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Tárgy: Bács-Kiskun Megye
l'adászainak szen ezett
lövészkötveÍseny 2020. év

vERsENYxlÍnÁs

A Genrenc Zrt. szervezésébennregrendezósre keríil tz országos Magyar
Vadászkamara, Bács-Kiskun megyei Teriileti Szervezetével közöserr harnradik
alkalommal a Bács-Kiskun megyei vadászok, valamint minden részt verrni kívánó
vadászok szánrára a Bács_Kiskun meg1'ei Lövészeti Körversen3,.

A verseny helye:
Idopontja:
Srrrsolás- rottebeosztás. regi sztráció

Megnyitti:
Verseny nlegkezdése:
Versenyen részt r'ehet:

Ersekcsanád lőtér
2020' július 04. (szornbat)
2020. július 04._én 07-08 Óra kiizött
2020. július 04.-én O8@órakor
2020' július 04.-én O8[órakor
m i ncl en érvényes vad ászj eggyel. val anr i nt fegyvertartási
enitedél l1'el rendelkezo személ1.'
:

Versenyszá mok : (liivéssorrend)
1. Vadász_trap
25 korong
max: 100p
Maxinrurn 12 kaliberű. nraxinrum 2"5 nrm átmérőjű.28 granrmnál tlern rragyobb töltetű
loszerrel' A korong kérésehanggal történik. r'adászállásból. A ktrrong megjelenése előtt
TILoS a feg1'r'ert vállba venni' Öt toattasuól. lőállásonként öt korong'

2.Gyorsított korong
25 korong
max: 100p
Maximunr l2 kaliberű. nraxinrunr 2.5 rnni átnréroiű. 38 gramninál nenr nag1''obb töltetű
lőszerrel' A korong kórése hanggal történik. vadászállásból. Ör lőállásból. lőállásonként öt

korong.

3.Torony'kakas
25 korong
max: l00p
N4axirnunr l3 kaliberű. naxinrunt 2.5 mnr álmérÓjű. 28 grammnál nem nagyobb töltetű
Iciszerrel (loállásonkérrl egy szóló korong" és két-kétdouble). A korong kérésehanggal
töft

énik. r,adászállásból.

Összesen:

Semmilyen lőszámnál nincs próbaliivés.

300p

A r'erscnv lelronyolítása;

r

haszrrállratci l'egyver és lőszer:

A

versent'zi! a saját l'eg;-vertartási engedélyébebejegyzett. legfeljebb
12176 kaliberti sörétes fegyver. A versenyzők egyénileg Íblelnek a
verseny. orr'osi-. balesetbiztosítási es egyéb igazolások én ényességéért.
Fegyvert és loszert a \'ersen\' rendezosége nem biztosít. minden
r'ersen.vzo tnaga gondoskodik a szükséges fblszerelésről és lőszenol.
Védoesz-közök használata kötelezo ( szenriir'eg. sapka- Íiilr,'édő. stb. )

A

lcitérszabál1-'zat biztonsági előírásainak belartásáórt a ltir'észelvezetok í'elelnek.
Versen5. előtt sorsolás. rövid isrnerteto a \'ersenn\.el kapcsolatban.

Jelentkezésrol értesítésa helyszínen 2020. július 04.-án 08u.-ig leadni"
Helyezések eldöntése: A liivészetvezetők által rne-'rállapitott érv'ényes,iisszesített pontszánrok
alapján tórténik a lrelyezések rnegállapítása' (Azonos potttszám eseten jobb gycrrsított
korongvadászat eredfilénye clönt' Amenn-viben az is egyenlő" akkor a gyorsított korongpálya
4-es lijállásból dublé szétlövéssel tönénik a hel1,ezési sorrend nregállapitása. aZ első hibáig).
Nevezési díj:

A

versett1''en résztvcr'ők szánrára 7.500. - Ft l1ii ebédclel. Az árak az
A FA_t tartalnlazzák. je| entkezeskor a lrelyszínerr Í rzc'terido.

( A ne'ezési díj magában fbglalja a verseny rendezésének költségeit.

díjakat és az

ebéclet.)

Vendégek (ncm verscrr.vzők szárrtára) l.500._ Ft/Íii befrzetése ellenéberr

kapnak ebédet'

Díjazris:

Noi. szuperveterán (ó5 év t-elett). r'eterán (56_ó4 év között), senior (24-55 év
között1. ifiúsági (23 ér'es korig) valanrint vendég kategóriákban
Egyóni: I_IlI serleg és érern

Egyób trrdnivalók:

Edzési lehetőség:2020. július 03.-án l40{l _ l800 óra között, 2'000,- Ft/rotte
bruttó térítésidíj ellenében.
Védoeszkijzök haszrrálata kötelező (szen'r iiveg" sapka. íiilvédő.stb. ).

Erednrónyes versenyzést kíván a Gemenc Zrt ós az országos Magvar Yadászkanrarao
Bács_Kiskun nregyei Teriileti Szen'ezetének vezetősége.
A
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Infornrációk:
Baja. 2020' iúnius l7
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Haidinger G1'orgy vadgaz-dálkodási előadÓ +3ó_30/3 48-3677 vagy
hai cl i n gergyorgy@ gern en czrt. hu
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