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MVE-FITASC Sporting OB
Füzesabony
A verseny ideje:

2018. szeptember 22-23. (szombat-vasárnap)

A verseny helye:

Füzesabony, Lőtér (GPS: N 47.765983 E 20.399036 ) térkép

Versenyszám:

Sporting 100-100 korongra
8 Lőálláson 2 vonalon, ausztrál rendszerben
(második 100 korongra a pálya átállítva)

Verseny
kategóriák:

Veterán, Senior, Felnőtt, Amatőr, Kezdő, Női, Junior, Csapat, Külföldi
(minden kategóriát min. 4 fő nevezés után indítunk)

A verseny kezdete: 9.00 óra (helyszíni nevezés max. 8.45-ig)
Nevezési díj:

Minden kategóriában: 24.000 Ft
(1 napos nevezés esetén 12.000 Ft/fő, azonban ez az eredmény nem kerül fel az eredmény
jegyzékre)
Csapat nevezés: 4.000 Ft/ 4 Fő
Minden lövőt naponta kétfogásos svédasztalos ebéddel kiszolgálunk, ha megéhezett ☺

Értékelés:

Egyéniben, a 200 korongból elért eredmény alapján. Holtverseny esetén 25 korongos szétlövés, majd
K.O.
Serleg, érem, tárgyi ajándékok

Díjazás:
Szabályok:

A fegyver és lőszerhasználatra a mindenkor érvényben lévő MVE és FITASC szabályok érvényesek.
A versenyen használható max. 12/76-os kaliberű sörétes fegyver, max. 28 g sörét súlyú, 2,5 mmnél nem nagyobb söréttel töltött lőszerrel.

Rotte kialakítása:

Sorsolással (versenyt megelőző nap megtekinthető az MVE honlapján).
Egyéni igényeket a fitascsporting.hu weboldalon történő nevezés során, a megjegyzés mezőben
lehet feltüntetni! Az egyéb módon jelzett igények figyelembe vételét nem tudjuk garantálni.

Edzési lehetőség:

Az első versenynapot megelőző napon pénteken (13.00 -18.00 óra között)

Edzési díjak:

1.600 Ft /rotte (VLK tagoknak: 1.200 Ft /rotte)

Nevezés:

Online, az MVE honlapján!
Nevezési határidő: 2018. szeptember 21. péntek 12.00 óra

Főbíró:

Urbán Antal

Pályaállító:

Szabó János
Plusz ebéd vásárolható, díja 1500.- Ft /adag.
SÜTEMÉNYEK, stb. kapható.

Étkezés:

A büfében szendvics, üdítő, kávé, STÜHMER

Licence kártya nélkül induló versenyzők az országos eredménylistán nem fognak szerepelni.
MVE tagok a versenyen csak érvényes licenccel indulhatnak, amely a helyszínen is kiváltható.
Licence díjak: egységesen, minden kategóriában: 2.000.- Ft
Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

Füzesabony, 2018. szeptember 08.

Szabó Krisztina
Elnök
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MVE-FITASC Sporting OB
Füzesabony
Date of competition : 22-23th of September 2018. (Saturday - Sunday)
Place of competiton:

3390 Füzesabony,shooting range Hungary (GPS: N 47.765983 E 20.399036 ) map

Competition:

Sporting 100-100 targets
8 stands, 2 line , Austral system
(The positions of the machines will be changed after the first day)

Categories:

Veteran, Senior, Adult, Amateur, Beginner, Lady Junior,Team ,Foreigner
(minimum 4 persons entry/ category)

Beginning:

9.00 o’clock (on-the-spot entry till 8.45 o’ clock)

Entry fees:

In all individual category: 24.000 HUF / 80 €
(1 day entry fee is: 12.000 HUF / 40 € , 1day results will not mentioned in the total result list )
Lunch included in the entry fees .

Score:

Individual categories, ranking from 200 target’s result . Shoot off: 25 targets shooting,follow K.O
if needed.

Prices:

Price awards: cup, medal , prices

Rules:

MVE and FITASC rules are valid for using shotguns and ammunitions. During the competition
max. 12/76-gauge shotguns can use, max. 28 g ammunitions, max shot size: 2,5 mm.

Rotte evolving:

by drawing (at the webpage of MVE) (https://fitascsporting.hu )

Training:

The day before first day of the competition, on Friday (9.00-18.00)

Training prices:

Set of 25 training targets: 1600 HUF

Registration:

Deadline: 2018. september 21. Friday 12.00 o’clock

Office:

Registration online at the webpage of MVE (https://fitascsporting.hu )

Responsible person:

Szabó János

Chief referee:

Urbán Antal

Food, drinks:

Plus lunch costs 1500 Huf/person/portion . Buffet presence during the whole competition .

Waiting for all competitors and family members with a great love!

Füzesabony, 2018. szeptember 08.
Szabó Krisztina
Ms. President

