FT OB 2014
A verseny – megnevezése: Field Target Országos Bajnokság 2014
Field Target Hungarian Open 2014 - Field Target Nyírerdő Nagydíj
2014
- 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: 2014. szeptember 6. szombat
- időbeosztása: 08:00 belövés, regisztráció, nevezés 9:30-ig!,
9:45 hivatalos megnyitó,
10:00 órától verseny I.
13:00 órától ebéd
14:30 órától verseny II.
kb. 18:00 eredményhirdetés.
- jellege: Egyéni verseny.
- díjazása: I., II., III. helyezetteknek érem, oklevél, serleg, 4., 5., 6.
helyezetteknek oklevél, valamint minden indulónak emléklap.
Az OB-n csak hazai versenyzőket értékelünk!
Versenyszámok: Field Target: FT OB, HU Open és Nyírerdő Nagydíj
Kategóriák: Az érvényes szabálykönyv szerint.
FT:
I. FT PCP (R) 16,3 joule.
II. FT PCP 7,5 joule,
III. FT Vm.R 7,5 joule,
IV. FT R 7,5 joule,
V. FT Összevont ifjúsági (1995-ben és azután születettek).
Nevezési - határidő: 2014. szeptember 3. 20.00 óra.
- díj: felnőtt 6000 Ft előnevezéssel 5000 Ft/fő
ifi 4000 Ft, előnevezéssel 3500 Ft/fő

- információ:
Korcsoportok:

Pályák:
Szabályok:
Egyéb információk:

A nevezési díj a versenyszervezési hozzájáruláson kívül tartalmazza
a reggelit, az ebédet és a verseny alatti ásványvíz-fogyasztást.
Plusz ebédet 1000 Ft/adag áron tudunk biztosítani.
- loveszsuli@gmail.com
- az OB-n csak érvényes MFTSz versenyengedéllyel lehet indulni!
Felnőtt (1994 – 1955 között születettek);
Senior 60 - 1954-ban és azelőtt születettek (legalább 10 fő induló
esetén).
mindkét fordulóban 20 pálya, pályánként 2 céllal.
Az érvényes szabálykönyv szerint. www.fieldtarget.hu
- A hölgy versenyzőket legalább 5 fő induló esetén szintén teljes
körűen díjazzuk.
- Amennyiben nincs megfelelő számú (5) induló egy kategóriában,
vagy korcsoportban, úgy az a csoport nem lesz külön értékelve, de
közülük a legeredményesebb versenyző különdíj elismerésben
részesül.
- A verseny helyszínén büfé üzemel.

