
 

FSLK/TBVLK/KFC.SE Szuper Kupa 2014 
 

A Szuper Kupa sorozat rendező Egyesületei: 
 

-Fekete Sólyom Lövész Klub  

-Tatabányai Városi Lövész Klub  

-KFC.Se Field Target Szakosztálya 

 

Helyszínei: 

-FSLK PÁTY 

-TBVLK TATABÁNYA 

-KFC. SE  MOGYORÓD 

 

Időpontjai: 

 

-A Verseny naptárban szereplő FSLK, TBVLK, KFC.SE klub versenyeik  

(6-6 forduló) és egy önálló záró verseny 2014.11.15-én. összesen 19 forduló. 

 

Részvételi feltételek: 

 

-A Szuper Kupán részt vehet bárki, aki indul a három rendező Egyesület 

klubversenyein és benevez a Szuper Kupa sorozatba is.  

 

Kategóriák: 

 

-FT 16,3J 

-FT 7,5 J 

-HFT 16,3 J 

-HFT 7,5J 

-HFT 7,5 Rugós  

-Összevont IFI 

 

Szabályok: 

 

-Fordulónként a Klub verseny szabályai szerint. Záró fordulón külön 

meghatározott egyedi elemeket is tartalmazó szabályok szerint. 

 

 

 



 

Értékelés feltételei: 

 

-Minimum öt fő indulása kategóriánként, 

-Részvétel mindhárom rendező egyesület legalább egy-egy versenyén, 

-Minimum 10 fordulón való részvétel (a 10. lehet a záró forduló is) 

 

Pontozás: 

 

-Mindhárom rendező Egyesület Klub versenyein ( 3x 6 forduló) amit elért az 

adott versenyen pontszám, az számit bele a Szuper Kupába,  

valamint a Záró 19. fordulón megszerzett pontok kategóriánként: 

 

1.   25 pont 

2.   21 pont 

3.   18 pont 

4.   16 pont 

5.   15 pont 

6.   14 pont 

7.   13 pont 

8.   12 pont 

9.   11 pont 

10.   10 pont 

 

Díjazás: 

 

-Érvényes kategóriánként nívós, egyedi érem és oklevél 

 

Fődíj: 

 

-Tárgynyeremény (ek), a 19 fordulón befolyt nevezési díjjak és a szponzor 

pénz teljes felhasználásával. 

  

Fődíj sorsolása: 

 

-Kategóriák összevonva, és azok között, akiknek megvan az értékelhető 

versenyszámuk, sorsolással úgy hogy annyiszor kerül a nevük a sorsolásba, 

ahány versenyen részt vettek. (min 9. max 19) 

 

 



 

 

Nevezési Díj: 

 

-Fordulónként 500 Ft / Fő (az ifiknek is) egységesen előnevezéssel és 

helyszíni nevezéssel is. 

 

Nevezés: 

 

-Klub verseny előnevezésekor külön megjelölve.  

-Helyszíni nevezés 

-Záró fordulóra önálló versenyként a verseny kezelőben, ill. helyszíni 

nevezéssel 

 

A Kupa sorozatban egyesületi tagság és verseny engedély nélkül is lehet indulni. 

 

A fordulók tervezett időpontjai a versenyek menüben találhatók meg. 

 

MINDENKINEK JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!!! 

 

2014-01-29 

 

FSLK, TBVLK, KFC.SE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


