VERSENYKIÍRÁS
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
2017-évi Gyorspont Országos Bajnoksága
A verseny rendezője:
A verseny helye:
A verseny védnökei:

A verseny ideje:

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség és a
Bihari Lövészklub Berettyóújfalu
Berettyóújfalu, Tardy-szik Lőtér
Fővédnök: Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter
Védnökök: Kun Szabó István vezérőrnagy miniszteri biztos
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
Muraközi István polgármester
2017. július 15. /szombat/ 9:00-től 11:00-óráig nevezés, regisztráció
10:00-től 14:00-óráig Előverseny (bírók, segítők)
(és korlátozottan azok, akik másnap nem tudnak részt venni)
2017. július 16. /vasárnap/ 8:00-tól 10:00-óráig nevezés, regisztráció
8:30-tól 14:00-óráig Főverseny lebonyolítása
12:30-tól ebéd
kb. 15:00-órakor eredményhirdetés

Versenyszámok:

Nevezés:

-Kiskaliberű pisztoly nyílt és optikai irányzék
-Kiskaliberű puska nyílt és optikai irányzék
-Nagykaliberű pisztoly nyílt és optikai irányzék
-Nagykaliberű puska nyílt és optikai irányzék
-Sörétes puska nyílt és optikai irányzék
Csak online a www.mdlsz.com regisztrációs oldalon 2017. 07. 09-én 24-óráig.
Helyszíni nevezés nincs! Az előnevezés véglegesítése a nevezési díj befizetésével
történik, amire a verseny helyszínén 2017. július 16-án 10-óráig van lehetőség,
vagy 2017. 07. 09-én 24-óráig előre utalással történhet (Hajdú Takarék számla
sz.:60600242-10003327-00000000). /A versenyzőknek a verseny napján 10-óráig,
vagy ha a lőállás beosztása annál korábbi, akkor az első sorozata időpontja előtt
min. 15 perccel az előnevezését a helyszíni regisztrációval véglegesíteni köteles./

Nevezési díj egyéni:

Első versenyszám: 2.000Ft/fő, minden további: 1.000 Ft/fő/ versenyszám.
(Elnökségi tájékoztatás alapján a versenyzők nevezési díjának 50%-át az MDLSz
fizeti. Ifjúsági és női versenyzőknek nevezési díj nincs, csak az ebédet kell fizetni)

Csapat verseny:

5.000 Ft/csapat, helyszíni nevezéssel (előírások a Versenyrendezési szabályzatban)
A fizetett nevezési díj tartalmazza az ebédet, valamint a napközbeni üdítő és
ásványvízfogyasztást. Előnevezésre 2017. 07. 09-én 24-óráig van lehetőség.

Technikai előírások:

Az érvényes MDLSZ szabálykönyv és Versenyrendezési Szabályzat szerint.

A versenyen való részvételhez MDLSZ 2017.-évi versenyengedély és érvényes
Indulási feltételek: sportorvosi szükséges. A Gyorspont Országos Bajnokságon csak az vehet részt,
aki az előző évben Mester vagy Nagymester fokozatot szerzett, vagy az adott
évben legalább egyszer I. osztályú minősítési szintet elért már gyorspont
versenyen. A résztvevőknek a verseny ideje alatt jogszerűen kell birtokolni a
lőfegyvert.
A versenyzőknek a verseny napján 10-óráig, vagy ha a lőállás beosztása annál
korábbi, akkor az első sorozata időpontja előtt minimum 15 perccel az
előnevezését a helyszíni regisztrációval véglegesíteni köteles.

Díjazás egyéni: Versenyszámonként 10, kategóriánként 5 induló estén, I. helyezett serleg és
oklevél, II.-III. helyezettek érem és oklevél elismerésben részesülnek és az I.
helyezettek elnyerik az „Országos Bajnoki” címet. 10 illetve 5-től kevesebb
induló (min. 3 fő kategóriánként) esetén érem és oklevél elismerésben részesülnek.
Csapat verseny: I. II. III. helyezett csapatok érem és oklevél elismerésben részesülnek
A kísérőknek és a nézőknek 700 Ft/fő összegért az ebédet biztosítjuk, de csak
Megjegyzés: akkor, ha azt az előnevezési határidőig jelzik részünkre a biharilk@freemail.hu
e-mail címen. Érdeklődni Hegedűs Péternél a 30/837-7721 telefonszámon.

