FT - HFT 2/3 verseny
A verseny megnevezése:
- célja:
-rendezője:
- helyszíne:

A Debreceni Lövészsuli S.E. edzőversenye
A sportág népszerűsítése, felkészülés a magasabb szintű versenyekre.
Debreceni Lövészsuli S.E.
Debrecen, Víg – Kend Major
http://www.fieldtarget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17&lang=hu#16

- időpontja: 2010. november 14. vasárnap
- időbeosztása: 8.30 közös pályaépítés (Azért, hogy az érdeklődők megismerhessék a
célok kihelyezésének rejtelmeit.)
10.00 nevezés, belövés;
10.40 verseny;
kb. 15.00 eredményhirdetés.
- jellege: Egyéni verseny.
- díjazása: I-II-III. helyezetteknek oklevél, melyhez a kategóriában legalább 5 fő
indulása szükséges. Kevesebb induló esetén fegyver erősorrend, ill.
korcsoport szerint összevonás történik.
Nevezési - határidő: Nincs, aki időben érkezik, versenyezhet.
- díj: A közös pályaépítésben résztvevőknek
helyben: 1.500 Ft/fő, 18 éves kor alatt 1.000 Ft/fő, előnevezéssel: 900
Ft/fő, 18 éves kor alatt 500 Ft/fő.
Aki csak a versenyre érkezik, annak
helyben: 2.000 Ft/fő, 18 éves kor alatt 1.500 Ft/fő, előnevezéssel: 1.500
Ft/fő, 18 éves kor alatt 1.000 Ft/fő.
Előnevezés nov. 12. 22.00 óráig:
http://www.fieldtarget.hu/verseny/elonevez.php?verseny=245
- cím, loveszsuli@gmail.com, Pető László 20/9394295
tel.szám:
Kategóriák: 1. HFT VR 7,5; 2. HFT VM 7,5; 3. FT PCP 7,5; 4. FT R 7,5.
Korcsoportok: serdülő - 1996-ban és után születettek;
ifjúsági – 1995, ..4, ..3, ..2-ben születettek;
felnőtt;
senior – 1950-ben és előtt születettek.
Pályák: 10 pálya, pályánként 3 céllal.
Szabályok: 2/3 részben az érvényes szabálykönyv szerint,
1/3 részben pedig a következő eltérések lesznek:
- FT-ben nem a szabálykönyv szerinti értékelést alkalmazzuk, hanem a
HFT szerintit: dőlt a cél 3 pont, koppant 1 pont, nem talált 0 pont.
- a szabályosan leadott versenylövések, majd az eredmény pontozólapon
történt rögzítése után a lőállásban töltött lőidő végéig annyit lőhet a
céljaira a versenyző, amennyi belefér az idejébe. (Pl.: így kontrollálhatja a
hibáit…)
- a verseny végén a szétlövés gyakorlása érdekében nem csak az azonos
eredményt elért versenyzők állnak újra lőállásba, hanem kisorsolt ellenfélpárok is, hogy szokják a tömeg előtti szereplést. (Természetesen külön
díjakért, hogy legyen tét!)
Egyéb információk: - Nevezési díjaink nem tartalmazzák az étkezési költséget, de az
előnevezéssel lehet jelezni az erre vonatkozó igényt. A Víg-Kend Major
részünkre kedvezményes menüvel szolgál, ami pl. egy babgulyás és túrós
csusza esetén 700 Ft/fő. Ásványvízzel/teával a verseny alatt korlátlan
mennyiségben állunk a sporttársak rendelkezésére.
- A Víg-Kend Majorba belépés költsége a látogatót/versenyzőt terheli,
nem része a nevezési díjnak! (500 Ft)

