MEGHÍVÓ
I. Extrém Korongvadász Kupa
Verseny ideje

2017. július 15. (szombat)

Verseny helye

Dabasi lőtér

Versenyszám

Korongvadászat – 100 korong 2 vonalon, 4-4 pályán, pályánként 2-2 lőálláson

Verseny kategóriák

Senior, Veterán, Szuperveterán, Junior, Női, Kezdő, Amatőr (min. 3 fő esetén)

Verseny kezdete

2017. július 15. 09.00 óra (megnyitó 08:50)

Nevezési díj

12.000 Ft

Értékelés

KORONGVADÁSZAT szabályzat alapján (szabályzatért kattints ide)

Díjazás

Kategóriánként az I. helyezetteknek kupa, II. és III. helyezetteknek érem, valamint
értékes tárgyjutalmak a verseny szponzorainak köszönhetően.

Edzési lehetőség

2017.07.18 (csütörtök), 2017.07.19 (péntek) 09:00-17.00 óráig

Edzési díjak

2.000 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. július 15. 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
2017.07.13 (csütörtök) 18:00-ig. Előzetes rottebeosztás 2017. július 14-én 20:00-kor
a www.hunsporting.hu/versenynaptar oldalon lesz elérhető.

Versenyiroda

Bali Anita (+36 30 428 5259)

Pályaépítő

Szerdahelyi András és Kadlok Nándor

A rendező a versenyzőket vendégül látja ebédre. A vendégek részére az ebédigényt kérjük legkésőbb 2017.07.13-ig
jelezni.
A versenyen az itthon megszokottnál távolabbi és/vagy gyorsabb, de minden esetben jól látható korongok lesznek, amikhez
igyekszünk kihasználni lőtér minden domborzati adottságát, széles pályákat tervezve. Ezért 9 duplarugós PROMATIC
Super Sportert fogunk használni, hogy minél hosszabb korongokkal dolgozhassunk.
A versenyen a Diana Vadászbolt (GAMEBORE lőszerek és Le Chameau csizma), a GUNHOUSE (Castellani és
Perazzi kiegészítők) és Palkovics András felajánlásából értékes tárgynyeremények, valamint sorsolások lesznek
a résztvevő versenyzők között.
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.

