
           Fekete Sólyom FT/HFT Kupa 

Időbeosztás: 

08:30 –lőtérnyitás 

09:00 – belövés, nevezés 

10:00 - verseny 

A verseny vége és az utolsó értékelő lap leadása után maximum 30 perccel 

Pályák: max. 50 céllal, FT/HFT versenyzők számára is leküzdhető, de kihívást jelentő távolságokban és 

helyeken. 

Kategóriák:  
FT 16 J és FT 7.5J 

HFT 16 J és HFT 7.5J 

Értékelés: 
A kupasorozat végén kategóriánként az első három

helyezett oklevelet és kupát (trófeát)

fordulónként I-III. helyezett érmet és oklevelet kap

A versenyszám indításához minimum 5 fő nevezése szükséges.

Kevesebb induló esetén fegyver erősorrend összevonása

szükségessé.  

Fekete Sólyom Kupasorozat kiértékelését a 

Field Target és a Hunter Field Target Magyar Kupa

értékelésének szabályai szerint fogjuk végezni. 

Előnevezéssel: 2.000 Ft/fő 

Helyszíni nevezéssel: 2.500 Ft/fő

 

Nevezési határidő: 2012. Július 13

A nevezési díj tartalmazza az ásványvíz 

Meleg étkezés csak abban az esetben, ha minimum 10 fő kéri
(Regisztráláskor aki ebédet szeretne, az ne f

 
Szabályok: Az érvényes 2012-es FT

Kategóriák: Az érvényes 2012-es FT

 

További információk: 

   Pucz Tünde +3620/ 391

   tpucz@juropnet.hu

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

Versenykiírás 

Fekete Sólyom FT/HFT Kupa utolsó előtti forduló

A verseny vége és az utolsó értékelő lap leadása után maximum 30 perccel eredményhirdetés

FT/HFT versenyzők számára is leküzdhető, de kihívást jelentő távolságokban és 

A kupasorozat végén kategóriánként az első három 

(trófeát), 

. helyezett érmet és oklevelet kap. 

A versenyszám indításához minimum 5 fő nevezése szükséges. 

Kevesebb induló esetén fegyver erősorrend összevonása válhat 

Fekete Sólyom Kupasorozat kiértékelését a  

Field Target és a Hunter Field Target Magyar Kupa  

szerint fogjuk végezni.  

Ft/fő 

2012. Július 13-án 22.00-ig 

ési díj tartalmazza az ásványvíz és reggeli fogyasztását. 

Meleg étkezés csak abban az esetben, ha minimum 10 fő kéri (1000Ft). 
egisztráláskor aki ebédet szeretne, az ne felejtse bejelölni étkezési szándékát!) 

es FT/HFT szabálykönyv szerint. 

es FT/HFT szabálykönyv szerint. 

Tünde +3620/ 391-4268 

tpucz@juropnet.hu 

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk! 

forduló 

eredményhirdetés. 

FT/HFT versenyzők számára is leküzdhető, de kihívást jelentő távolságokban és 

 


