Budapesti Erdőgazdasági Zrt.
Uzsai Erdészet

A verseny megnevezése:

Wentzely Dénes emlékverseny

A verseny célja:

Szabadidő hasznos eltöltése, versenyzési lehetőség.

A verseny rendezője:

BEG Zrt. Uzsai Erdészeti Igazgatóság

A verseny helye:

Uzsa, Erdész telep, Sport lőtér (EOV K 519870 É 175828)

A verseny időpontja:

2022. április 2. (szombat)

Versenyszámok:

60 korongos verseny+ 20 kisgolyós (0.22 lr) lövés:
I.: 1x35 vegyes korong (70 pont), II.: 1x25 Trap (100 pont),
III. 10 db kis golyós lövés egy lábú lőbotról 50 m-re 5 perc alatt DJV cél alakra, (100 pont)
IV. 10 db kis golyó lövés oszlop mellől 50 m-re 5 perc alatt DJV cél alakra (100 pont)

Kategóriák:

Helybeli vadász: (Sümeg 20 km körzetében vadászó)
Sport: helybeli vadász kategóriában nem tartozó nevezők
Női: Minden korcsoport
Csapat: Minden korcsoport, 3 tagú

Program:

08:00 – 08:45 - ig Regisztráció, 09:00 órától Versenykezdés
Kb. 14:00 – kor Eredményhirdetés

Értékelés:

A sportlövészet szabályainak megfelelően, az egyéni és csapat helyezések eldöntése az összetett
eredmény alapján történik. Egyenlő pontszámok esetén úgy egyéni, mint csapatnál a jobb
kisgolyó egylábú lőbotról, majd a jobb összes golyó eredmény, végül pedig a korong
versenyszámok eredményei a döntőek a pályák sorrendjében.

Díjazás:

1-3. hely érem, serleg minden kategóriában.
1-3. Csapat: serleg , 3x3 érem
Legjobb golyó lövő serleg
Legjobb sörétes lövő serleg

Nevezési díj:

Kedvezményes előnevezési díj: 8.500.- Ft/fő, helyszíni nevezési díj: 9000 Ft/fő
Csapat nevezés: 4.500.- Ft/ csapatonként (min. 3 fő)

Nevezés:

Március 25.től. A helyszíni nevezés április 02. 08.00-tól lesz lehetőség. Előnevezést e-mail-en
(uzsa@bp-erdo.hu) lehet leadni. A nevezési díj helyszínen készpénzben , a kedvezményes
nevezési díjelőre utalással fizetendő (április 01.-ig) Bankszámla szám: 11703006-20438964
megjegyzésben kérjük feltüntetni név, Wentzely emlékverseny nevezés.

Egyebek:

A versenyző fegyvertartási engedélyébe bejegyzett, de legfeljebb 12/76-os kaliberű sörétes
lőfegyver, maximum 28 g-os , 2,5 mm átmérőjű söréttel töltött lőszerrel, továbbá 22 lr kisgolyós
sport- és vadászfegyver használható. Fegyvert és lőszert a rendezőség nem biztosít, minden
versenyző maga gondoskodik a szükséges felszerelésről és lőszerről. A zavartalan lebonyolítás
érdekében mindenkinek külön sörétes és golyós fegyverrel kell részt vennie a versenyen.
Kisgolyós versenyszámoknál a fegyverre szerelt céltávcső használata engedélyezett, ezen kívül
semmilyen célmegfigyelő optika használata nem lehetséges, csak a helyszínen biztosított lőbot
használható!

További információ:

Uzsa, 2022.03.23.

Simon Sándor simons@bp-erdo.hu; uzsa@bp-erdo.hu, 0036302306450, 0687536023

