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Az ifjúsági versenyző
1993. január 01. után születettek és 14. életévüket betöltöttek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitás kérdésekben a lövészeti szabályzat szerint a versenybizottság dönt.
Augusztus 13-án és 14-
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ersenyszámok: -Kispuska (női/férfi/ifjúsági)   20 lövés
      -Sportpisztoly (női/férfi/ifjúsági) 20 lövés
      -Sziluett légpuska     20 lövés
      -Légpuska 20 pont, tekebábu és field target
       lövészet (általános iskolásoknak) 

verseny: 3 férfi 1 női 1 ifjúsági versenyző 
         /5x20 lövés összesített eredménye/ 

Az ifjúsági versenyzőknek korukat igazolni kell! 
. január 01. után születettek és 14. életévüket betöltöttek. 

Vitás kérdésekben a lövészeti szabályzat szerint a versenybizottság dönt.
-én, délelőtt 9-12 óráig gyakorlási lehetőséget biztosítunk.

Az egyéni I. helyezettek serleg és oklevél, a II.-III. helyezettek érem és oklevél 
részesülnek helyezésüknek megfelelően. Az egyéni versenyszámokban ,,Ab

a legtöbb köregységet elért) megkapja a város serlegét. A kispuska csapat helyezettjei 
oklevél elismerésben részesülnek 

verseny programja:  07:30 – 08:00    Gyülekezés, nevezés
     08:05 - 12:15    A verseny lebonyolítása
           kb. 13:00    Eredményhirdetés 
           kb. 13:30    Ebéd 

A verseny védnökei:  Muraközi István polgármester úr
 Pálfi Anikó alpolgármester asszony

 

Jó szórakozást kíván és vár mindenkit a Bihari Lövészklub

Információ: Hegedűs Péter 30/837-7721 

A LÖVÉSZKLUB  2011. augusztus 21-én 8 órától
a berettyóújfalui lőtéren lövészversenyt rendez.

500Ft/fő/versenyszám, ált. iskolásoknak 300Ft/fő/versenyszám
A nevezési díj az ebédet is tartalmazza) 

Verseny előtt a helyszínen (csak 10-óráig fogadunk el
Nyíltirányzékú kispuska (nem csak gyárilag
pisztoly és légpuska a versenyszámnak megfelelő
optikai irányzékkal. Lőszert térítés ellenében biztosítunk.

 Kiírás.  http://bilk.fw.hu/ 
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