MEGHÍVÓ
a 2021. évi „Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás”
keretében megrendezett lövész verseny második forduló
Golyó- és koronglövő verseny
2019. október 23.
A verseny célja a résztvevő szakemberek számára a fegyver
minél vadásziasabb, etikusabb és biztonságosabb használatának gyakorlása,
az erdészek és hivatásos vadászok lőtudásának fejlesztése,
a 2021. évi „Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás” népszerűsítése
és nem utolsó sorban a vadászkultúra ápolása. A megyei bajnokság célja továbbá
az erdész-, vadászbarátságok elmélyítése, versenyzési lehetőség biztosítása.

Időpont:

2019. október 23. (szerda), 9:00

Rendező:

Mecsekerdő Zrt., Mecseki Vadkanok Sportlövő Egyesülete, Decathlon,
a Baranya Megyei Vadászkamara együttműködésével

Helyszín:

Pécs Rücker-aknai lőtér (GPS koordináták: sz 46,133152°; h 18,306328°)

Nevezés:

Előzetes jelentkezés a kiss.milan@mecsekerdo.hu e-mail címen legkésőbb
2019. 10. 18. (péntek) 13:00-ig.
Nevezés 8:00 - 8:45-ig a helyszínen!

Versenyszámok:
• gyorsított korongvadászat, 1 pályán 25 korongra
• golyó lövészet szabad kézből, 50 m-re 5 lövés vaddisznó lőlapra
Résztvevők:

Érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkező versenyzők és meghívott
vendégek.
Versenyzőként csak érvényes
fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek vehetnek részt!

Egyéb költség:

Résztvevők számára 2000 Ft/fő étkezési költségtérítés, melyet a
helyszínen kell befizetni. A díj a napi étel és ital fogyasztás költségét
tartalmazza.

Fegyver, lőszer: Sörétes fegyvert, valamint lőszert a rendezőség nem biztosít, minden
versenyző maga gondoskodik a szükséges felszerelésről.
Használható fegyver és lőszer:
• 12-16-20-28 kaliberű sörétes lőfegyver,
• 2,5 mm-nél és 28 gr-nál nem nagyobb söréttel töltött sörétes lőszer
• 222-es, illetve ennél nagyobb kaliberű golyós fegyver céltávcsővel
szerelve. Egyéb célmegfigyelő eszköz nem használható a versenyen!
Pontozás:

A sportlövészet szabályai szerint, az egyéni helyezések eldöntése az
összesített eredmények alapján történik. Azonos pontszám esetén a golyós
pályán lőtt eredmény a döntő!
• 1 korong 2 pont, max. 50 pont
• Golyós lőlapon lévő köregység, max. 50 pont

Díjazás:

A Dechatlon sportáruház által felajánlott díjak.
Az eredményhirdetés és díjkiosztás: a verseny befejezése után a
helyszínen.

Egyéb:

A versenyzők egyénileg felelnek a fegyver-, orvosi-, balesetbiztosítási
igazolások meglétéért és érvényességéért.

További információ:

Pongrácz Viktor, lőtérvezető (+36 30 6631 055)

