Tisztelt Sporttársak, Sportlövő Barátaim!

Az elmúlt év során egy véletlennek mondható dolog miatt nekünk a Jape Vadász Kft-nek adatott meg a lehetőség,
hogy a dabasi lőtéren - Krisztián István barátunkkal karöltve - megrendezhettük az aktuális magyar kupa fordulóját.
Igen nehéz munka volt, hibáktól sem mentes, de úgy érzem, hogy tisztességesen megoldottuk a feladatot. Sőt mi
több, részetekről igen nagy számban kaptunk biztató visszajelzést. Ezért úgy döntöttünk, hogy az idei évben folytatva
a tavaly elkezdett munkát, ismét segítségünket nyújtjuk a Dabasi Sport Club (DSC) részére a rendezésben és a
lebonyolításban. Ebben az évben várhatóan három verseny kerül majd megrendezésre a dabasi lőtéren. Ezek az
alábbi időpontokban és módon lesznek megtartva:
•

2014.04.05 (szombat) Pannónia kupa I. forduló – KV125

•

2014.05.11 (vasárnap) Dabas kupa – KV100

•

2014.09.21 (vasárnap) Dömök László Emlékverseny – GYKV150

Pár szót a Pannónia kupáról, amely egy már öt éve tartó kupasorozat, amiben a magyar fordulók mellett a szlovák,
cseh és osztrák pályákon mérhetjük össze a tudásunkat, 125 lövéses korongvadászatban. Jó lenne a magyar csapatot
és részvételt minél jobban erősíteni! A további fordulók időpontjai:
•

2014.05.24 Tornóc SK

•

2014.06.21 Bzenec CZ

•

2014.07.26 Soponya HU

•

2014.08.16 Schattendorf AT

Rendhagyó módon idén több újdonságot is szeretnénk Dabason kipróbálni, mert bízunk abban, hogy így mindenki
számára jobb és élvezetesebb versenyt tudunk tartani.
Az első és legfontosabb dolog, hogy nagyon szigorúan bevezetjük az előre nevezést. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy
időben el tudjunk készülni a beosztásokkal, megfelelően tudjuk az étkezést előkészíteni. Szükséges, hogy tudjuk a
létszámot a pálya kialakításához, hogy milyen rendszerben bonyolítsuk le a versenyt. Elképzelhető a létszámkorlát
(60 fő - 96 fő - 72 fő) bevezetése. Ezért a későbbi viták elkerülése végett kijelentjük, hogy az adott versenyen, csak és
kizárólag az előre nevezett versenyzők vehetnek részt! Úgy érezzük, hogy a mai világban a modern technikai
feltételek mellett ez senkinek nem okozhat gondot.

Az általunk rendezett versenyeken három kategóriában lehet majd indulni. Ezek az A, B, C. Fenntartjuk magunknak a
jogot, hogy mindenkit a tavaly elért eredményei, illetve az idei formája szerint és a saját döntésünk alapján,
valamelyik kategóriába besoroljunk. Így mindenkinek esélye lesz a saját csoportjában versenyezni. Minden
kategóriában az első három helyezett versenyzőt fogjuk díjazni.
A csapatversenyt is újra értelmeztük. Ehhez egy rövid magyarázat. Sokszor előfordul, hogy adott rotte beosztáson
belül nem segítik a lövők egymást, sőt inkább zavarják a másikat. Sokszor hajlamosak vagyunk a társainkat nem
megvárni, egyik állásból a másikba rohanni. Amellett, hogy ezeket a dolgokat nem tartjuk sportszerűnek, akár még
zavaró is lehet. Azért megyünk versenyre, legalább is én, hogy jól érezzem magam. Ezért, hogy az aznap egy
csoportba került versenyzők jobban odafigyeljenek ezekre a dolgokra, a csapat beosztás mindig egyenlő lesz a rotte
beosztással! Ezt szigorúan számítógéppel sorsoljuk ki. Tisztában vagyunk vele, hogy ezt nagyban a szerencse fogja
meghatározni, ezért úgy döntöttünk, hogy a versenyeinken a csapat nevezésekért nem fogunk külön nevezési díjat
szedni. Ez a szervezők ajándéka, hátha így jobban oda fog mindenki a csapattársára figyelni, és megpróbálja majd a
másikat hasznosan segíteni. Azért, hogy az esélyek valamelyest kiegyenlítettek legyenek, ezért az A, B, C
kategóriákból azonos számú lövőt sorsolunk minden rottéba a lövők számának függvényében. Természetesen a
legeredményesebb „csapatot” külön díjazni fogjuk!
Ha már a díjazásról esett szó, akkor meg kell említeni, hogy a három kategória első három helyezettjén, és a
csapatverseny győztesén kívül lesz még napi joker díj is, amit az aznapi nevezettek között fogunk kisorsolni. Ez az
eredményhirdetés után fog megtörténni. Ha valaki nem várja meg ezt, akkor nem lesz jogosult a díjra, amit így újra
sorsolunk. A díjak a cégünk által forgalmazott termékek közül kerülnek majd ki. Emellett azok a versenyzők között,
akik a három dabasi versenyből, legalább kettőn részt vesznek, kisorsolunk egy új sportfegyvert is. Ennek a menete a
következő lesz: Az adott verseny összesített (open) eredménye alapján a 11. helytől lefelé mindenki egy darab
sorsjegyet kap (egyszer kerül a neve a kalapba). Továbbá a 10. helyezett 2 db, 9. helyezett 3 db, 8. helyezett 4 db, 7.
helyezett 5 db, 6. helyezett 6 db, 5. helyezett 7 db, 4. helyezett 8 db, 3. helyezett 10 db, 2. helyezett 12 db, 1.
helyezett 15 db sorsjegyet kap. Így értékeljük, ha valaki jobban teljesít, de ugyanakkor mindenkinek meg lesz az
esélye arra, hogy megnyerje a fődíjat. A fő verseny és a legértékesebb díjazás a Dabas Kupa lesz!
A fődíj, - amelyet kisorsolunk - egy teljesen új BETTINSOLI Silver típusú sörétes fegyver, amelynek az értéke bruttó
312.000.- forint. Itt szeretném azonnal megköszönni barátomnak, Endrődi Rolandnak - a Harmónia Balaton Kft
tulajdonosának -, a Bettinsoli márka magyarországi képviselőjének, hogy kedvezményesen biztosította számunkra ezt
a szép ajándékot! A májusi versenyen megtekinthető lesz a fegyver.

A versenyekre való felkészülésre és a pálya felállítására igen nagy hangsúlyt fogunk fektetni. Ebben az évben
megpróbáljuk majd a kiváló dabasi terepviszonyokat minél inkább kihasználni, szórakoztató és ugyanakkor technikás
korongokat beállítani. Nem szándékunk nagyon nehéz, sikerélményektől mentes pálya felállítása. Ez különösen igaz a
Pannónia Kupára és a Dömök Emlékversenyre. Azonban a Dabas Kupa, amit akár egy felkészülési versenynek is
tekinthetünk a magyar GP előtt, biztosan nem lesz „könnyű” verseny. Eltérően az eddig megszokottaktól, a
versenyeket megelőző napon vagy napokon korlátozott módon lehetőség lesz a gyakorlásra is.
Fontos beszélni még az egységes € 50.- nevezési díjakról is. Talán azoknak, akik rendszeresen járnak nemzetközi
versenyekre nem meglepő és elfogadott ez a díj. Talán annyi a különbség ellentétben velünk, hogy ott még az
ellátást sincs ebben az összegben. Mivel a Pannónia Kupa egy nemzetközi sorozat, ezért szükséges volt az
egyeztetésre a külföldi partnerekkel, hogy egységes díjat lehessen megállapítani. Nehéz volt elérni, hogy a 125
korongos versenyt ezért a pénzért megrendezzék. Talán néhányatokban felmerül a kérdés, hogy a Dabas Kupa 100
korong és ez nem a megszokott nevezési díj. Mint a kiírásban is olvasható három versenyt fogunk rendezni, amelyen
összesen 375 korongot kell lőni, ami majdnem négy versenynek felel meg és ezek szerint – illetve a kínált díjakkal,
szolgáltatásokkal összhangban - kalkuláltuk az összeget.
Folytatva a tavalyi elképzelésünket, idén is szeretnénk, ha jó hangulatban telne a verseny. Fontosnak tartjuk, hogy a
lövőket a legjobb kiszolgálásban részesítsük, amelynek elengedhetetlen része az étkezés. Ezért mindenkit vendégül
fogunk látni a verseny előtt egy reggelivel és a verseny közben egy ebéddel. Idén is Tóth Csaba - „Csicsi” fogja a
szakács szerepét betölteni, ami garancia a finom ételekre.
A versenyek megnyitója minden alkalommal 8:30 lesz. Az első rotték 9:00 fognak pontosan kezdeni! A verseny előtt
elérhető lesz mindenki számára az aznapi beosztás a várható kezdési időpontokkal. Ezeknek a betartása kötelező!
Tiszteljük meg egymást azzal, hogy nem késünk!

Várunk szeretettel Dabason a DSC és a Jape Vadász Kft nevében!
Durkó Jani
+36-70-3344885

