HFT Magyar Kupa 3. forduló
A verseny
HFT Magyar Kupa 3. forduló
megnevezése:
- célja: A sportág népszerűsítése, minősítés megszerzésének
biztosítása a versenyengedéllyel rendelkezők részére, az éves
Magyar Kupa sorozatban való pontszerzés, sportbaráti
kapcsolatok erősítése, új pályák felfedezése.
- rendezője: Honvéd Arrabona SE.
A versennyel kapcsolatos kérdésekkel, vagy a személyes
adatok megadásával kapcsolatban ide lehet e-mailt írni:
arrabona.fieldtarget@gmail.com
- helyszíne: 9027 Győr, Laktanya út 1. Google térkép LINK
(↓ további részletek a következő oldalon, a térképnél ↓)

FIGYELEM! A verseny AKTÍV katonai területen lesz, ezért a
személyi adatok (egyszeri) megadása KÖTELEZŐ a
kísérőknek is! (név, lakcím, szem.ig.szám, rendszám)
Az előnevezési határidőig az adatokat e-mailben is el lehet küldeni.

- időpontja: 2018.05.20 Vasárnap
- időbeosztása: 08.00 Lőtérnyitás
08.30 a nevezés és a belövés megkezdése.
A belövő pályát csak a nevezés leadása és az ellenőrző
sebességmérés után szabad igénybe venni!

09.30 nevezés lezárása
09.50 Eligazítás
10.00- kb.13.00 verseny
14.00 Ebéd és eredményhirdetés
- díjazása: I-III. helyezetteknek érem és oklevél,
melyhez legalább 4 fő indulása szükséges.
Nevezési határidő: 2018.05.17. (csütörtök) 22.00
- díj: Előnevezéssel 3500 Ft, Ifi: 2500 Ft,
Helyszíni nevezéssel 4000 Ft, Ifi: 3000 Ft.
Ebéd 1000 Ft/fő a kísérők részére is.
Ebédet csak az előnevezésben ezt kérőknek tudunk biztosítani!

Az ebéd rántott hús burgonyával / petrezselymes burgonyával,
savanyúsággal (felnőtt adag).
-Kategóriák: HFT Visszarúgásmentes 16,3 J
HFT Visszarúgásmentes 7,5 J
HFT Visszarúgásos 7,5 J
HFT Összevont Ifjúsági 7,5 J
Pályák: 50 Ft cél 25 pályán
Szabályok: Az érvényes szabálykönyv szerint.
Verseny Ellenőr: Sipka Péter Vezető Versenybíró: Bánóczi Csaba
Versenybírók: Jakab Miklós, Sütő Péter, Németh Zsolt, Boros Pál
Műveleti szakemberek: Szanyi Niki, Kivés Kitti, Osztafin Ákos, Szanyi Péter, Nagy István,
Ancsa-Molnár Csaba, Sóti László
A nevezési díj a versenyszervezési hozzájáruláson kívül tartalmazza a reggeli, a kávé és az
ásványvízfogyasztást is. Figyelem! Csak azok a versenyzők lesznek értékelve, akik érvényes
versenyengedéllyel, és sportorvosi igazolással rendelkeznek, illetve fegyverüket (16 J)
jogszerűen birtokolják. Aki a helyszínen valamelyik dokumentummal nem rendelkezik,
versenyen kívül (VK) indulhat. A nevezéskor az iratokat kérjük bemutatni!
MINDENKINEK SIKERES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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