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Ikt: 93/2012/K 

VERSENYKIÍRÁS 
 
Az OMVK Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi szervezete szervezésében a múlt év őszén 
indított  
 

„BARÁTSÁG KUPA” 
 
című hagyományteremtő lövészverseny hatodik fordulójára Jász-Nagykun-Szolnok megyében kerül sor. 
 
A lövészverseny az ABÁDSZALÓKI DIANA lőtéren kerül megrendezésre 
 

2012. május 13-án 9:00 órai kezdettel. 
 
Regisztráció 8:00 – 8:45 – ig, majd megnyitó. 
A verseny kezdete 9:00 óra! 
 
Versenyszámok: 
 

I. Korongvadászat a skeet pályára építve 5 géppel 25 korongra. 
II. Korongvadászat trap pályára építve 5 géppel 25 korongra. 
III.  Korongvadászat toronykakas pálya 8 lőállás double 24+1 korongra 
Egyénileg elérhető maximális pontszám: 75. 

 
Indulási feltételek: 
Az indító megyében lakó, megyei vadászjeggyel rendelkező vadászok, koronglövők. 
Nem a két megyében lakó (Bács-kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok) versenyzők, a Vendég kategóriában 
indulhatnak. 
 
Használható fegyver és lőszer: 
Sport, vagy vadász sörétes puska, kalibertől függetlenül, de érvényes műszaki vizsgával! 
Sportlőszer max.: 28 gr. söréttöltettel! 
Mindkét megye 20-20 főt tervez indítani, de ha az egyik megyéből többen neveznek, ez max. 25 fő lehet, akkor 
az összesített eredmény a kevesebb főt indító megye versenyző számához lesz igazítva. 
A rottékat vizsgával rendelkező lövészetvezetők vezetik. 
Ebédet biztosítunk. (ára a nevezési díjban) 
 
A verseny díjazása: 
A győztes megye részére a BARÁTSÁG KUPA  néven alapított vándorserleg, amelyet a következő versenyre 
elhoz. (Három egymás utáni győzelem esetén a KUPA a megye tulajdonába kerül és új KUPA lesz alapítva.) 
Senior kategóriában a 3 legjobb eredményt elért versenyző részére, serleg, érem, oklevél. 
Veterán kategóriában a 3 legjobb eredményt elért versenyző részére, serleg, oklevél. 
Vendég kategóriában a 3 legjobb eredményt elért versenyző részére, serleg, oklevél. 
 
Nevezési díj: 5.500,- Ft/fő, amelyet a helyszínen a regisztrációkor kell fizetni. 
 
Edzési lehetőség: 2012. május 11-én (péntek), 10-18,00 óráig, 1500,-Ft/rotte. 
 
Szolnok, 2012. május 02. 
 
Várjuk szíves részvételüket! 
Jó versenyzést, szép eredményeket kíván a szervezők nevében: 
 
 
 

Szabó Gyula           Kasuba András 
Lőtérvezető                  J-N-Szolnok megyei titkár 


