MEGHÍVÓ - VERSENYKIÍRÁS
Értesítem a Tisztelt Vezérigazgató/Igazgató Urat/Hölgyet, hogy az Alföldi
Erdőkért Egyesület és a KEFAG Zrt. , a HUNOR SE közreműködésével,
2012.07.06.-án rendezi a
CSONTOS ISTVÁN
lövész emlékversenyt, amely verseny része az erdőgazdaságok közötti lövész
versenysorozatnak.
A verseny rendezője:

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET

A verseny lebonyolítója: HUNOR SE. Kiskunmajsa
A verseny támogatója:

KEFAG Zrt.

A verseny célja:

Megemlékezés Csontos Istvánról, valamint a vadászati kultúra
ápolása, az erdőgazdaságok közötti szakmai, sport és baráti
kapcsolatok ápolása.

A verseny helye:

HUNOR SE lőtere, Kiskunmajsa

A verseny időpontja:

2012. év július 6. 9:00 óra
( nevezés 7:30 – 8:45-ig )
( 8:45 megnyitó, 9:00 verseny kezdete)

Résztvevők:

Az Alföldi Erdőkért Egyesület tagsága, valamennyi erdészeti Zrt.,
erdészeti oktatási és igazgatási, felügyeleti szerv, intézmény
tanulói, dolgozói, akik az érvényes jogszabályok alapján
fegyverkezelésre jogosultak.

Versenyszámok:

Gyorsított korongvadászat 3 x 25 korong, 3 lőpályán.
(értékelés: 1 korong = 4 pont)
Állócél, 10 lövés 50 m-re lévő testkörös vadalakra, .22 LR
kaliberű golyós fegyverrel, szabadkézből, próbalövés nélkül, (5-5
lövés vadalakonként, tetszőleges sorrendben. Amennyiben 5-nél
több találat van a lőlapokon, plusz lövésenként a legmagasabb
köregységű találatok kerülnek levonásra. ( 1 köregység = 1 pont )

Általános tudnivalók:

Maximum 12/76 kaliberű sörétes fegyver és maximum 28 gramm
súlyú, maximum 2,5 mm átmérőjű söréttel töltött lőszer
használható. Golyós fegyver és lőszer kizárólag .22 long rifle
kaliberű
lehet,
céltávcső
megengedett.
Segédeszköz,
keresőtávcső, spektív, külső segítség használata tilos, nullás
értékeléssel szankcionált.
Egyéni védőeszköz, sapka, szemüveg, hallásvédő használata
kötelező, ennek elmulasztása a versenyző felelősége.
Az egyénileg elért találatokból számított pontszámok összege
alapján kerül megállapításra a végeredmény. A csapat helyezése a
4 fő csapattag összesített pontszáma alapján kerül
meghatározásra.

Értékelés:

Azonos végeredmény esetén az egyéni 1 – 6. helyezések és a
csapat 1 – 3 helyezések eldöntése a ”skeet” pályán, egyenlőség
esetén a „korongvadász”, majd a „trapp” pályán, végül a
golyólövésben elért eredmény alapján történik.

Részvételei hozzájárulás: Egyéni nevezés 7000.- Ft/fő
Csapat nevezés 4000.- Ft/csapat
(Ifjúsági kategóriában a nevezési díjakat az Egyesület magára
vállalja.) A nevezési díjakat a helyszínen, a verseny megkezdése
előtt kell befizetni készpénzben, számla ellenében.
Díjazás:

Egyéni I. - III. helyezetek
érem, oklevél, tárgyjutalom
Egyéni IV. - VI. helyezettek oklevél, tárgyjutalom,
Csapat I. – III. helyezett
serleg, érem, oklevél
Ifjúsági kategória, egyéni I.-III. helyezettek érem, oklevél.

Gyakorlási lehetőség:

Telefonon egyeztetett időpontban 1300.- Ft/rotte
Pimbor Béla
( +36) 30 - 41 28 670
Bencsik Mihály ( +36) 30 - 63 90 328

Nevezési határidő:

2011. július 03. (kedd) E.mail-ban, telefonon vagy faxon:
E.mail.: gals@kefag.hu
Tel: +36 30 689 7417 ( Gál Sándor)
Fax: +36 77 501 121
A rendezők minden nevezőnek reggelit és ebédet biztosítanak a helyszínen, a versenyzők saját
fegyvereikkel és lőszerükkel lőnek és felelnek az engedélyek meglétéért és érvényességéért.

Kecskemét, 2012. június 15.

Sulyok Ferenc
KEFAG Zrt.
sk.

Sódar Pál
Alföldi Erdőkért Egyesület
sk.

A lőtér megközelíthetősége:
Kiskunfélegyháza (E 5)

Kistelek (E 5)

LŐTÉR

(6-700m)

Kiskunmajsa
Soltvadkert

Kiskunhalas

Csólyospálos
(Szeged)

