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Ikt.szám:
Tárgy: Verseny kiírás
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Melléklet: Internet: http://www.kaeg.hu
_____________________________________________________

MEGHÍVÓ–VERSENYKIÍRÁS
Értesítem, hogy a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 2015. október 17-én (szombaton) rendezi
meg a 2015. évi hagyományteremtő Lőbajnokságát

„KOS FASHION sportvadász vándorkupa
Lövészverseny”
A verseny célja:
A vadászati kapcsolatok, a vadászati kultúra, sportkapcsolatok ápolása, továbbá versenyzési
lehetőség biztosítása. Kizárólag nem versenyszerűen sportlövő vadászok és családtagjaik
részére szeretnénk barátias szórakozási lehetőséget biztosítani.
A verseny rendezője:

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

A verseny fővédnöke:

Horváth Ákos Kos Fashion Kft.

A verseny szervezőbizottságának elnöke:

Orbán Tibor vezérigazgató

A verseny lebonyolítója:

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

A verseny időpontja:
A verseny helye:

2015. október 17. (szombat) 09.00 óra
Ravazd, Magyalosi lőtér

A verseny résztvevői:
Indulhat minden olyan természetes személy, aki a magyar fegyverhasználati előírásoknak
megfelel. Igazolt és sportszerűen versenyző lövészek indulását a versenyen nem támogatjuk,
és pontjaikat nem értékeljük. A versenyre előzetes bejelentkezés alapján lehet jelentkezni.
Bejelentkezési határidő: 2015. október 15. 16,00 óráig a következő e-mail címen:

magyalosi.loter@kaeg.hu illetve a következő telefonszámokon:

+36 20 277 51 75,
+36 20 244 74 98,
+36 70 243 84 10

Késve jelentkezők esetében a szervezők 2 000.-Ft/fő felárat kérnek.
Versenyszámok:


25 korong gyorsított korongvadászat - I. Pálya – (1 korong = 2 pont) (max. 50 pont)



25 korong gyorsított korongvadászat - II. Pálya – (1 korong = 2 pont)(max. 50 pont)



25 korong vadásztrapp - III. Pálya – (1 korong = 2 pont)

(max. 50 pont)



5 lövés nagygolyós fegyverrel fix támasztékból DJV őzalakra

(max. 50 pont)



5 lövés nagygolyós fegyverrel szabadkézből DJV vaddisznóalakra

(max. 50 pont)



5 lövés nagygolyós fegyverrel ISSF futódisznó alakra

(max. 50 pont)

A verseny alatt az összes elérhető pontszám: 300 pont

Szabályok:

A fegyver és lőszerhasználat a mindenkori érvényben lévő magyar
szabályozásnak megfelelően, ill. a verseny sorozat kiírásának
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 továbbá 0,22 Hornet kalibernél nagyobb
központi gyújtású gyári vagy rendőrségi engedéllyel tartható házi
töltésű lőszer. Vassörét illetve hadi vagy teljes köpenyes (FMJ) lőszer
nem használható a versenyen.

A verseny értékelése: Az általános sportlövészeti szabályok szerint. Pontegyenlőség
esetében egyéniben és csapatban is a jobb összesített golyós
eredmény, további pont egyenlőség esetén a futódisznó eredménye
dönt.
A verseny díjazása:

Összesített egyéni: I., II., III., hely serleg és érem, egyéb
Összesített csapat: I., II., III., hely serleg és érem, egyéb

Nevezés:

A nevezési határidő 2015. október 15. (csütörtök) 16:00 óra.
Amennyiben a nagygolyós fegyverrel többen kívánnak lőni a
csapatban/rottéban, kérem, jelezzék a nevezésnél.

Nevezési díjak:

Egyéni nevezés: 10 000.- Ft/fő Csapat nevezés esetében: 40 000.Ft/csapat (4 fő/csapat)
A részvételi hozzájárulást a verseny helyszínén a verseny kezdetig
készpénzben, vagy átutalással lehet befizetni a következő
számlaszámra:

UniCredit Bank 10918001-00000002-61800027
A nevezési díj tartalmazza a versenyzők ebéd költségeit is.
Edzési lehetőség:

A versenyt megelőző napon, a feltételekről érdeklődni lehet a +36
20 277 51 75 telefonszámon Szabó Bencénél.

Szálláslehetőség:

A Kisalföldi Erdőgazdasági Zrt. korlátozott számban tud biztosítani
szálláslehetőséget, amelyről érdeklődni, Libor Máriánál, az alábbi
telefonszámon lehet: +36 20 599 78 38

Megközelíthetőség:

Győr felől érkezve a 82-es főközlekedési 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, 2015. szeptember 19.

Üdvözlettel:

Horváth Ákos sk.
ügyvezető
Kos Fashion Vadászcentrum

Orbán Tibor sk.
vezérigazgató
KAEG Zrt.

