
Thermal Camping FT/HFT Kupasorozat Püspökladány 2012-2013 
 

A verseny - 
megnevezése: 

Thermal Camping FT/HFT Kupa III. forduló 

                 - célja: A sportág népszerűsítése, sportbaráti kapcsolatok erősítése 
                 - rendezője: Püspökladányi Lövész Klub 
                 - helyszíne: Püspökladány Árnyas Thermal Camping és Üdülőpark 
                 - időpontja:  2012. december 09. vasárnap! 

                 - 
időbeosztása: 

09.00 - Nevezés, Belövés 
10.00 - Verseny 
14.00 - Ebéd és eredményhirdetés 
14.30 – Medencés örömködés 

                 - díjazása: I-III. helyezetteknek érem és oklevél, melyhez legalább 5 
fő indulása szükséges. Kevesebb induló esetén fegyver 
erősorrend, illetve korcsoportok közötti összevonás lesz. 

Nevezési   - határidő: 2012. december 08-án 22.00-ig   
                 - díj: Felnőtt: 3.000 Ft, előnevezéssel: 2.500 Ft. 18 éves kor 

alatt: 2.000 Ft, előnevezéssel: 1.500 Ft.  
                 - cím, 

tel.szám: 
Szilágyi Sándor: 20/33-43-247, Sas Ferenc: 30/22-90-912 
loveszklub.pladany@citromail.hu 

Kategóriák:  FT-ben :1. VM 7,5 J     2. VR 7,5 J 
HFT-ben: 1. VM 7,5 J   2. VR 7,5 J 

Korcsoportok:  Ifjúsági 18 éves korig, felnőtt. 
Pályák: 14 pálya, 50 cél 

Szabályok: Az érvényes szabálykönyv szerint 
Egyéb információ: A Thermal Camping FT/HFT Kupa, 5 fordulóból álló 

kupasorozat, díjazása fordulónként I-III. helyezésig érem 
és oklevél. A 5. forduló után I-III helyezetteknek oklevél 
és Kupa kerül átadásra. Az értékelésnél a versenyző 
három legjobb eredményét vesszük figyelembe. 
Ha minden jól megy és a Télapó nem lesz nagyon fáradt, 
akkor Ő is meglátogat bennünket, kinek-kinek érdemei 
szerint virgácsot, vagy finomságot ajándékoz. 
Az első két fordulót követően volt egy kis medencés party. 
Sokan irígykedve vették tudomásul, hogy kimaradtak 
belőle. Most újra feldobom a labdát, és kellő számú (10-
12 fő) jelentkező esetén, a verseny után, ismét feltöltöm a 
medencét. Aki nem retten meg egy kis hidegtől és van 
kedve, az a megjegyzés rovatba írja be, hogy „medence”. 
A pezsgőt az aznapi és a legutóbbi verseny győztesei 
fizetik ☺ . Ne felejtsetek el, hozni fürdőruhát, 
fürdőköntöst és törölközőt! 
A nevezési díj tartalmazza a szokásos finom pogácsa, tea, 
ásványvíz, valamint egy adag ebéd elfogyasztását. 
(Gulyásleves, pár falat ínyencség, Böbe féle süti) 
Kísérőknek az ebéd díja 1.000 Ft! 
Azok között, akik legalább 4 fordulón részt vesznek, 
kisorsolunk 2 db FT célt, 1 doboz JSB express-t, 1 doboz 
JSB Exactot. Akik mind az 5 fordulón részt vesznek, 
azoknak meglepetés ajándék! 
Az FT-Shop jóvoltából, még 4 doboz JSB RS lövedék is 
felkerült az ajándékok közé! Köszönjük! 
 
Fordulók: 
1. október 14. vasárnap 
2. november 11. vasárnap 
3. december 09. vasárnap 
4-5. forduló a 2013-as versenynaptár ismeretében. 


