„Arany Tölgy Kupa 2013”- „Magyar Kupa 2013”
200 korongos versenyre szóló meghívó

2013.szeptember 14 - 15.
Verseny helye:

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

Verseny rendezője:

Arany Tölgy Koronglövő Egyesület (AT KLE), Csongrád

Verseny időpontja:

2013. szeptember 14. – 15. (szombat – vasárnap)

Versenyszámok:

korongvadászat/FITASC sporting 200 korongra, 8 versenypályán

Versenyzői kategóriák:

a versenysorozatok kiírásai és a kiegészítés szerint!

Általános tudnivalók:

Az érvényes fegyvertartási szabályok és a FITASC versenyszabályai
alapján kerül sor a verseny megrendezésére,

Verseny értékelése:

Egyéniben 200 korongból összesített eredmény, csapatban 3 fő egyéni
legjobb eredményének összege. Azonos eredmények esetén szétlövés.

Nevezési díj:

A 200 korong nevezési díja 20.000 Ft (70 EUR) versenyzőnként,
illetve 10.000 Ft (35 EUR) csapatonként.
A nevezést a Csongrádi Kilences Kft 10405073-50700413-00000000
számlájára lehet teljesíteni, vagy a lőtéren, a verseny során kp!

Nevezési határidő:

2013. szeptember 13. (péntek) 12 óra
Nevezni lehet a hunsporting@t-email.hu címen
vagy SMS-ben a 30/9436336 számon

Verseny díjazása:

Gyakorlás:

A részletes versenykiírás szerint! /www.csongradloter.hu/
Az eredményhirdetést meg nem váró díjazottak díjai nem kerül kiadásra!
2013.09.13.-án 14-18 óra között. Az edzés díja 1500Ft/25 korong.

Olvasd a hírlevelet, és a csongrádi lőtér honlapját a részletek megismeréséhez!

www.csongradloter.hu

Kiegészítő információk a 2013. szeptember 14 – 15.-i verseny részleteiről
A versenyre a kiírás szerint kell előzetes nevezést leadni annak érdekében, hogy a sorsolás és az egyéb
szervezési feladatok zökkenőmentesen megtörténhessenek. A nemzetközi versenyekhez hasonlóan
szeretnénk sorsolással elosztani a versenyzőket. (korlátozott mértékben természetesen elfogadunk kéréseket
az AT 2013 kupára)
A Magyar Kupa 8. fordulójának lebonyolítása az MKVSZ versenykiírása szerint történik, annak a sorsolását
illetően az MKVSZ illetékes, részletek a www.hunsporting.hu honlapon.
Gyakorlási lehetőséget a versenypályákon 2013. szeptember 13.-án 12 órától biztosítunk!
A szeptember 14.-i verseny szombaton reggel 9 órakor kezdődik, az előzetes sorsolás alapján, melyet a
www.csongradloter.hu/versenynaptar.html oldalon lehet előzetesen elolvasni.
A verseny önálló fordulója egy versenysorozatnak, ezért az első helyek eldöntésére esetlegesen szétlövésre
kerülhet sor az eredményhirdetést megelőzően. Az eredményhirdetés a korábbi fordulóknak megfelelően fog
lezajlani.
Az eredményhirdetést követően a versenyzőket és a kísérőiket a Rendező meghívja egy közös estebédre,
mely hallé, sült hal és túrós csusza, valamint a Rendezők által biztosított szalonna, kenyér, hagyma és
kolbászkák tábortűz melletti sütésének lehetőségei közül választható, természetesen ezekhez a szükséges
italok rendelkezésre állása mellett!
A szombati napon a lőtér este 21 óráig lesz nyitva, akinek kedve lesz hozzá, kipróbálhatja az éjszakai
lövészetet is a skeet pályán berendezett, reflektorokkal megvilágított pálya segítségével! Megfelelő
számú lövő esetén versenyt is hirdetünk!
A szeptember 15.-i napon (vasárnap) a Magyar Kupa fordulóra kerül sor, melynek szabályai szerint fog a
verseny zajlani. Az eredmény kihirdetésére és díjazására is az MKVSZ kiírása és gyakorlata az irányadó!
A verseny ezen a napon 8 órakor kezdődik, hogy a mindkét napon indulók és az ezen a napon versenyzők –
de különösen a külföldi versenyzők - is mielőbb elindulhassanak az eredményhirdetésen és a díjkiosztást
követően haza!
A mindkét napi versenyen indulók részére, amennyiben előzetesen leadják nevezésüket, akkor a 200
korongos verseny együttes nevezési díja 20.000 Ft/70 EUR versenyzőnként. A csapatok nevezési díja
200 korong esetén 10.000 Ft.
A két versenynapon előzetes nevezés alapján résztvevő versenyzők elért eredményeik alapján az alábbi
külön díjazásban részesülnek a két egyenként 100-100 korongos verseny díjazásán felül, illetve attól
függetlenül:
A 200 korongos verseny összesített eredményei alapján a legtöbb találatot elérő lövő megnyeri a kiírásban
szereplő 20-as vadászfegyvert.
A 200 korongos versenyben összesített eredményei alapján a 3 legtöbb találatot elérő hölgy, junior, senior
illetve veterán versenyzők különdíjban részesülnek, mely érem és értékes tárgyjutalom lesz.
A 200 korongos versenyben összesített eredményei alapján a 3 legtöbb találatot elérő külföldi versenyző
érem és értékes tárgyjutalom különdíjban részesül kategóriától függetlenül.
A 200 korongos versenyben összesített eredményeinek alapján a 3 legtöbb találatot elérő csapat érem és
értékes tárgyjutalom különdíjban részesül.
A 200 korongos versenyben részt vett versenyzők között 10 értékes tárgyjutalom kerül kisorsolásra a
verseny végeztével. A sorsoláson kihúzott díjakat kizárólag személyesen lehet a helyszínen átvenni, aki nem
várja meg a sorsolást, esetleges nyereményét újra sorsoljuk!

www.csongradloter.hu

A 200 korongos verseny különdíjaira kizárólag azon versenyzők tarthatnak igényt, akik előzetesen
neveznek, és akik a 200 korongos versenyen való nevezési díjat fizetik. Akik külön-külön neveznek a 100100 korongos versenyre, azok természetesen mindkét verseny díjazásában részesülnek, természetesen
minden lőtéri szolgáltatást is megkapnak, de a külön értékelés díjazásából nem részesülnek!
A különdíjakról és egyéb kiegészítő információkról a további hírlevelekben és a www.csongradloter.hu
honlapon tájékoztatással fog még lenni a verseny Szervezőbizottsága!
Rendezőség

www.csongradloter.hu

