Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.
9023 Győr, Corvin u. 9.
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 13.
tel.: +36 96 529 450 fax:+36 96 526 586
Email: kaegrt@kaeg.hu
Internet: http://www.kaeg.hu

Ikt.szám:
Tárgy: Meghívó
Melléklet: -

Meghívó
Fácán Kupa
Tisztelt Vadásztársasági Tagok!
Sok szeretettel meghívjuk önöket az apróvad vadászati idény elején megrendezendő versenyünkre.
A családias hangulatú-barátságos versenyen lehetőség nyílik, a vadásztársak lő készségének
fejlesztésére és a biztonságos fegyverkezelés gyakorlására.
A verseny rendezője:
A verseny szervezőbizottságának elnöke:
A verseny lebonyolítója:
Verseny időpontja:
A verseny megnyitója:
Regisztráció időpontja:
A verseny helye:

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.
Orbán Tibor vezérigazgató
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.
2016. október 29. (szombat)
2016. október 29. (szombat) 8:15
2016. október 29. (szombat) 7:30 tól
Ravazd, Magyalosi KAEG lőtér

A verseny résztvevői:
A versenyen indulhat minden olyan természetes személy, aki a
magyar fegyverhasználati előírásoknak megfelel, és igazoltan valamely vadásztársaság tagja.
Csapatokat a versenyen 4 fő alkotja.
Nevezés:
Nevezési határidő:
Nevezés leadása:
Nevezési díjak:

2016. október 21. (péntek)
E-mail-ben: magyalosi.loter@kaeg.hu vagy
sms-ben: +36-20-244-7498
Csapat nevezés: 48.000 Ft

A részvételi hozzájárulást a verseny helyszínén a verseny kezdetéig
készpénzben, vagy átutalással lehet befizetni a következő számlaszámra:
UniCredit Bank 10918001-00000002-61800027
A nevezési díj tartalmazza a versenyzők ebéd költségeit, 1 db üdítő és
1 db kávé jegyet is.
Késve érkezett nevezés esetén a nevezési díjon felül személyenként
2.000 Ft-ot számolunk fel!
Amennyiben a kísérők is igényt tartanak ebédre, azt külön térítés
ellenében biztosítani tudjuk, amit a nevezéssel együtt kérünk előre jelezni!

Versenyszámok:
I. - II. - III. - IV. - V.

20 korongos korongvadász pálya
Értékelés:
Pályánként 100 pont érhető el az alábbiak szerint:
1 korong 5 pont

A verseny díjazása:

I. hely kupa, érem, egyéb
II. hely: kupa, érem, egyéb
III. hely: kupa, érem, egyéb

Szabályok:

A fegyver és lőszerhasználat a mindenkori érvényben lévő magyar
szabályozásnak megfelelően Továbbá minden versenyző, kísérő, néző
köteles a lőtér szabályzatait betartani. A versenyen használható max.
12/76-os kaliberű sörétes fegyver, max. 28 g sörét súlyú, 2,5 mm-nél nem
nagyobb söréttel töltött lőszer. Vassörét használata a lőtéren tilos.

Edzési lehetőség:

A versenyt megelőző napon, 2016. október 28-án pénteken.

Megközelíthetőség:

Győr felől érkezve a 82-es fő közlekedési úton Ravazd község után délre, 2
kilométerre jobbra, vagy Veszprém felől érkezve Bakonypéterd községtől
északra 3,5 kilométert haladva balra található a lőtérre vezető szilárd
burkolatú út.

GPS koordináták:

47.495923, 17.766876

Győr, 2016. szeptember 15.

Üdvözlettel:

Orbán Tibor
vezérigazgató

