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ELIT KUPA
RENDVÉDELMI VADÁSZ VERSENY
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A verseny fővédnöke:

Dr. Pintér Sándor BELÜGYMINISZTER

A verseny védnökei :

Nagy Péter rendőr dandártábornok,
az MSSZ. VADÁSZ LÖVÉSZ SZAKÁG VEZETŐJE
Mergancz Sándor
az MSSZ. ALELNÖKE

A verseny célja:

A rendvédelemi dolgozók számára a vadászati kultúra, a nemzetközi és a
magyar sportkapcsolatok ápolása, valamint a versenysport népszerűsítése és
versenyzési lehetőség biztosítása.

Verseny kategóriák:

1. Aktív állományú rendvédelmi dolgozó - férfi, - női, illetve három fős megyei
illetve meghívott szervezeti -csapat kategória.
2., Nyugállományú illetve már nem aktív rendvédelemben dolgozó férfi 55 év
feletti kategória.
3., Társszervek, meghívottak

Vendégkategória:

Minden kategória eredményhirdetési feltétele: a díj az adott kategóriában
legalább három egyéni illetve három csapat eredményes versenyének teljesítése
esetén kerül csak átadásra.
A csapatverseny esetében az adott szervezeti egység vezetője által előre leadott
nevezéssel lehet indulni. A nevező csapat tagjainak mind ugyanazon szervezeti
egységnél kell vagy kellet beosztással rendelkeznie.
Versenyszámok:
100 VEGYES VADÁSZ KORONG 4 PÁLYÁN
A versenyen elérhető maximális pontszám:
Értékelés:

Díjazás:

200 pont

Egyéniben az elérhető maximális 200 pontból, csapatban az elérhető maximális
600 pontból legtöbbet elérő egyéni és csapat eredmények alapján kerülnek a
helyezések megállapításra.
Pontegyenlőségek esetén a helyezéseket a pályák előre rögzített súlyozási
sorrendje dönti el (- vadász trap, -1. korong pálya, -2. korong pálya sorrendben),
Amennyiben a pontegyenlőség továbbra is fent áll a dobogós helyezések
esetében, abban az esetben dublé korongokat kell lövetni az 1.- es pályán az első
hibáig az érintett versenyzőkkel.

Egyéni és csapat kategóriában: - serleg,- érem, - oklevél.

Szabályok, kiegészítések:

Nevezés:

A verseny támogatói díja:
Étkezési lehetőség:

Edzési lehetőség:

A fegyver és lőszerhasználatnál a mindenkori aktuális érvényben lévő magyar
szabályozásnak megfelelően kell a versenyzőknek eljárni.
A versenyen max. 12/76-os kaliberű sörétes fegyver, max. 28 g sörét súlyú, 2,5
mm-nél nem nagyobb söréttel töltött lőszerrel lehet részt venni. A korong
számok esetében a fegyverindulási pozíció végig vadász fegyver tartás azaz a
váll középvonal alatt minimum 25 centiméterrel kell legyen a tus illetve az
állítható tus legmagasabb végpontja. Minden korongra megengedett a duplázás.
A lőtéren, sporttársi áron lehetséges a sportlőszer vásárlása, igény estén kérjük
ezt a nevezésnél jelezni, hogy milyen kaliber mekkora mennyiségben.
A nevezési határidőig: 2022. JÚNIUS 8. 12.00.
Nevezést
írásban
kérjük
leadni
az
alábbi
email
cimre:
acsferenc59@gmail.com A nemleges indulásnál is kérünk visszajelzést !
Kérjük feltüntetni a nevezésnél az egyéni indulók nevét és a csapatban indulók
neveit, csapat pontos nevét. AZ EGYÉNEK ELÉRHETŐSÉGÉT , számlaigény
esetén a számlázási adatokat. Egyéb a versennyel kapcsolatos illetve a felmerülő
technikai kérdésekkel kapcsolatban a +3670/3111-555 telefonszámon tudunk
segítséget nyújtani.
Egyéni :
14.000.- Ft / indulónként
Csapat:
4.500.- Ft / 3 fős csapat
A nevezési díj tartalmazza a versenyzők ebéd étkezés költségeit. Amennyiben a
versenyző kísérővel, hozzátartozóval érkezik, kérjük azt a nevezésnél jelezze,
hogy az ebédnél ezt figyelembe tudjuk venni. ( plusz ebéd 2.000.- Ft / adag )
A versenyzőknek és a hozzátartozóknak a reggeli - és napközbeni étkezését a
lőtérén 08.00-tól üzemelő büfé segíti.
2022. június 15.-16.-17.-én 10.00-19.00 óra között lehetséges a berendezett
pályán.
Az edzés díja:
2500.- Ft/rotte

Bejelentkezés szükséges az edzéshez a +3670/3111-555 telefonszámon Ács Ferenc lőtérvezetőnél.
Megközelíthetőség:

A lőtér megközelítése : a 32- es sz. főút 6. km –nél ( fehér színű ) közúti
jelzőtábla jelzi a lőtérre vezető szilárd burkolatú utat .
( „Görbeéri Koronglőtér” )

GPS koordináták: www.hatvaniloter.hu oldalon található, illetve Google Maps: Görbeéri Koronglőtér
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A Versenyrendező Bizottság a változtatás jogát fenntartja.
(beleértve a nevezési létszám limitálását, nevezések befogadását)
A megjelenésetekre számítva sporttársi üdvözlettel:
Ács Ferenc
lőtérvezető

Nagy Péter
rendőr dandártábornok

Versenyrendező Bizottság Vezetői

