
 

FT / HFT 
NYÍRERDŐ NAGYDÍJ 2012 

 
A verseny – megnevezése: Field Target + Hunter Field Target Nyírerdő Nagydíj 2012 

Nemzetközi verseny. 

- célja: A sportág népszerűsítése, nemzetközi sportkapcsolatok erősítése, 
nemzetközi szintű versenyzés gyakorlása. 

- rendezője: Debreceni Lövészsuli S.E. 

- helyszíne: Debrecen – Bánk, Arborétum, a csatolt térkép szerint. 
GPS: 47o 29’13.17” É, 21o 43’04.60” K. 

- időpontja: 2012. május 12-13. 

- időbeosztása: május 11. péntek 
13.00-18.00 óra: regisztráció, nevezés, edzés; 
május 12. szombat 
07.30 belövés, regisztráció, nevezés, 
8.45 hivatalos megnyitó,  
09.00 órától I. sorozat: HFT versenyek, 
Kb. 14.00 órától II. sorozat: FT versenyek.  
május 13. vasárnap 
07.30 belövés,  
09.00 órától I. sorozat: HFT versenyek, 
kb. 14.00 órától II. sorozat: FT versenyek.  
kb. 17.00 eredményhirdetés. 

- jellege: Egyéni verseny. 

- díjazása: I., II., III. helyezetteknek érem, oklevél, serleg, 4., 5., 6. 
helyezetteknek oklevél, valamint minden indulónak emléklap. 

Versenyszámok: I. FT PCP 7,5 joule (ill. a visszarúgásmentes rugós puskák), 
II. FT R 7,5 joule (csak a visszarúgásos puskák), 
III. FT PCP 16 joule, 
IV. FT R 16 joule, 
V. HFT PCP 7,5 joule (ill. a visszarúgásmentes rugós puskák), 
VI. HFT R 7,5 joule (csak a visszarúgásos puskák), 
VII. HFT PCP 16 joule, 
VIII. HFT R 16 joule. 

Nevezési - határidő: 2012. május 8. 20.00 óra. 

- díj: 5500 Ft (20 €) / fő / versenyszám a két versenynapra. 
Mindkét versenyszámra (FT + HFT is) nevezés 8500 Ft (2x20=40 € 
helyett 30 €.) 
 

Online nevezés: Itt 

Korcsoportok: Ifjúsági 18 - 1994-ben és azután születettek (legalább 10 fő induló 
esetén); 
Felnőtt (1953–1993 között születettek); 
Senior 60 - 1952-ben és azelőtt születettek (legalább 10 fő induló 
esetén). 

Pályák: FT-ben: mindkét napon 14 pálya, pályánként 2-3 céllal. 
HFT-ben: mindkét napon 14 pálya, pályánként 2-3 céllal. 
Szombaton a HFT MKIII forduló 50 célos lesz, az ezen indulóknak +4 
pályát kell teljesíteniük. 

Szabályok: Az érvényes szabálykönyv szerint. www.fieldtarget.hu 

Egyéb információk: - A hölgy versenyzőket legalább 10 fő induló esetén szintén teljes 
körűen díjazzuk. 
- Amennyiben nincs megfelelő számú (10) induló egy kategóriában, 
vagy korcsoportban, úgy az a csoport nem lesz külön értékelve, de 
közülük a legeredményesebb versenyző különdíj elismerésben 
részesül. 
- A verseny helyszínén melegkonyhás büfé üzemel. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dFdCeXE1MXFncGhGX0l6UFNfcG54WlE6MA#gid=0
http://www.fieldtarget.hu/

