Budapesti Rendészeti Sportegyesület Lövész Szakosztály
1097 Budapest, Vágóhíd u. 11-13.
Tel.: (20) 943 45 15 / Varga Károly ny. r. alez. szakosztály vezető
E-mail: varga@shooting.hu

BRSE Őszi vadászversenye
Versenykiírás
A verseny célja: gyakorlási lehetőség biztosítása a vadászoknak, és sportbaráti
kapcsolatok ápolása.
- helye: ORFK RSZKK Nagytétényi lőtere. Térkép: www.shooting.hu és a kapcsolat
alatt.

- ideje: 2017. 09. 17. 09.00-tól Vadászverseny

- rendező: A BUDAPESTI RENDÉSZETI SE lövész szakosztálya
A verseny résztvevői: a 2017. évre vadászjegyet kiváltott és érvényes
lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező vadászok.
Kategóriák: „Profi vadász”: kategória (Sportlövő vagy ilyen múltú, illetve a
hivatásos vadászok. Valamint azok, akik úgy gondolják, hogy itt a
helyük.)
Sportvadász: (mind azok, akik nem férnek be a „Profi” kategóriába.
Női vadász: Amennyiben legalább 4 induló vesz részt a versenyen. (Az
őz lövésekor célzó botot használhatnak.)
A vadászversenyen használható fegyver: max. 5.5 kg. súlyú, legalább 6,5mm-es
kaliberű vadászati célra bejegyzett golyós vadászfegyver, amelyet
jogszerűen birtokol a versenyző.
Aki valamilyen feltételnek nem felel meg (sportlövő, kisebb kaliber, nehezebb
fegyver, stb.), azok is indulhatnak csak a verseny neve:
VADÁSZIAS LŐVERSENY !
Nevezés: csak online 2017. 09. 14. 24.00.-ig

!!!!

Versenyrendezési hozzájárulás: 3500,- Ft, mely étkezést is tartalmaz.

Versenyszámok:
Rövid táv:
120m: őz szabadkézből, illetve álló róka: a földön 1 ponton (maximum 5 cm
átmérőjű felületen) támaszkodó célzó bot (mely max. 2.5 kg.) segítségével, melyet 3
cm-nél nem lehet jobban a földbe nyomni
(a helyszínen korlátozott számban tudjuk csak biztosítani)
1 próbalövés 2 perc alatt, 4-4 értékelt lövés 4-4 perc alatt.
Hosszabb táv:
160-180 m-re vaddisznó, illetve ülő róka: ülve magasles pozíció vagy állva.
(célzó bot használható)
1 próbalövés 2 perc alatt, 4-4 értékelt lövés 8 perc alatt.
Értékelés: Elért összes köregység alapján. Köregyenlőség esetén, a jobb álló rókán
elért, további azonosság esetén, az őzön illetve az ülő rókán elért eredmény dönt.
Díjazás: kategóriánként I-III. helyezett részére oklevél.
A Vadászias lőverseny (legalább 4 fő indulása esetén): I-III. h. oklevél, és a
győztes kupát kap.

Budapest, 2017. 09.05.
Varga Károly
BRSE löv. szakoszt. vez.

