
 

SZILUETT SZILUETT SZILUETT SZILUETT MINŐSÍTŐ VERSENYMINŐSÍTŐ VERSENYMINŐSÍTŐ VERSENYMINŐSÍTŐ VERSENY    

A verseny helye:A verseny helye:A verseny helye:A verseny helye:      Ják Rákóczy Ferenc utca végeJák Rákóczy Ferenc utca végeJák Rákóczy Ferenc utca végeJák Rákóczy Ferenc utca vége 

A verseny ideje:A verseny ideje:A verseny ideje:A verseny ideje:      2012. 2012. 2012. 2012. április 21.április 21.április 21.április 21. 

Rendező:   AlpokaljaAlpokaljaAlpokaljaAlpokalja Lövész Egyesület, Lövész Egyesület, Lövész Egyesület, Lövész Egyesület, az MDLSZ tagjaaz MDLSZ tagjaaz MDLSZ tagjaaz MDLSZ tagja 

A verseny időbeosztása:A verseny időbeosztása:A verseny időbeosztása:A verseny időbeosztása:      00004.214.214.214.21----énénénén    09. 30 09. 30 09. 30 09. 30 ---- 10. 10. 10. 10.30303030    
00004. 214. 214. 214. 21----én 10én 10én 10én 10.00 .00 .00 .00 ---- 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 

03. 03. 03. 03. 21212121----énénénén        kb. 15.kb. 15.kb. 15.kb. 15.30303030                                     

RegisztrációRegisztrációRegisztrációRegisztráció 

VersenyVersenyVersenyVerseny 

EredményhirdetésEredményhirdetésEredményhirdetésEredményhirdetés 

Nevezés előzetesen:Nevezés előzetesen:Nevezés előzetesen:Nevezés előzetesen:                                                      +36 30+36 30+36 30+36 30    414 3752414 3752414 3752414 3752                         
vagy,vagy,vagy,vagy,        e-mail:kincseattila@citromail.hu 

Indulási feltételek:Indulási feltételek:Indulási feltételek:Indulási feltételek:      Sport, önvédelmi, jogi személyiségű vagy klub Sport, önvédelmi, jogi személyiségű vagy klub Sport, önvédelmi, jogi személyiségű vagy klub Sport, önvédelmi, jogi személyiségű vagy klub 
fegyverrel, klubtagok. sportorvosi és fegyverrel, klubtagok. sportorvosi és fegyverrel, klubtagok. sportorvosi és fegyverrel, klubtagok. sportorvosi és MDLSZ vagy MDLSZ vagy MDLSZ vagy MDLSZ vagy 
Field Target versenyengedély kötelező.Field Target versenyengedély kötelező.Field Target versenyengedély kötelező.Field Target versenyengedély kötelező. 

Rendezési hozzájárulás:Rendezési hozzájárulás:Rendezési hozzájárulás:Rendezési hozzájárulás:      1.200 Ft,1.200 Ft,1.200 Ft,1.200 Ft,---- / versenyszámonként / versenyszámonként / versenyszámonként / versenyszámonként   

Szabályok/büntetések:Szabályok/büntetések:Szabályok/büntetések:Szabályok/büntetések:      Az érvényes szabálykönyv szerint.Az érvényes szabálykönyv szerint.Az érvényes szabálykönyv szerint.Az érvényes szabálykönyv szerint.    

Biztonsági előírások:Biztonsági előírások:Biztonsági előírások:Biztonsági előírások:      A lőtéren tartózkodó személyeknek aA lőtéren tartózkodó személyeknek aA lőtéren tartózkodó személyeknek aA lőtéren tartózkodó személyeknek a    szem és szem és szem és szem és 
hallásvédőhallásvédőhallásvédőhallásvédő felszerelés használata kötelező. felszerelés használata kötelező. felszerelés használata kötelező. felszerelés használata kötelező. 

Óvási eljárás:Óvási eljárás:Óvási eljárás:Óvási eljárás:      ElőírtElőírtElőírtElőírt szabályok szerint (5. szabályok szerint (5. szabályok szerint (5. szabályok szerint (5.    000 Ft.)000 Ft.)000 Ft.)000 Ft.) 
Versenyszámok:Versenyszámok:Versenyszámok:Versenyszámok:          IMSSU gyári légpuskaIMSSU gyári légpuskaIMSSU gyári légpuskaIMSSU gyári légpuska    

IMSSU nem korlátozott légpuskaIMSSU nem korlátozott légpuskaIMSSU nem korlátozott légpuskaIMSSU nem korlátozott légpuska    

IMSSU sziluett kiskaliberű puskaIMSSU sziluett kiskaliberű puskaIMSSU sziluett kiskaliberű puskaIMSSU sziluett kiskaliberű puska 

Díjak:Díjak:Díjak:Díjak:      Első három helyezett érem, oklevélElső három helyezett érem, oklevélElső három helyezett érem, oklevélElső három helyezett érem, oklevél 
Megjegyzések:Megjegyzések:Megjegyzések:Megjegyzések:        

 


