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Pályázati Kiírás  

a 2011-es Hunter Field Target Országos Bajnokság rendezésére 
 

A pályázat kiírója: Magyar Field Target Szövetség  

A verseny ideje: 2011. szeptember 24-25. 

Összeállító: HFTA elnökség 

Pályázat benyújtása: 2011. augusztus 27. Pilismarót, 16:00 óra 

Eredményhirdetés: 2011 augusztus 28. 20.00 weblapunkon 
 

A pályaépítésnél az érvényben lévő szabályokat maximálisan be kell tartani és erről nyilatkozni kell. A 

pályának alkalmasnak kell lennie minden kategória versenyzésére. A verseny előtti tájékoztatóban a 

biztonsági szabályokat kötelező ismertetni. 

A szövetség részére a nevezési díjakból 10%-ot be kell fizetni. 

A verseny kezdete 9-10 óra között lehet. 

A belövő pálya nyitása minimum 8 óra, a hossza minimum 40 méter. Pénteken nyitó belövőpálya előnyt 

jelent. 

Versenybírók minimum 3 fő, arányosan elszórtan lehetnek a versenyző csapatokban is. 
 

Az értékelési szempontok: 

 

1. Környezet:  

Erdei: 12 pont  

Vegyes, fás és mezei környezet: 10 pont 

Mezei: 5 pont 

Sima lőtér: 3 pont 

2. Megközelíthetőség: 

aszfaltozott út végig: 10 pont 

az utolsó néhány km földúton: 5 pont 

3. Parkolási lehetőség: 

A verseny helyszínén parkolóban: 2 pont 

Összevissza az út mellett: 0 pont 

4. Belövőpálya péntektől 

Van: 5 pont  

Nincs: 0 pont 

5. Étkeztetési lehetőség (nevezési díjon felül is lehet):  

Hideg reggeli és meleg ebéd: 10 pont 

Hideg élelem szalámival: 5 pont  

Hideg élelem szalámi nélkül (pl: zsíroskenyér): 2 pont 

Nincs biztosítva a helyszínen: 0 pont 

6. Ital biztosítása a helyszínen (nevezési díjban benne):  

Sör az első nap után: 10+ pont 

Üdítő és ásványvíz vegyesen: 5 pont 

Ásványvíz: 2 pont 

Nincs: 0 pont 
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7. Pihenő helyek (asztalok, székek):  

Résztvevők legalább 60%-a egyszerre le tudjon ülni - fedett: 10 pont 

Résztvevők legalább 60%-a egyszerre le tudjon ülni – nem fedett: 5 pont 

Ennél rosszabb lehetőség: 0 pont 

8. Belövőpálya szélessége: 

30 méter: 5 pont 

20 méter: 3 pont 

15 méter: 2 pont 

10 méter: 1 pont 

Alatta: 0 pont 

9. Belövő pályán papír alapú célok biztosítása: 

5 méterenként kitéve: 5 pont 

10 méterenként: 3 pont 

15 méterenként: 2 pont 

20 méterenként: 1 pont 

Nincs biztosítva: 0 pont 

10. Belövő pályán billenő és forgó célok biztosítása: 

10 db: 5 pont 

8 db: 3 pont 

5 db: 1  pont 

ez alatt: 0 pont 

11. A pályák között felállított állandó személyzettel rendelkező ellenőrző pont: 

van: 3 pont 

nincs:0 pont 

12. Díjak: 

Kupa, érem, egyéb díj: 10 pont 

Kupa és érem: 5 pont 

csak kupa: 3 pont  

csak érem: 1 pont 

13. Nevezési díjak 2 napra (kaja nélkül):  

5000 Ft-ig: 5 pont 

6000 Ft-ig: 3 pont 

6000 Ft felett: 0 pont 

 

 

 

Bodajk, 2011. július 30. 


