MEGHÍVÓ
Sportrap verseny
2016 Dabas
A verseny ideje:

2016.10.23

A verseny helye:

Dabasi Koronglőtér (GPS: 47.166744, 19.314520)

Versenyszám:

100 korong Gyorsított Korongvadászat szerű 4 pályán

Elbírálás:

Holverseny esetén szétlövés. A szétlövésben, pontegyezőség esetén a hirtelen halált a 3,4,5
lőállásokból kell bonyolítani, amíg a pontszám különbség ki nem alakul.

Verseny kategóriák:

Open, Kezdő, Amatőr, Veterán, Junior, Női, Szuperveterán,

A verseny kezdete:

9:00 (megnyitó 8:45-kor a büfénél)

Nevezési díj:

Open, Kezdő, Amatőr, Veterán, Szuperveterán, Női: 12.000 Ft
Junior: 8.000 Ft

Étkezés:

Ebédre a versenyzőket vendégül látjuk. További étkezés 1500Ft/nap/fő, (segíted a rendezők
munkáját, ha a nevezetteken kívüli személyek étkezését előző nap jelzed.)

Edzés lehetőség:

Október 21-22-én pénteken és szombaton

Edzési díjak:

2000 Ft/rotte

Nevezés:

Nevezési határidő: 2016.10.22. 12.00 SZOMBAT
Helyszíni nevezés + 2.000.Ft

Versenyiroda:

Nevezni a hunsporting.hu oldalon lehet.
Bali Anita 06704519289

Rotte kialakítás:

Kérésre 2016.10.22-én
Interneten megtekinthető 2016.10.22. 20:00

Zsírtalanítás:

Skeet pálya 4-es lőállás.

A verseny főbírója:

Göbölös Ibolya

Pályaállító:

Korbán Krisztián

A versenyen csak érvényes licenccel lehet indulni, amely a helyszínen is kiváltható.
Kezdő: 2.000.Ft, Amatőr - Női - Junior 5.000.Ft, Senior - Veterán - Szuperveterán 10.000.Ft
Dabasi Koronglőtér
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A pályán 5 lőállás, hátulról nézve, balról jobbra számozva 1-5-ig. A méretek megegyeznek a CSP
lőállások méreteivel.
A lőállások közepe közötti távolságnak 3m és 3,3m között kell lennie.
Minimum 5 gépnek kell lennie a pályán (több gép engedélyezett).
A gépeket balról jobbra, jól láthatóan kell számozni/azonosítani.
Amennyiben két pálya egymás mellett helyezkedik el, úgy az egyik pálya 5. állása és a másik pálya 1.
állása között legalább 35 méternek kell lennie.
A rotték legfeljebb 5 lövőből állhatnak.
Minden lőállásból kell lőni egy szóló korongot, ahol a mindkét cső használható, egy vadászdublét és
egy szimultán dublét, azaz összesen 5 korongot.
Amennyiben egy rotte nem látta/láthatta a korongokat, a Bírónak kérésre, egyesével egymást követő
sorrendben meg kell mutatni a korongokat a rotténak.
Amikor a lövők beálltak a lőállásokba, a Bíró felszólítja a rottét, hogy a „Vonal kész”. Ekkor minden lövő
két lőszert tölthet be, de a fegyvereiket nyitva kell még tartani. Ezt követően, amikor az 1. lövő kész,
összezárja a fegyverét és kikéri az első korongját. Az értékelése a CSP-hez hasonlóan történik.
Amikor mindenki lelövi a lőállásban a korongokat a Bíró felszólítja a lövőket, hogy „Űrítés és forgás”.
Ekkor minden lövő átáll a szomszéd lőállásba megtört és üres fegyverrel. Az 5. lőállásból a lövő
visszasétál és beáll az 1. lőállásba. Amikor a lövők elfoglalták a lőállást a Bíró felszólítja a rottét, hogy
„Vonal kész”. Ekkor az 1. lövő (aki a rottét az 1. lőállásban kezdte), megkezdi a lőállásán a szóló
korongot.
A rotte végén a Bíró felszólítja a lövőket, hogy ürítsenek és ellenőrizzék a pontszámaikat a rottelapon.
Egy rottéban két fegyver vagy lőszerhiba engedélyezett, ami nem lehet a lövő hibája. A következő
hibák, elveszett szóló korongot, vagy elveszett teljes dublét (hiba-hiba) eredményeznek. Szóló
korongnál, amennyiben az fegyverhiba a második lövésnél következik be, úgy újra töltenek és csak a
második csőre lehet az újból kiadott korongot eltalálni (csak az első két fegyver hibánál az adott
rottéban).
A szétlövésben, pontegyezőség esetén a hirtelen halált a 3,4,5 lőállásokból kell bonyolítani, amíg a
pontszám különbség ki nem alakul.
A versenyen max. 40% lehet speciális korong (mini, midi, battue, rocket, helice, nyúl).
A fegyvert tetszőleges helyen lehet tartani, amikor a lövő a korongot kéri (ua. mint CSP).
A szimultán dublénál az együttes találat bármelyik csőre érvényes, azaz találat-találat értékelést jelent.
Vadász dublénál mindkét cső rálőhető az első korongra (nem kötelező fogadni a dublé második
korongját).
A rotték között a rotte tagjainak a sorrendje nem változott, azaz mindig ua. kezd!
A VB-n a kotta minden pályán az alábbi volt (ez nem kötelező):
A, B+C, D/E
B, C+D, E/A
C, D+E, A/B
D, E+A, B/C
E, A+B, C/D

MEGHÍVÓ
Sportrap
2016 Dabas
Competition date:

2016.10.23.

Competition place:

Dabasi Shooting Ground (GPS: 47.166744, 19.314520)

Competition:

100 Target Almost Compak Sporting 4 places

Entry fee:

Open(Senior A), Senior B, Senior C, Veteran, Szuperveteran, Lady: 40 euro or 12.000 Ft
Junior: 28 euro or 8.000 Ft

Meal:

We are invite you for lunch.

Training possibility:

October 21-22 from 9 to16

Training prize:

2000 Ft/25 target or 7 euro

Entry deadline:

12:00 pm 21.10/2016

Show office:

SMS: 06704519289, e-mail korbankrisztian@gmail.com

Fun place:

Skeet 4th pag

Target setter:

Korbán Krisztián

Show office:

Bali Anita
Korbán Krisztián

