2017 Május 28.-án rendezzük meg a 9.Légfegyveres Lövésztalálkozót a Pátyi, Fekete Sólyom Lövészklubbal közösen.
Az évek során a helyszín, versenyszámok változtak de amit biztosan szeretnénk megtartani, hogy kortól, nemtől és
lőtudástól függetlenül minden résztvevő jól érezze magát. Maguk a versenyszámok is úgy vannak kitalálva,
összeállítva, hogy a kihívás mellett mindenkinek sikerélményt is nyújtson.
A találkozó helyszíne: 2071 Páty, Torbágyi út (Vastelep mellett)
Időpontja: 2017. Május 28. Vasárnap 9.00 órától
Alapvető tudnivalók és hasznos információk az egyes versenyszámokról és szabályokról:
Minimális eszközigény: 1db. légpuska (vagy légpisztoly), lövedék.
A légpuska energiája legyen 7,5J alatt (4,5mm.-es kalibernél 175m/s).
Az egyes versenyszámokon belül külön kategóriába kerülnek a visszarúgásos (klasszikus rugós) és
visszarúgás mentes fegyverek, illetve hirdetünk összevont női és junior eredményeket is.
Egy versenyszámban csak egyszer lehet indulni és egy ember maximum 3 számban nevezhet.

Versenyszámok:
Pontlövészet pisztollyal (20 lövés) 10m.-re szabvány versenylőlapra. Álló testhelyzet, támasztás nélkül.
Kétkezes fogás engedélyezett.
Pontlövészet puskával (20 lövés) 10m.-re, szabvány versenylőlapra. Álló testhelyzet, támasztás nélkül.

Sziluett (20lövés) A különböző méretű sziluett célok 8 és 20m között vannak kirakva. Álló testhelyzetből és
támasztás nélkül kell lőni ebben a versenyszámban.
Precíziós (20 lövés) 25m-en vannak kitéve a lőlapok.. Támasztás engedélyezett.

Élménylövészet (20 lövés) A célok - field target, sziluett célok stb. 8 és 20m között vannak kitéve.
Bármilyen testhelyzetből lőhető. Támasztás engedélyezett. Ebben a számban az azonos eredményeknél a
lőállásban töltött kevesebb idő dönt.

A legjobb eredményt elérő nyílt irányzékos fegyveres lövészt külön is értékeljük.
A versenyen csak 7,5J alatti csőtorkolati energiájú fegyverekkel lehet indulni, melyet szúrópróba szerűen
ellenőrzünk.
Nevezés: Előnevezni a következő e-mail címen lehetséges 2017.05.25.-éig: info@nimrodderringer.hu vagy
erdelyi59@gmail.com

Első számban nevezés 3000.-Ft., többi szám 500.-Ft.
A nevezési díj tartalmazza a reggelit. Ezen kívül szendvics, üdítő, kávé kapható a büfében.
Díjazás:
Minden kategória első három helyezettje érmet és oklevelet kap.

A tárgyjutalmak sorsolva lesznek méghozzá oly módon, hogy minden nevezéssel egy tombola szelvényt kap a
versenyző. Így minél több számban indul (max. 3) annál nagyobb esélye lesz a nyerésre. A fődíj egy Hawke Vantage
4x32 Mil Dot fegyvertávcső.
A versennyel kapcsolatos információ:
Nimród Derringer Fegyverszaküzlet bármely elérhetőségén illetve a Fekete Sólyom Lövészklub képviseletében Erdélyi
Tamás szakosztályvezetőnél telefonon, +36703804535 vagy emailen, erdelyi59@gmail.com
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Vasicza Péter
Nimród Derringer Fegyverszaküzlet

Erdélyi Tamás
Fekete Sólyom Lövészklub

