MEGHÍVÓ
MKVSZ Koronglövő Kupasorozat V. forduló
Verseny ideje

2017. június 3. (szombat)

Verseny helye

KAEG Magyalosi Lőtér (http://www.kaeg.hu/loter)

Versenyszám

SPORTASC – 120 korong 6 pályán, pályánként 2 lőállással

Verseny kategóriák

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

Verseny kezdete

2017. június 3. 09.00 óra (megnyitó 08:50)

Nevezési díj

10.000 Ft (amely a versenyen való étkezés költségeit nem tartalmazza. A
versenyen ideje alatt a lőtéren büfé üzemel, illetve a nevezésnél mindenki jelezze
hány fő kedvezményes többfogásos ebédet rendel 2000 forint/adag áron)

Értékelés

SPORTASC 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

2017.06.02 (péntek) 11.00-18.00 óráig

Edzési díjak

1.700 Ft/rotte

Nevezés

Helyszíni nevezés biztosított 08:30-ig, de a szervezők megköszönik az előnevezést,
ami a www.hunsporting.hu/versenynaptar oldalon vagy Rózsás Györgynél a
gyorgy.rozsas@gmail.com email címen vagy SMS-ben a +36 30 605 3800 számon
lehetséges.

Nevezési határidő

2017. június 3. 08:30

Rotte kialakítás

A rottékban lövők beosztásait az előzetesen leadott igények alapján a versenyiroda
igyekszik teljesíteni. A rotte kialakítással kapcsolatos kérések leadását a
gyorgy.rozsas@gmail.com címre vagy SMS-ben a +36 30 605 3800 számra kérjük
2017.05.19 (csütörtök) 18:00-ig. Előzetes rottebeosztás 2017. június 1-jén 19:00-kor
a www.hunsporting.hu/versenynaptar oldalon lesz elérhető.

Versenyiroda

Rózsás György (+36 30 605 3800)

Pályaépítő

Kadlok Nándor (+36 30 868 1283) és Német Zsolt.

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 és a
szintvonalasabb verseny és változatosabb korongok érdekében támogatásként Promatic gépeket biztosít, így a rendező
gépparkjával kiegészülve 30 db Promatic gép teljesít majd szolgálatot 6 pályán, köztük olyan pályákon, amit eddig
egyetlen versenyen sem használtak.
Győr, 2017.05.31.
Orbán Tibor
KAEG ZRT Vezérigazgató

