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FELNŐTT JAGDPARCOUR 50 LÖVÉSES VERSENKIÍRÁS 
 

M E G H Í V Ó 
 
Gyülekező,nevezés:     Kunszentmárton, Körös Vadásztársaság lőtére 

2013. szeptember 07. ( szombat ) 08,00 h-tól-09,00h-ig 
                            

Verseny időpontja: 2013. szeptember 07. 09.oo órától 
  
Versenyre nevezés:  SENIOR kategóriába:  J-N-Szolnok megyei vadászjeggyel rendelkező vadász 55 éves korig 

  VETERÁN kategóriába: J-N-Szolnok megyei vadászjeggyel rendelkező vadász 55 éves kortól 
  VENDÉG kategóriába: NEM J-N-Szolnok megyei vadászjeggyel rendelkező vadász 

VADÁSZ kategóriába: Minden J-N-Szolnok megyei vadászjeggyel rendelkező vadász, és olyan 
          senior versenyző, aki két alkalomnál kevesebb megyei versenyen vett részt. 

CSAPAT kategóriába: Egyéni versenyzőkből álló 4 fős csapatok. 
(A három legjobb eredmény számít.) 

 
Versenyszámok:       50 lövés a pálya adottságainak megfelelően 
                                  gyorsított korongvadász, két parcour pályával 
 
 

A versenyzők 28 gr-os skeet vagy trapp max 2,5 mm-es átmérőjű lőszerrel versenyezhetnek. 
 
Versenyértékelés:     Versenybíró és egy segédbíró végzi. 
                                   Találategyenlőség esetén szétlövés (5 doublé),majd első hibáig. 
 
Díjazás:              Csapat:   I -III. serleg +érem + oklevél 
                           Egyéni:   I -III. serleg + oklevél 
   Veterán: I-III. serleg + oklevél 
           Vendég: I-III. serleg + oklevél 
   Vadász  I-III. serleg + oklevél 
 
Nevezési díj:   5000 Ft. (ebéddel) 
  
Pálya bemutatás, edzés: 2013. szeptember 6 ( péntek ) 15.00 - 19.00 – ig. 
A versenyszervező az esetleges változtatás jogát fenntartja! 
Szolnok, 2013. augusztus 29. 
    A Rendező Bizottság Nevében  

Tisztelettel: 
 

                                                                                                                      /: Kasuba András :/ 
                                                                                                                       Megyei Fővadász 
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VERSENYEN RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE BETARTANDÓ SZABÁLYOK: 

 A versenyen 5 lövőből állnak a rotték. A rotték összeállítása a lövők érkezése és nevezése alapján történik. 

 Minden új rotte lövőjének, versenyzőjének kezdéskor be kell mutatni a korongot, röppályát.  

 A korongbemutató során fegyverrel célozni, vagy lövést tenni nem lehet. 

 Egy pályán 5 lőállás van. Ha kevesebb a lőállás, akkor egy lőállást végig lő minden versenyző, és csak utána 

mennek a következő lőállásba. 

 A lőállásokban balra forgás van! Egy lőálláson kettő-négy egyes és egy doublé korongot kell adni. 

 Minden pályán egy bíró, segédbíró és egy rottelap író van. 

 A hibát hangosan bemondja a bíró, a segédbíró pedig felemelt kézzel jelzi. A bíró ítélheti csak meg, hogy a 

korongot eltalálták, vagy nem, törötten jött vagy nem, a pályán jött vagy nem. Az ő döntése a végleges. 

 A bírónak a segédbíróval való ellentétes véleménye esetén új korongot kell adni.  

 Versenyző nem lehet bíró, segédbíró és rottelap író saját csapattársa rottéjában. 

 A lövőnek megfelelő módon nyilvános szereplésre alkalmas ruházatban kell megjelennie a lőállásban. 

 A lövő nem vehet részt a versenyen, ha alkohol, vagy egyéb képességeit befolyásoló szer hatása alatt áll. 

 A lövők a rajtszámaikat - versenyszervező biztosítja – a verseny alatt végig kötelesek viselni. 

 Tilos élő állatra vagy madárra lőni, a lőálláson kívül nem lehet lövést szimulálni. 

 Nem lehet más lövő korongjára lövést szimulálni, amíg az lő a korongra. 

 A lövő a lőállásba lépve megtöltheti fegyverét, feltéve, ha nyitva - félautomata fegyvernél hátrahúzott 

zártesttel – tartja és csövét biztonságosan a lőirány felé fordítja. Abban az esetben csukhatja össze –engedheti a 

zártestet előre-, ha ő következik lőni. 

 Korong fogadása előtt a fegyver szabályos tartása: fegyvertus felső része a kulcscsonttól min. 20 cm-re 

legyen. 

 Korong fogadása vállból: csak a lövők előtt lévő trapkorongdobógép esetében, amit a lövészetvezetőnek a 

verseny megkezdése előtti eligazításon ismertetnie kell. 

 Ha valamilyen hiba (lőszer, fegyver) miatt a lövés nem ment el, a lövő köteles a lőállásban maradva fegyverét 

a lőirányba fordítva, a biztosítót nem megérintve, fegyverét nem kinyitva várni, amíg a bíró ellenőrzi azt. 

 A lövő addig nem fordulhat hátra a lőirányból, amíg fegyverét megnyitva ki nem ürítette azt. 

 A korongbemutató alatt, vagy ha valamiért szünetel a lövészet, a lövő köteles fegyverét nyitott és ürített 

állapotban biztonságosan tartani. 

 Szétlövés helyét, lövészetvezetőnek a verseny megkezdése előtti eligazításon ismertetnie kell. 

 Szétlövés: valamelyik pálya 5 lőállásának dublekorongjai. Találategyenlőség esetén középső lőállás korongjai 

első hibáig. Csapat találategyenlőség esetén: szétlövés három csapattag részvételével történhet. 

 Minden fegyvert akkor is, ha nincs benne lőszer a legnagyobb gondossággal kell kezelni. 

 A fegyvereknek jól láthatóan ürített állapotban kell lennie. 

 Félautomata fegyvernek nyitott zárral kifelé és csövét le vagy felfelé tartva kell lennie. 

 A lövő nem használja fegyverét, akkor a kijelölt helyen függőleges helyzetben tárolhatja. 
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