Hunter Field Target Magyar Kupa 3. forduló
„Bánk Legjobbjai” versenysorozat 1. forduló
Debrecen-Bánk, 2020. 06. 27. szombat
(rendező: Püspökladányi Lövészklub)

A verseny - Hunter Field Target Magyar Kupa 3. forduló
megnevezése: „Bánk Legjobbjai” versenysorozat 1. forduló
- célja: A sportág népszerűsítése, minősítés megszerzésének biztosítása a versenyengedéllyel

rendelkezők részére, az éves Magyar Kupa sorozatban való pontszerzés, sportbaráti kapcsolatok
erősítése, amatőröknek versenykörülmények biztosítása
rendezője: Püspökladányi Városi Lövész- és Tömegsportklub
- Debrecen-Bánk Arborétum.

helyszíne: http://www.fieldtarget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17&lang=hu#1

GPS koordináták: 47.487291; 21.7176287
időpontja: 2020. június 27. szombat 08.00-16.00 között

- 08.15 Lőtérnyitás, A nevezés és a belövés megkezdése.
időbeosztása: 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. 13.30 verseny
13.30- Eredményhirdetés
- Magyar Kupa 3. forduló: I-III. helyezetteknek érem és oklevél, melyhez legalább 4 fő
díjazása: indulása szükséges. Kevesebb induló esetén összevonás fegyver erősorrend alapján.
„Bánk Legjobbjai” 1. forduló: I-III. helyezetteknek érem és oklevél, melyhez legalább 4 fő
indulása szükséges. Kevesebb induló esetén összevonás fegyver erősorrend alapján.
A „Bánk Legjobbjai” versenysorozat három versenyből álló, a DLSE-vel közösen rendezett
megmérettetés, mely végén a két legjobb eredmény alapján a kategóriák első három helyezettje
díjazásban részesül.
Nevezés: 2020. június 26-án 22.00-ig

- díj: Csak Magyar Kupa: Felnőtt: 4.500 Ft, előnevezéssel: 4.000 Ft. Ifjúsági, 18 éves kor alatt:
ingyenes
Csak „Bánk Legjobbjai” verseny: Felnőtt: 4.500 Ft, előnevezéssel: 4.000 Ft. Ifjúsági, 18
éves kor alatt: 1.500 Ft, előnevezéssel: 1.000 Ft.
Mindkét verseny: Felnőtt: 5.000 Ft, előnevezéssel: 4.500 Ft. Ifjúsági, 18 éves kor alatt: 1500
Ft, előnevezéssel: 1.000 Ft
Az arborétum területére belépődíj fizetendő, ez felnőtteknek 500 Ft/fő, 18 év alattiaknak 200
Ft/fő. A belépődíjat a nevezési díj tartalmazza.
Versenybírók: Szilágyi Sándor: 20/33-43-247, Sas Ferenc: 30/22-90-912 loveszklub.pladany2@gmail.com
- cím, tel.szám: Versenyellenőr: Sutyinszki István

Kategóriák:
Korcsoportok:
Pályák:
Szabályok:

1. Visszarúgásmentes 16 J, 2. Visszarúgásmentes 7,5 J 3.Visszarúgásos 7,5 J, Amazon
1.Felnőtt, 2. Ifjúsági 18 éves korig, Veterán 60 év felett
25 pálya, összesen 50 cél
Az érvényes szabálykönyv szerint:
http://www.fieldtarget.hu/files/dokumentumok/szabalyzatok/Hunter_Field_Target_szabalykonyv.pdf

Egyéb - A verseny alatt a 16,3 J-os fegyvereket jogszerűen kell birtokolnia a résztvevőnek!
információ: - A Magyar Kupa versenyen csak az érvényes sportorvosival és versenyengedéllyel

rendelkezők lesznek értékelve.
Megkérnék mindenkit, hogy a fentiek igazolására szolgáló dokumentumokat hozza magával!!!
A „Bánk Legjobbjai” versenyen lehetőség van versenyengedély nélkül is indulni!
- A nevezési díj a verseny alatt ásványvíz fogyasztást is tartalmaz.
- A versenyen mindenki a saját felelősségére indulhat! A versenyre mindenki hozzon magával
fertőtlenítő gélt/sprayt/kendőt stb. saját használatra. A versenyen is több helyen lesz kihelyezve
fertőtlenítő szer. A versenyen szájat és orrot takaró maszk használta ajánlott. A versenyen nem
lehetnek jelen nézők és kísérők, csak a versenyzők és a verseny lebonyolításában részt vevők
lehetnek jelen. A versenyen az alábbi előírásokat kell betartani:
http://www.fieldtarget.hu/files/dokumentumok/FT-HFT-Klub-rendkivuli-iranyelvek.pdf
http://www.fieldtarget.hu/files/dokumentumok/szabalyzatok/2018/FT_es_HFT_Magyar_Kupa_versenyek_rendezesi_iranyelvei.pdf

