák kialakítása Az érvényes szabálykönyv szerint, 50 cél elhelyezésével.  

A versenyeken egységes pontozólapot kell használni, ez letölthető a szövetségi honlapról. A pontozólapok közül a 

versenyhez megfelelő formátumút kell használni (3 vagy 4 célos pályákhoz), a rendező kiegészítheti a klub 

adataival, logójával.  

Nevezési díjak  

• Előnevezés esetén felnőtt versenyzőnek 4000 Ft.  

• Helyszíni nevezés esetén felnőtt versenyzőnek 4500 Ft.  

Az ifjúsági versenyzőknek nevezési díjat a szövetségi versenyeken nem kell fizetniük. A nevezési díj nem 

tartalmazza az étkezés árát.  

  

Étkezés  

A verseny közben ivóvizet (a pályán), a verseny befejezése után meleg ebédet kell biztosítani a versenyzőknek. Az 

ivóvíz árát a nevezési díj tartalmazza. Plusz ebéd vásárlását lehetővé kell tenni a versenyzők hozzátartozói és 

egyéb vendégek számára. A menüt a versenykiírásban, vagy az előnevezésnél fel kell tüntetni.  

Az igényelt ebéd mennyiségét az előnevezéskor kell jeleznie a versenyzőnek.  

Az ebédet maximum 2000 Ft/adag áron kell biztosítani, de csak az előzetesen igényelt mennyiséget.  

  

Az ebédeltetésnél a rendező megszabhatja:  

a.: - kötelező az ebéd. Ezt külön jelezni kell a versenykiírásakor.   

b.: - minimum létszámtól teszi függővé az ebédeltetést. A minimum létszám nem lehet 15 főnél több, és 

minimum 48 órával a versenykezdete előtt jelezni kell, hogy lesz vagy nem, ebéd. a jelzés a Szövetségi 

fórumon kell megtörténjen.   

  

Menetrend:  

A verseny előtti napokban:  

• a szervező felkéri a versenybírókat és a versenyellenőrt  

• a versenykiírás közzététele, előnevezés megnyitása legalább 10 nappal a verseny időpontja előtt. A 

versenykiírásban meg kell nevezni a versenyellenőr és a vezető versenybíró és a versenybírók valamint a 

lövészetvezető személyét.  

• a versenyellenőrrel történő egyeztetés a verseny feltételeivel kapcsolatban   pályaépítés  

A versenynapon:  

• 8:30        nevezés és belövés megkezdése. A nevezéskor ellenőrizni kell az érvényes klub tagságot, és a 

sportorvosi igazolást, valamint az engedélyes kategóriában indulóknál az érvényes fegyvertartási engedélyt. 

A belövő pályát csak a nevezés leadása és az ellenőrző sebességmérés után szabad igénybe venni.  

•  9:30        nevezés lezárása  

• 9:50        eligazítás  

• 10:00      kezdés  
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• ebéd  

• eredményhirdetés  

• versenyellenőri jegyzőkönyv elkészítése  

• eredmények közzététele a szövetségi weboldalon  

  

Díjazás  

Az érvényes szabálykönyv szerint. A Magyar Kupa fordulókon az érmeket és az okleveleket, a 

rendező egyesületnek kell biztosítania.  A Magyar Kupa összetett díjazásához, a Kupákat vagy 

Trófeákat és az estlegesen kisorsolásra kerülő  

Tárgynyereményeket a Szövetségnek kell biztosítania.  

Az Országos Bajnokság díjazásához a Kupákat vagy a Trófeákat a szövetség biztosítja. Az 

esetleges tárgynyereményeket a rendező biztosítja.   

  

  

Érvényesség kezdete a 2020-as versenyszezon.   

  


