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Korongvadász verseny

1. A verseny célja:
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél dolgozók személyi állománya sportvadászai
és sportlövői részére lehetőség teremtése az aktív sporttevékenységre, versenyzésre,
egészséges versenyszellem kialakítására.
Sport-, és vadászbaráti kapcsolatok teremtése és ápolása.
2. A verseny helyszíne:
Nyíregyháza-Oros Lőtér, Nyíregyháza-Oros Szállási u.
3. A verseny időpontja:
2018. szeptember 28. 08:00
2018. szeptember 28. 08:30 – 15:00
2018. szeptember 28. 15:00 –

Regisztráció
Verseny
Eredményhirdetés

Ebéd 12:30-13:30 az éppen nem lövők folyamatosan.
4. A verseny rendezője:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. A verseny védnöke:
Varga Béla tű. ezredes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója
6. A szervezőbizottság és versenybizottság elnöke:
Gerebenics Károly tű. alezredes
Tagjai:
Pokol Zsolt tű. ezredes,
Tisza István tű. alezredes,
Miski Ákos tű. százados
7. Nevezési határidő, nevezés módja:
2018. szeptember 07.
A nevezéseket a szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu címre kell eljuttatni a melléklet
nevezési lap kitöltésével. Felvilágosítást Miski Ákos (06-20/362-57-82) tud adni.
8. Nevezési díj, költségek:
A nevezési díj 4000 Ft/fő, amely tartalmazza a koronglövést 2x25 korongra (1
kombinált és 1 toronykakas rotte).
A verseny helyszínén lehetőség van lőszer vásárlásra (Saga 28 g; 2,4 mm; 12 cal.:
2.500,- Ft/doboz). A nevezési díj, az utazás és lőszer költsége a résztvevőket terheli. A
versenyzők számára ebéd készül a helyszínen, melyet a lőtér szolgáltat.

-3A nevezési díjat átutalással kell megfizetni, melyet a nevezési lap alapján kiállított
számlán feltüntetett határidőig kell teljesíteni.
Nevezési díj befizetési számlaszáma:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Magyar Államkincstár 10044001-00283676-00000000
A díjazás költségeit a verseny szervezőbizottsága állja a nevezési díjakból és az OKSE
által biztosított támogatásból.
9. Szabályok:
A fegyver és a lőszerhasználat a hatályos magyar szabályozásnak megfelelően történik.
Mindenki a saját, engedéllyel tartott fegyverével, és lőszerével vehet részt a versenyen.
A versenyen használható max. 28 g tömegű, 2-2,4 mm közötti söréttel töltött lőszer.
Az egyes korongokra két lövési lehetőség van. Dobáskor törő korong esetén újradobás
következik. Vadász dublé második dobásánál törő korongra szintén ismétlési lehetőség
van a teljes vadász dublé megismétlésével. A lövések száma nem, csak az érvényes
találatok száma befolyásolja a végeredményt. A találatok száma adja az értékelés
pontjainak számát. Ismétlő fegyvernél egyszerre betölthető lőszer mennyisége 2 db.
10. Lebonyolítás:
Egyszerre 1 lövő áll a lőálláson, a lőállás mellett 5 lövő várakozik. A lőállás teljesítése
után forgás következik. Forgásnál az első várakozó kerül a lőállásba, a már lőállást
teljesítő az utolsó várakozó lesz. A lőállás teljesítése után a még nem teljesített lőállások
következnek sorban. A lövők sorszámát a regisztrációs sorrend adja.
11. Értékelés:
Csapat és egyéni versenyben is az elért találatok száma alapján történik a rangsorolás.
Azonos pontszám esetén szétlövés következik. Egyéniben a kombinált rotte újra
lövésével az első hibázásig lőállásonként váltva – a kezdőt sorsolással döntik el.
Csapatok közötti azonos pontszám esetén minden csapattag részt vesz a szétlövésben
(sorrendjüket önállóan dönthetik el).
12. A verseny főbírói:
A lőtér lövészetvezetői.
13. A verseny jellege:
A versenyen csapat és egyéni kategóriában is van lehetőség indulni, egy csapat 3 főből
áll. A versenyen csak érvényes, vadászjeggyel, fegyvertartási engedéllyel lehet indulni.
14. Díjazás:
Csapat:
Az I. helyezettnek „trófea”, érem és oklevél, ajándéktárgyak,
A II-III. helyezetteknek érem és oklevél, ajándéktárgyak.
Egyéni:
Az I. helyezettnek „trófea”, érem és oklevél, ajándéktárgyak,
A II-III. helyezetteknek érem és oklevél, ajándéktárgyak.
15. Öltözet:
A versenyen az évszaknak megfelelő vadászias civil öltözet célszerű.

-416. A verseny helyszínének megközelítése:
Nyíregyháza-Oroson a 41. számú főútról a 6. és a 7. km szelvény között (Munkás
Vadásztársaság Lőtere táblázva van) a Szállási útra kell fordulni és 3,2 km út megtétele
után a Lőtér bejárata található.

-5-

NEVEZÉSI LAP
SZ-SZ-B MKI Korongvadász verseny
2018. szeptember 28.
………………………………………………………..
Csapat neve
Versenyző neve

Versenyző e-mail címe

Kísérők száma:……………
Számlázási adatok:

Dátum
…………………………………
Aláírás

telefonszáma

Kaliber
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