MEGHÍVÓ
MKVSZ Koronglövő Kupasorozat IV. forduló
Verseny ideje

2017. május 21. (vasárnap)

Verseny helye

Sarlóspuszta Koronglőtér

Versenyszám

SPORTRAP – 100 korong 4 pályán, 6 korongdobó gép / pálya

Verseny kategóriák

Senior, Veterán, Szuperveterán, Junior, Női, Kezdő, Amatőr

Verseny kezdete

2017. május 21. 09.00 óra (megnyitó 08:50)

Nevezési díj

9.000 Ft

Értékelés

SPORTRAP szabályzat alapján (szabályzatért kattints ide)

Díjazás

Kategóriánként az I. helyezetteknek kupa, II. és III. helyezetteknek érem, valamint
értékes tárgyjutalmak a Koronglövő Kupasorozat versenykiírása alapján (SAGA 28
gr 2,5 mm lőszer)

Edzési lehetőség

2017.05.19 (péntek), 2017.05.20 (szombat) 09.00-17.00 óráig

Edzési díjak

1.800 Ft/rotte (OSE tagoknak: 1.400 Ft/rotte)

Nevezés

Helyszíni nevezés biztosított 08:45-ig, de a szervezők megköszönik az előnevezést,
ami a www.hunsporting.hu/versenynaptar oldalon vagy Korbán Krisztiánnál a
korbankrisztian@gmail.com email címen vagy SMS-ben a +36 70 451 9289 számon
lehetséges.

Nevezési határidő

2017. május 21. 08:45

Rotte kialakítás

A rotték sorsolással lesznek kialakítva, de az előzetesen leadott igényeket a
versenyiroda igyekszik teljesíteni. A rotte kialakítással kapcsolatos kérések leadását
a korbankrisztian@gmail.com címre vagy SMS-ben a +36 70 451 9289 számra
kérjük 2017.05.19 (csütörtök) 18:00-ig. Előzetes rottebeosztás 2017. május 20-án
18:00-kor a www.hunsporting.hu/versenynaptar oldalon lesz elérhető.

Versenyiroda

Korbán Krisztián (+36 70 451 9289)

Pályaépítő

Kadlok Nándor (+36 30 868 1283)

Kedvezményes ebéd menü egyénileg a helyszínen, a versenyirodán váltható a Sarlóspuszta Club Hotel éttermébe.
A versenyen bárki indulhat, azonban díjazásban és az eredményjegyzékben csak érvényes MKVSZ licenccel lehet
szerepelni. A licenc a helyszínen is kiváltható, amelynek árai Kezdő kategóriában 2.000 Ft, Amatőr / Női / Junior
kategóriákban 5.000 Ft, valamint Senior / Veterán / Szuperveterán kategóriákban 10.000 Ft.
A versenyen az MKVSZ a rendező részére a korábbi Koronglövő Kupasorozatának helyszíneihez hasonlóan
támogatásként Promatic gépeket biztosít a színvonalas, változatos korongok és pályaépítés érdekében, így a rendező
gépparkjával kiegészülve 17 db Promatic gép teljesít majd szolgálatot a négy pályán két darab négy-négy méteres
kétszintes állvánnyal.

