Kokárda kupa
Korongvadász versenyre szóló meghívó
2013.március 16.
Verseny helye:

Csongrád, Cseh István Lőtér /www.csongradloter.hu/

Verseny rendezője:

Arany Tölgy Koronglövő Egyesület (AT KLE), Csongrád

Verseny időpontja:

2013. március 16. szombat 09.00 óra

Versenyszámok:

100 korongos korongvadászat 4 versenypályán

Versenyzői kategóriák:

korongvadász versenyző, vadász-versenyző és ezekből 3 fős csapatok

Általános tudnivalók:

Az érvényes fegyvertartási szabályok és a FITASC versenyszabályai
alapján kerül sor a verseny megrendezésére,
A nevezésnek nem feltétele bármilyen licenc megléte!

Verseny értékelése:

Egyéniben 100 korongból összesített eredmény, csapatban 3 fő egyéni
eredményének összege. Azonos eredmények esetén szétlövés dönt.

Nevezési díj:

8000 Ft versenyzőnként , 3000Ft csapatonként

Nevezési határidő:

2013. március15. péntek. 16 óra

Verseny díjazása:

Tárgyjutalom a két egyéni kategória 3-3 legjobbja részére, valamint a
nem díjazottak részére különdíjak kerülnek kiosztásra a verseny végén
Csapatban is az első három csapat lesz díjazva, nincs kategória!
Az eredményhirdetést meg nem váró díjazottak díja nem kerül kiadásra!

Edzés:

2013.03.15.-én 10-18 óra között. Az edzés díja 1500Ft/25 korong
Különösen a külföldi versenyzők részére, meg akinek kedve lesz,
annak biztosítjuk a koronglövés lehetőségét vasárnap, az előző napon
el nem talált korongokra és az el nem fogyasztott finomságokra!

Minden nevező versenyzőnek - illetve akinek igénye lesz rá – érkezéskor szerény reggelit és
délben meleg/forró ebédet biztosítunk a nevezési díjban foglalva. A kísérők szerény térítés
ellenében juthatnak meleg ebédhez.
A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük a tisztelt lövőket, hogy a versenyt
megelőző csütörtökig értesítsék Szécsi Tamást a 30/981-7210 a lőtéren, vagy Hegyes Zoltánt a
30/9436-336 számon, illetve küldjenek e-mailt a hunsporting@t-email.hu email címre, ha a
versenyen részt kívánnak venni.
Tekintettel a várható hidegfront betörésre, kérek mindenkit, hogy az útviszonyokra legyen
tekintettel, a késésért nincs büntetés, csak érjetek ide! A meleg ruházat fontos lehet, és a csizma
vagy bakancs is, mert a sok csapadék miatt a pálya helyenként sáros! A fázósak részére a
faházban jó meleg lesz csinálva! Büfé lesz, lőszert tudok kölcsönözni!
CSAK AZ JÖJJÖN, AKI TUDJA TOLERÁLNI AZ IDŐJÁRÁST ÉS A RENDEZŐT, DE
KÖZBEN SZERETNE ÉRDEKES ÉS ÚJSZERŰ KORONGOKAT LÁTNI!!!

