2017. évi Vegyeskorong és Vadász-trap Országos Bajnokság
FIGYELEM IDŐPONT VÁLTOZÁS!!!
Verseny rendezője: Magyar Sportlövők Szövetsége és BFLE
Verseny célja: Vegyeskorong és Vadász-trap 2017. egyéni és csapat „Országos Bajnok” cím odaítélése
Verseny helyszíne: Balatonfüzfő, koronglőtér
Verseny időpontja: 2017. október 22. 10.00 óra
Versenyszámok:

Vegyeskorong (100 korong nyílt versenyszám)
Vadász-trap (100 korong nyílt versenyszám)

Versenyprogram:

Október 22. 10.00 óra
Vegyeskorong (100 korong)
Vadász-trap (100 korong) (Vegyeskorong OB befejezése után (kb. 13.00 óra)

Edzés:

2017. október 20. 12 óráig

Nevezés: OB nevezési lapon az általános OB kiírásban megadott határidőig
Nevezést az MSSZ csak érvényes, megváltott versenyzési engedéllyel rendelkező leigazolt versenyzők
esetében fogad el, versenyzési engedéllyel nem rendelkezők versenyen kívüli indulása nem lehetséges!
AZ OB HELYSZÍNEN NEVEZÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

A versenyszámok megrendezése 4 versenyző előnevezése és indulása esetén lehetséges!
Nevezési díjak:

100 korong
8.000,-Ft
csapat nevezés 1.000,-Ft (3 fő azonos egyesületből)
edzésdíj: 1.800,-Ft/rotte

Capat összeállítás: a 3 fős csapatban szerepelni kell legalább egy junior vagy ifj. versenyzőnek!
Csapatban nevezni csak azonos sportegyesületben leigazolt versenyzőket lehet.
Nevezési díjat a helyszínen kell fizetni, a rendezési költségeket a rendező egyesület fedezi.
Egyéni „Országos Bajnok”-i címet szerez az a versenyző:
- aki minimum 6 versenyző közül az első helyen végez,
- aki legalább 4 egyéni induló esetén I. osztályú eredménnyel az első helyen végez.
Csapat „Országos Bajnok”-i címet szereznek azon egyesület, klub versenyzői:
- akik legalább három csapat versengésében az első helyen végeznek
- akik két különböző egyesület, csapatának versengésében az első helyen végeznek és legalább II.
osztályú átlageredményt érnek el.
Sorsolás: helyszínen, verseny kezdete előtt fél órával.
Díjazás: az MSSZ 2017. évi korong OB általános versenykiírása szerint.
Eredményhirdetés: versenyszámok befejezése után a helyszínen.
Az OB-n I. osztályú minősítés megszerezhető, országos csúcs hitelesíthető.
Az OB-n 3 fős zsűrit kell kijelölni a felmerült óvások helyszínen, döntőkben történő eldöntése, valamint a
verseny megkezdése előtt a pályák átvétele érdekében!
Az OB az MSSZ versenyszabályai szerint kerül lebonyolításra.
Az MSSZ a technikai változtatás jogát fenntartja a lebonyolítással kapcsolatban!

