MEGHÍVÓ
Ravazdi Kupa
A verseny ideje:

2015. szeptember 12. /szombat/, 09.00 órától

A verseny helye:

Ravazd, KAEG Magyalosi Lőtér

A verseny célja:

a vadászati kultúra, a nemzetközi és a magyar sportkapcsolatok ápolása,
mint versenysport népszerűsítése és versenyzési lehetőség biztosítása.

Versenyszám:

100 korong Korongvadászat - 8 pályán

Verseny kategóriák:

Senior, Junior, Női, Veterán, Szuperveterán, Amatőr, Kezdő, Külföldi,
Csapat; (min. 3 induló vagy csapat estén).

Nevezés:

email-ben: rozsas.gyorgy@kaeg.hu sms-ben: +36306053800 Kérlek, az
ebéd miatt segítsétek a munkánkat az előnevezéssel.

Nevezési határidő:

2015.09.11. 13.00.

Nevezési díj:

Egyén: 12.000 Ft, Csapat: 4000 Ft/ csapat,
A nevezési díj tartalmazza az ebéd költségeit a versenyzők számára.
Hozzátartozóknak csökkentett áron biztosítjuk az étkezést. Továbbá a
verseny alatt büfé üzemel majd.

Értékelés:

Egyéniben 100 korongból elért eredmény, csapatban 3 fő egyéniben elért
eredmény összege alapján. Egyenlőség esetén szétlövés, majd KO.

Díjazás:

Egyéni kategóriánkénti 1-3 helyezett: érem, oklevél,
Csapat: érem, oklevél

Szabályok:

A fegyver és lőszerhasználat a mindenkori érvényben lévő magyar
szabályozásnak megfelelően, ill. a verseny lebonyolítására a FITASC és
az MKVSZ szabályai érvényesek. A versenyen használható max. 12/76os kaliberű sörétes fegyver, max. 28 g sörét súlyú, 2,5 mm-nél nem
nagyobb söréttel töltött lőszerrel.

Edzés lehetőség:

2015.09.10. Csütörtök délután, 2015.09.11. Pénteken egész nap,
érdeklődni edzés időpontot foglalni a +36 20 2447498 számon lehet,
1500,- Ft / 25 korong áron.

Megközelíthetőség:

GPS koordináták:

Győr felől a 82-es főközlekedési úton Ravazd községtől délre, 2
kilométerre, jobbra, vagy Veszprém felöl Bakonypéterd községtől
északra 3,5 kilométert haladva balra található a lőtérre vezető szilárd
burkolatú út.
47.495202; 17.765387

Győr, 2015.09.07.

Orbán Tibor
Vezérigazgató

INVITATION
You are cordially invited to participate in the Ravazd Cup at
2015/09/12-13, the „ KAEG Magyalos Shooting Park ” in H-9091
Ravazd / Hungary Magyalosi Lőtér. The Cup is a 200 target event, 2 day
of shooting.
Name:
Nationality:
Passport Nr.:
Shotgun (Brand, and Model):
Serial Nr.
Caliber:
National Gun Licence Nr.:
Very best regards:
Orbán Tibor
General Direktor

