HUNOR VADÁSZTÁRSASÁG
Kiskunmajsa
web: hunorse.hu
e-mail: majsa@hunorse.hu
Versenykiírás
A Hunor Vadásztársaság szervezésében megrendezésre kerül az Országos Magyar
Vadászkamara Bács- Kiskun Megyei Területi Szervezetével közösen, a Bács- Kiskun Megyei
vadászok, valamint minden részt venni kívánó vadász számára a Bács- Kiskun Megyei
Lövészeti Körverseny.
A verseny helye:
Kiskunmajsa Hunor VT. lőtér
Időpontja:
2022. szeptember 03. (szombat)
Sorsolás, rotte beosztás, regisztráció:
2022. szeptember 03. 07- 08 óra között
Megnyitó:
2022. szeptember 03. 08 óra
Verseny megkezdése:
2022. szeptember 03. 08 óra 30 perc
A versenyen részt vehet:
minden érvényes vadászjeggyel, valamint fegyvertartási
engedéllyel rendelkező személy
Versenyszámok:
1. Vadász skeet
25 korong max: 100 pont
Maximum 12- es kaliberű, maximum 2,5 mm átmérőjű 28 grammnál nem nagyobb töltetű
lőszer. A korong megjelenése előtt tilos a fegyvert vállba venni.
2. Gyorsított korongvadász 25 korong max: 100 pont
Maximum 12- es kaliberű, maximum 2,5 mm átmérőjű 28 grammnál nem nagyobb töltetű
lőszer. A korong, kérésre hanggal történik vadászállásból. A korong megjelenése előtt tilos a
fegyvert vállba venni. Öt lőállásból, lőállásonként öt korong.
3. Vadásztrapp
25 korong max: 100 pont
Maximum 12- es kaliberű, maximum 2,5 mm átmérőjű 28 grammnál nem nagyobb töltetű
lőszer. A korong, kérésre hanggal történik vadászállásból. Öt lőállásból, lőállásonként öt
korong.
Összesen: 300 pont
Semmilyen lőszámnál nincs próbalövés!
Használható fegyver, lőszer:
A versenyző saját fegyvertartási engedélyébe bejegyzett, legfeljebb 12/76 kaliberű
sörétes fegyver. A versenyzők egyénileg felelnek a verseny orvosi-, balesetbiztosítási és
egyéb igazolások érvényességéért. Fegyvert és lőszert a verseny rendezősége nem
biztosít, minden versenyző maga gondoskodik a szükséges felszerelésről és lőszerről.
Védőeszközök használata kötelező (szemüveg, sapka, hallásvédő... stb)!
A jelentkezésről értesítést írásban kérjük a majsa@hunorse.hu e- mail címre legkésőbb 2022.
augusztus 30. napjáig leadni. A versenyre a helyszínen is van lehetőség nevezni, ebben az
esetben azonban az ebéd nem garantált.

Kategóriák:
- Női kategória I-III. helyezés (nincs korhatár)
- Ifjúsági kategória I-III. helyezés (be nem töltött 21 éves korig)
- Felnőtt kategória I- III. (21. év- be nem töltött 56. év)
- Senior, veterán I-III. helyezés (senior 56. év- be nem töltött 66. év; veterán betöltött 66 év
fölött)
- Vendég kategória (korhatár nélkül)
Valamennyi kategóriában akkor oszthatók ki a díjak, ha a nevezett létszám minimum 6 fő.
Kivétel női kategória.
A helyezések eldöntése:
A lövészetvezetők által megállapított érvényes, összesített pontszámok alapján történik.
Azonos pontszám esetén a pálya súlyozás alapján (vadásztrapp) eredménye dönt.
Amennyiben az is egyenlő abban az esetben (vadász skeet 4- es lőállásból) szétlövés az
első hibáig.
Nevezési díj:
A körversenyben résztvevő lőterek együttes döntése alapján a nevezési díj 8.000- Ft/ fő.
A nevezési díj a helyszínen fizetendő, mely tartalmazza a verseny rendezési költségeit és az
ebédet is. Vendégek 1.500- Ft/ fő befizetése ellenében kérhetnek ebédet.
Díjazás:
A fent felsorolt kategóriák díjazása serleg, illetve érem.
Egyéb tudnivalók:
Edzési lehetőség 2022. augusztus 31. nap 14 és 18 óra között.
Eredményes versenyzést kíván a Hunor Vadásztársaság az Országos Vadászkamara BácsKiskun Megyei Területi Szervezetének vezetősége!
A program változtatás jogát fenntartjuk!

Kiskunmajsa, 2022. augusztus 18.
Információ:
Pimbor Béla
VT elnök
30/ 412-86-70

Bencsik Mihály
VT elnök- helyettes
30/ 639-03-28

