S&B Kupa
Verseny kiírás

Verseny célja: gyakorlási lehetőség vadászok, precíziós lövők sportbaráti
kapcsolatok ápolása részére, a S&B Hungária optikai eszközeinek,
népszerűsítése. A S&B vándorkupák odaítélése.
Verseny rendezője: Budapesti Rendészeti SE Lövész szakosztálya
Verseny helye: ORFK RSZKK Nagytétényi lőtere
- térkép: www.shooting.hu/kapcsolatok
Verseny ideje: 2011.junius 11 09.00-tól
Nevezés: Email: varga@shooting.hu, vagy a + 36 1 441 1585 faxon, 2011. 06. 08. 18.-ig.
Nevezési hozzájárulás:, I. vadász verseny 2000 Ft.
II. Precíziós lőverseny 2000 Ft.
Mindkét versenyszámban nevezőknek:3000 Ft.

Verseny számok:
I. Vadász verseny
Indulók: 2011 évre érvényes vadászjeggyel rendelkezők, és jogszerűen birtokolt max. 5.5 kg
tömegű vadászfegyvernek bejegyzett lőfegyverrel, melynek legalább 1000 J. csőtorkolati
energiával kell rendelkeznie.
120 méter: Őz és róka lőlap.
Őz 5 lövés szabad kézből (vadász tartás) 5 perc alatt.
Róka 5 lövés célzó bot használatával 5 perc alatt.
a célzóbot 1 ponton max. 5 cm átmérővel és 3 cm,
mélységben támaszkodhat a főldre.
175 méter: vaddisznó lőlap
5 lövés magasles pozícióból 5 perc alatt.
Dijazás: 1-6 oklevél, 1-3 serleg és érem. A vadászverseny résztvevői között
egy S&B Hungária 6x42-es vadásztávcsöve kerül kisorsolásra.
A győztes 1 évre elnyeri a S&B vadász vándorkupát.

II. Precíziós lőverseny:
A verseny résztvevői: lőfegyvert jogszerűen birtokló személyek,
Használható fegyver és lőszer: 220 Russian vagy annál nagyobb kaliberű, bármilyen
rendszerű (kivéve a sorozatlövő) lőfegyver.
A fényjelző és páncéltörő lőszer kivételével, bármilyen lőszer
1, 20-40 méter
20 sec. alatt 2 lövés légpi. Középrészre állva
2, 50-70 méter
3 lövés 3 perc alatt lég. Pi. lőlap térdelve
3, 140-180 méter
4 lövés, 2 perc alatt lég pu. lőlapra
max 4lövés 90 sec. alatt beválalós lőlap
2 lövés ( meglepetés feladat )
4, 100-140 és 230-260 méter
50 sec. alatt 4 gyors lövés kerámia célokra
5, 350-370 méter
3 lövés 2 perc alatt sport. pi. lőlap részletre
6, 450 méter
50 sec. alatt 4gyors lövés gyorstüzelő pi. lőlap
4 perc alatt 4 precíziós lövés gyorstüzelő pi. lőlap
Dijazás: 1-6 oklevél, 1-3 serleg és érem.
A győztes 1 évre elnyeri a S&B Precíziós vándorkupát.
2011. április 26.
Varga Károly
BRSE lövész szakoszt. vezetője

