
FT és HFT Klub versenyeinek rendezési irányelvei 

Az alábbiakban felsorolt irányelvek betartása kötelező. 

 
A klub versenyekhez a versenykezelő használatának feltétele, adott évben minimum egy szövetségi verseny 
megrendezése.  

a kupa sorozat maximum 4 fordulós lehet. az összes nem szövetségi versenyek száma maximum hat lehet,  
klubokként.    
 

Pályák kialakítása 

Az lehetőleg az érvényes szabálykönyv szerint, 50 cél elhelyezésével.  

A versenyeken pontozólapot kell használni, a minta letölthető a szövetségi honlapról. A pontozólapok közül a 
versenyhez megfelelő formátumút kell használni (3 vagy 4 célos pályákhoz), a r endező használhat teljesen egyedi 
kialakítású pontozó lapot is.  

Nevezési díjak 

 a rendezőre van bízva, de nem haladhatja meg a Szövetségi versenyek díját, és meg kell különböztetni az 
előnevezési és a helyszíni nevezési díjat. A nevezési díj nem tartalmazza az étkezés árát.  

Étkezés 

A verseny közben ivóvizet (a pályán is ) kell biztosítani, az ivóvíz árát a nevezési díj tartalmazza. 

A verseny befejezése utáni ebédeltetés a rendező döntése. de plusz ebéd vásárlását is lehetővé kell tenni a 
versenyzők hozzátartozói és egyéb vendégek számára.  
A menüt a versenykiírásban, vagy az előnevezésnél fel kell tüntetni. 

Az igényelt ebéd mennyiségét az előnevezéskor kell jeleznie a versenyzőnek.  
Az ebédet 1000 Ft/adag áron kell biztosítani.  
Ha nem lesz ebéd, azt a versenykiírásakor külön jelezni kell.  

Menetrend: 

A verseny előtti napokban: 

 a szervező engedélyezteti a versenyét a Szövetségi versenyszervező bizottsággal , amit elektronikus 

formában (email) nyújt be a verseny@fieldtarget.hu email címen. Ha a törvényi és biztonsági valamint a 
rendezési feltételeknek és ajánlásoknak megfelel, és más  klub sem emel kifogást (időpont) akkor a 
Versenyszervező bizottság az engedélyt nem tagadhatja meg.  

 a szervező felkéri a versenybírókat, ha indít engedélyköteles kategóriát , akkor a lövészetvezetőt is. 

 a versenykiírás közzététele, előnevezés megnyitása legalább 10 nappal a verseny időpontja előtt. A 
versenykiírásban meg kell nevezni  a vezető versenybíró és a versenybírók valamint a lövészetvezető 
személyét. 

 pályaépítés 

A versenynapon: 

 8:30        nevezés és belövés megkezdése.  

 9:30        nevezés lezárása 

 9:50        eligazítás 

 10:00        kezdés 

 ebéd 

 eredményhirdetés  
 eredmények közzététele a szövetségi weboldalon  

Díjazás és értékelés 

Nem térhet el sem a díjazás sem az értékelés rendszere a Szövetségi versenyeken használt rendszerektől.  
Lehetőleg minden Szövetségi és Szakági kategóriában kell biztosítani a részvételi lehetőséget.  

A díjazás minimuma: versenyenként, kategóriánként 1 -3 helyezett: érem és oklevél.  
Kupa sorozat végén 1-3 helyezett Kupa vagy trófea.  

https://www.google.com/url?q=http://www.fieldtarget.hu/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D12%26Itemid%3D56%26lang%3Dhu&sa=D&ust=1512117682116000&usg=AFQjCNE3p_BE2zn_P1EsB_Ns3Gb8oRJnQA
mailto:verseny@fieldtarget.hu


 Ezen ajánlásoktól csak külön kérésre adott engedéllyel lehet eltérni. Az ajánlástól önhatalmúlag való eltérés,  
szankciókat vonhat maga után.  

 


