VERSENYKIÍRÁS
Eger Kupa I. 2016. (level II. szintű minősítő)
Verseny rendezője: Egri PLE
Match direktor:
Bónusz György
Verseny helye:
Salgótarján Városi Lőtér
Verseny időpontja: 2016. május 14. szombat 10.00. óra
IPSC Eger Kupa I. divíziók: Standard, Production, Open, Classic (min. 5 fő)
A fenti divízókhoz kapcsolódó kategóriák (min. 5 fő induló esetén Senior, Super Senior, Lady)
Pályák száma:
8
Min.lövésszám:
139
Tervezett menetrend: 1. nap május 13. (péntek) 10.00. – 15.00. – bírók, segítők versenye
2. nap május 14. (szombat) 10.00. – 15.30. – verseny
Regisztráció:
08.00. – 10.00.
Eredmény hirdetés:
16.30.
Indulási feltétel: Előzetes regisztráció, nevezési díj utalása, érvényes sportorvosi igazolás, MDLSZ
rajtengedély, fegyver jogszerű birtoklásának igazolása. Érvényes rajtengedély, sportorvosi igazolás nélkül
induló versenyző nem indulhat. Az utalás bizonylatát célszerű bemutatni.
Az engedélyeket a regisztrációnál automatikusan be kell mutatni! Érvényes MDLSZ rajtengedély
nélkül induló + 1.500.-Ft. egyszeri rajtengedélyt fizet, a nevezési díjon kívül !
Előzetes nevezési határidő: 2016. május 12. (csütörtök) 24.oo.
Email:
bonuszka51@gmail.com
Telefonszám: +36 20 935-4579 /Bónusz György/

óra az alábbi címen

Előzetes regisztráció, nevezési díj átutalása nélkül, versenyző nem indulhat!
Nevezési díj előre utalással: 6.000. Ft/fő (ebéddel)

Helyszínen fizetés nem lehetséges! Kivétel az EPLE, valamint Salgótarján IPSC
lövészei !
Egri Polgári Lövészegylet Bankszámlaszám:
11739009 – 20007494 – 00000000
Értékelés: I.P.S.C. érvényben lévő szabálykönyve alapján.
Versenybírók: Rendező klub biztosítja
Díjazás: A divíziók I. kupa, érem, II-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek, kategóriák I.
helyezettje kupa és érem II-III. helyezettjei érem, díjazásban részesülnek (minimum 5 fő induló
esetén).
Megjegyzés: Helyszíni nevezést nem áll módunkba elfogadni! Kísérőnek ebéd 500.-ft. előre jelezve!
Az átutalt nevezési díjat a nevezést lemondó versenyzőnek nem áll módunkban visszautalni,
de az más versenyzőre átruházható melyet előre jelezni kell.
Egyéb: A versenyeken zajártalom védő és lövészszemüveg használata kötelező!
Értékelés az IPSC érvényben lévő szabálykönyve alap
Óvási díj 10.000. Ft, a vitatott esemény bekövetkezésétől számított 1 órán belül.
Étkezést a rendező csak előzetesen regisztrált VERSENYZŐKNEK, illetve segítőknek
biztosít /egytálétel/, a verseny napján.
További információ: www.mdlsz.sport.hu
bonusz51@index.hu illetve bonuszka51@gmail.com lehet feltenni.
Eger, 2016. március 11.
Bónusz György
versenyigazgató

