DLSE szüreti háziverseny
A verseny megnevezése: HFT – ólomszüret
- célja: felkészülés magasabb szintű versenyekre, sportbaráti kapcsolatok
erősítése.
- rendezője: Debreceni Lövészsuli S.E.
- helyszíne: Debrecen – Bánk, Arborétum. (Eső, rossz idő esetén változhat!)
- időpontja: 2012. október 6. szombat
- időbeosztása: 9.00 nevezés, próbalövések;
10.00 verseny;
kb. 14.00 eredményhirdetés,
utána szabadprogram.
- jellege: egyéni verseny.
- díjazása: kategóriánként I-II-III. helyezetteknek oklevél (létszámtól
függetlenül).
Nevezési - határidő: nincs, aki időben érkezik, versenyezhet. A szervezők munkáját
elősegítendő, kérjük, aki megteheti nevezzen elő a következő linken:
http://www.fieldtarget.hu/verseny/elonevez.php?verseny=408
- díj: utólag!
Ahogy érezted magad, amilyen színvonalú volt a pálya, a
rendezés, az étel-ital, stb…
Mi, a rendezők semmiért nem kérünk pénzt! Ki lesz helyezve a
becsületkassza és ennyi!
- cím, tel.szám: amennyiben nem megy az on-line nevezés:
loveszsuli@gmail.com, Pető László 20/3591620
Kategóriák: az érvényes szabálykönyv szerint, de lesz külön amatőr pálya is a
kezdők, gyerekek részére.
Korcsoportok: gyermek: 2003-ban és az után születettek; (itt a szülők segíthetnek a
gyermeknek a fegyver kezelésében!)
serdülő – 1998, …9, 2000, …1 és …2-ben születettek;
ifjúsági – 1997, ..6, ..5, ..4-ben születettek;
felnőtt.
Pályák: HFT 30 céllal.
Szabályok: az érvényes szabálykönyv szerint, a következő eltérésekkel:
- a szabályosan leadott versenylövések, majd az eredmény
pontozólapon történt rögzítése után a lőállásban töltött lőidő végéig
annyit lőhet a céljaira a versenyző, amennyi belefér az idejébe. (Pl.:
így kontrollálhatja a hibáit…)
Egyéb információk: - az Arborétumba való belépés díjköteles, amit a portásnál kell
mindenkinek leróni (felnőtt 500 Ft, diák / 18 évesig 200 Ft, 3 éves kor
alatt 0 Ft)
- szponzorainknak köszönhetően (kedves polgárok ☺!) lesz néhány
pótkocsi szőlő, szőlőprés prezentálva a helyszínen. Így közös
mustkészítésre kell felkészülni, amihez mellékelünk egy kis
harapnivalót is… de aki csak teheti, legyen szíves hozzon magával a
batyujában valami étrendkiegészítőt. Gondolok itt pl.: kolbászra,
szalonnára, hagymára, zöldségre, palacsintára, süteményre, innivalóra,
stb…
- pet palackot hozzatok, mert, ha az összes lepréselt mustot helyben
isszuk meg, (mert nem tudjuk hazavinni) annak beláthatatlan
következményei lesznek! … Akár már a parkolóban is! :-/

