ÜLLŐI LÖVÉSZ KLUB
Gyorspont Országos Bajnokság Kiírás. 2020. Augusztus 14-15-16.
Szervező:
Üllői Lövész Klub
Helyszín: Üllői Lőtér
Címe: 2225. Üllő, ipari terület, Zsaróka - Maglódi út, kereszteződésnél a földútra.
(GPS: 47°23'55.3"N 19°20'48.0"E )
2020. Augusztus 14. (péntek) 12. órától -19. óráig, (Pre match) bírók segítők + korlátozott számban azok részére,
akik a következő 2 nap egyikén sem tudnak jelen lenni.
Nevezés: kizárólag előzetes előnevezés alapján, e-mailben ze.jozsef@gmail.com, 2020.08.07-ig.
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!
Fizetési mód előnevezéssel egyidejűleg a klub számlájára átutalással: OTP 11742283-20030762
Vasárnapra, lőállások száma valamint a verseny időintervalluma miatt a versenyzői létszámot kénytelenek
vagyunk 70 főben maximálni. A létszámot átlépő nevezések esetében írásbeli értesítést küldünk, hogy a nevező
a fennmaradó időpontok közül szíveskedjen választani. Nevezést minden esetben visszaigazoljuk!
Nevezés: 2020.08.07-ig a ze.jozsef@gmail.com címen az alábbiak feltüntetésével:
Sportoló neve
Születési ideje (év, hó, nap)
Egyesülete
Versenyengedélyének száma
Versenyszám (ok) (amelyben indulni kíván)
Választott versenynap
Igényel-e meleg étkezést (+1000 HUF/fő) – ha igen, akkor a nevezési díjjal együtt ezt is kérjük utalni.
Verseny típusa: Gyorspont Országos Bajnokság
Divíziók:
kiskaliberű puska nyílt és optikai irányzék
kiskaliberű pisztoly nyílt és optikai irányzék
nagykaliberű pisztoly nyílt és optikai irányzék
nagykaliberű puska nyílt és optikai irányzék
Sörétes puska nyílt és optikai irányzék.
Indulási feltételek: A versenyen való részvételhez az MDLSZ 2020. évi versenyengedély és érvényes sportorvosi
szükséges. A résztvevőknek a verseny ideje alatt jogszerűen kell birtokolni a lőfegyvert.
Szabályok: az érvényes MDLSZ Gyorspont szabálykönyv szerint.
Óvási eljárás: gyorspont szabályok szerint: 5000.Ft
Díjazás: minden divízióban nemenként, és korcsoportonként minimum 3. fő indulása esetén Országos Bajnokot
hirdetünk, ha az első helyezett legalább mesteri szintet hoz. I.-II.-III. helyezetteknek érem, oklevél és kupa.
Nevezési díj: első versenyszám: 2000. Ft. minden további versenyszám: 1000,- Ft. Hölgyeknek és 18. év alattiaknak
ingyenes.
A zárónapon, hasznos ajándékokat sorsolunk ki tombolán. A fődíj meglepetés, ha úgy tetszik, titok.
Ellátás: A verseny ideje alatt a versenyzők részére ásványvizet, kávét és hideg ételt biztosítunk.
Előnevezéssel egyidőben, meleg egytál étel rendelhető: 1000,- Ft ellenében a kísérők részére is.
A meleg étel igényét, kérjük, előre jelezze és lehetőleg a nevezési díjjal együtt utalja.
Minden Sporttársat, Családtagjaikat, és Érdeklődőt szeretettel vár a Rendezőség.
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