
VERSENYKIÍRÁS 

 

DUPLATRAP-SKEET EB-I. SZINTLÖVŐ VERSENY   
 

Verseny rendezője:        Balatonfüzfői Lövész Egylet és MSSZ 

Verseny célja:                EB kiutazási szintek teljesítése                            

Verseny helyszíne:         Balatonfüzfő, koronglőtér 

 

Verseny időpontja:        2016. április 09. EB-I. szintlövő 1. nap  

                                       2016. április 10. EB-I. szintlövő 2. nap 
 

Versenyszámok:           EB szintlövő 1. nap: 150 korong duplatrap férfi,junior fiú  

                                                                      125 korong skeet nyílt kategória (férfi,női,junior,ifjúsági) 

                                                                        75 korong skeet női,junior leány,ifj.fiú,ifj.lány 

 

                                     EB szintlövő 2. nap: 150 korong duplatrap férfi,junior fiú EB szintlövő 

                                                                      125 korong skeet nyílt kategória (férfi,női,junior,ifjúsági) 

                                                                        75 korong skeet női,junior leány,ifj.fiú,ifj.lány 

                                          

Verseny kezdete:            Mindkét nap 10,00 óra 

 

Verseny lebonyolítása:  EB szintlövő versenyeken (1.-2. nap) döntők nincsenek! 

                                       Duplatrap „A” (alsó) pálya, skeet „B” (felső) pálya mindkét napon 

 

Edzés:                             április 08. 10-17 óra között  (1.800,-Ft/rotte)                                                                 

 

Nevezés a helyszínen, besorolás a 2015. évi eredményrangsor alapján, a verseny kezdete előtt ¾ 

órával ! 125 korongot, majd 75 korongot lövők, versenyen kívüli indulás külön sorozatokban! 

Nevezési díjat a helyszínen kell fizetni. A rendezési költségeket a rendező egyesület fedezi. 

 

Nevezési díjak (verseny naponként):         150 korong   11.000,-Ft  

                                                                   125 korong     9.000,-Ft 

                                                                     75 korong     5.500,-Ft  

   

Eredményhirdetés: verseny befejezése után. 

 

Az EB szintlövő eredményjegyzéket el kell készíteni mindkét napon 125-125 korongra.  

Női, junior lány és ifjúsági korcsoportokban a 75 korongos eredményeknek is szerepelni kell az 

eredményjegyzékben. Döntők nincsenek, helyezéseket az alapverseny alapján kell rangsorolni. 

 

EB szintlövő versenyen részt vesznek a Magyar Sportlövők Szövetségénél leigazolt, 2016. évre 

érvényes MSSZ versenyzési engedéllyel és sportorvosi engedéllyel rendelkező versenyzők.  

A verseny az ISSF és az MSSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint kerül lebonyolításra. 

A versenyen I.oszt. és „A”jelvényes minősítés megszerezhető, országos csúcs hitelesíthető.  

 

Sorsoláskor minden versenyző köteles bemutatni a vezető versenybíró kérésére az érvényes 

sportorvosi engedélyét! Versenyzési engedélyt a helyszínen meg lehet váltani, szükséges az aláírt, 

SE által lepecsételt kitöltött engedély kérőlap! 

A versenyen 3 fős zsűrit kell kijelölni a felmerült óvások helyszínen, döntőkben történő 

eldöntése, valamint a verseny megkezdése előtt a pálya átvétele érdekében! 

 

Felvilágosítás: Szabó László     30 3772859 

                         Putz István        30 9865879 


