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Gepárd lőtér steel challenge 2014.05.04.

Verseny

megnevezése
Gepárd lőtér Steel challenge verseny

Versenyrendező Mareszit LE

Helyszin: Gepárd lőtér Budapest, XXII. Nagytétényi út 66.

Időpont: 2014.05.04. (vasárnap). 9:00-16:00: verseny, 16:30 eredmenyhírdetes

Regisztráció
Ajánlott előzetesen a belse.hu/reg/reg140504.php oldalon május 2-ig, esetleg a
ferenczgabor kukac gepardloter pont hu e-mail cimen.

Indulási
feltételek:

Érvényes rajtengedély, érvényes sportorvosi engedély, jogszerűen birtokolt fegyver.

Pályák száma 3/fegyver, sörétes: 2

Minimum

lövésszám
75/fegyver, sörétes: 50

Fegyvertipusok,

diviziók

Központi gyújtású maroklőfegyver, Peremgyújtású maroklőfegyver,

Peremgyújtású (.22) puska, Pisztoly kaliberű öntöltőpuska, Sörétes puska

Díjazas 1-3. helyezet érem

Időbeosztas 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00-kor indulnak a squadok

Egyéb A pályák indokolt esetben megváltozhatnak.

Nevezési díj

Elsö fegyver, elönevezéssel 3000 Ft

Tovabbi fegyver, fegyverenként 2500 Ft

Hölgyeknek 1500 Ft

Első fegyver, előnevezés nélkül, csak ha van a squadban hely! 4000 Ft

http://belse.hu/reg/reg140504.php
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Pályák

1. Pálya

Pálya típusa Steel Challenge

Célok: 5 darab (457x610 mm-es) téglalap, kb 8 m távolságra elhelyezve.

Minimum

lövésszám:
5x5

Értékelés:
Szokásos steel challenge: a célokat el kell találni, kihagyott célért 3 másodperc büntetés jár.

A legjobb 4 végrehajtás számít.

Start: Hangjel

Kiinduló

helyzet:

Szokásos steel challenge: fegyver tokban, töltve, biztosítva (fesztelenítve) csuklók a vállak

felett. Peremgyújtású és puska divíziókban: a fegyver lefelé néz 45 fokban, ujj a sátorvason
kívül kinyújtva. Sörétes puskával ezt a pályát nem löjjük.

Végrehajtás: A kijelölt boxból, utolsónak a megjelölt megállító célt kell eltalálni.

Biztonsági

szögek
2x90 fok és a golyófogó teteje.

2. Pálya

Pálya típusa Steel Challenge

Célok: 5 darab (15, 25 vagy 30 cm átméröjü) kör, kb 8 m távolságra elhelyezve.

Minimum

lövésszám:
5x5

Értékelés:
Szokásos steel challenge: a célokat el kell találni, kihagyott célért 3 másodperc büntetés jár.

A legjobb 4 végrehajtás számít.

Start: Hangjel

Kiinduló
helyzet:

Szokásos steel challenge: fegyver tokban, töltve, biztosítva (fesztelenítve) csuklók a vállak

felett. Peremgyújtású és puska divíziókban: a fegyver lefelé néz 45 fokban, ujj a sátorvason
kívül kinyújtva.

Végrehajtás: A kijelölt boxból, utolsónak a megjelölt megállító célt kell eltalálni.

Biztonsági
szögek

2x90 fok és a golyófogó teteje.
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3 Pálya.

Pálya típusa Steel Challenge

Célok: 5 darab (15 cm átméröjü) kör, kb 8-12 m távolságra elhelyezve.

Minimum
lövésszám:

5x5

Értékelés:
Szokásos steel challenge: a célokat el kell találni, kihagyott célért 3 másodperc büntetés jár.

A legjobb 4 végrehajtás számít.

Start: Hangjel

Kiinduló

helyzet:

Szokásos steel challenge: fegyver tokban, töltve, biztosítva (fesztelenítve) csuklók a vállak

felett. Peremgyújtású és puska divíziókban: a fegyver lefelé néz 45 fokban, ujj a sátorvason
kívül kinyújtva.

Végrehajtás: A kijelölt boxból, utolsónak a megjelölt megállító célt kell eltalálni.

Biztonsági
szögek

2x90 fok és a golyófogó teteje.


