
HFT Magyar Kupa 1. forduló és Hercules Kupa 2020 1. 
forduló egyben, 2020.03.07. (Szombat!)–Tiszakécske, 
Árkusi lőtér 

 

A verseny 

célja: 
Az idei HFT Magyar Kupa és Hercules kupa versenysorozat 
megnyitása, a sportág népszerűsítése, sportbaráti 
kapcsolatok erősítése és, hogy minden sporttárs jól érezze 
magát. 

  

rendezője: Hercules Fiai Honvéd SE – FT/HFT szakosztály - SOH 

helyszíne: 6060 Tiszakécske, Árkusi lőtér 
GPS koordináták: 46.9507 20.0596 
Másik változat: 46°57'02.5"N 20°03'34.6"E 

időpontja: 2020 március 07 szombat. 

nevezési 

határidő: 

2020 március 05 csütörtök 22 óráig. 

menetrend: 08:30 - Sebességmérés, nevezés, belövés 

09:45 - Eligazítás 

10:00 - Verseny 

13:00 - Ebéd, eredményhirdetés  

díjazás: I-III. helyezetteknek érem és oklevél, melyhez legalább 

3 fő indulása szükséges kategóriánként. Kevesebb 

induló esetén fegyvererősorrend, illetve korcsoportok 

közötti összevonás lesz. 

kategóriák: HFT Visszarúgásmentes (VM) 7,5J 
HFT Visszarúgásmentes (VM) 16,3J  
HFT Visszarúgásos (VR) 7,5J  
FT 16,3J, összevont (csak Hercules kupa) 
FT 7,5J, összevont (csak Hercules kupa) 

 Amazon 7,5J, összevont (csak Hercules kupa) 

 Veterán, összevont (csak Hercules kupa) 

 Ifjúsági, összevont  
korcsoportok: A veterán kategória a 60 év feletti sporttársakra   

vonatkozik. Az ifjúsági kategória 18 év alatti   

sporttársakra vonatkozik. 



nevezési díj: Csak MK vagy csak Hercules kupa nevezés esetén 

felnőtt: 4.000Ft/fő, előnevezéssel: 3.500Ft/fő. 18 éves 

kor alatt ingyenes! 

Ha szeretnél mindkét kupasorozatba nevezni, akkor a 

nevezési díj 5.000Ft/fő, előnevezéssel 4.500Ft/fő.  

Meleg ebéd: 1.500 Ft/fő. 

Az ebéd marhapörkölt lesz tarhonyával és 

savanyúsággal. 

A nevezési díj tartalmazza az ásványvizet. 

 Meleg ebéd igényed csak előnevezve tudod leadni!!! 
kontakt:  Leskovics Róbert: +36-70/459-6030 

 Sutyinszki István: +36-70/200-6735 

pályák: 25 pályán 50db bukócél 

szabályok: Az érvényes HFT szabálykönyv szerint. Mindenki 
olvassa el a szabálykönyvet, mert idéntől sok változás 
történt!!! 
http://fieldtarget.hu/files/dokumentumok/szabalyzatok/Hun
ter_Field_Target_szabalykonyv.pdf 
A Magyar Kupán csak az indulhat akinek érvényes 

klubtagsága és érvényes sportorvosi igazolása van! 

A Hercules Kupában bárki indulhat mindenféle papír 

nélkül! 

 A reggeli eligazításkor kitérünk a házi szabályokra. 
egyéb 

információ: 
Versenyellenőr: Szilágyi Sándor 
Vezető versenybíró: Sutyinszki István 
Versenybírók: Nagy Róbert, Tóth Ferenc, Báder 
Gergely 
Lövészetvezető: Fésűs Sándor 
A célok erdei területen lesznek kihelyezve.  
FONTOS!!!  
A nevezésnél mindenképpen írd be a 
megjegyzésbe, hogy ha nem kérsz ebédet, vagy ha 
1-nél több ebédet kérsz! Ha nem írsz be semmit, 
akkor automatikusan úgy vesszük, hogy 1db 
ebédet kérsz, amit a verseny napján mindenképpen 
ki kell fizetned!!! 
A lőtérre nem csak a család kísérhet el, hozhatod a 
kutyádat vagy más háziállatodat is! 
A FT 16,3J kategóriának 21 db kék cél lesz kirakva 

http://fieldtarget.hu/files/dokumentumok/szabalyzatok/Hunter_Field_Target_szabalykonyv.pdf
http://fieldtarget.hu/files/dokumentumok/szabalyzatok/Hunter_Field_Target_szabalykonyv.pdf


42-51 méter között.  
A nevezéssel a verseny résztvevői hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a versenyen készült kép- és videofelvételt a klub 

marketing célra felhasználhatja. Amennyiben ehhez nem 

járul hozzá, a verseny előtt írásban jelezze a klub felé. 

A versenyen használt célok 3 színre vannak lefestve. 

Az összes HFT kategória és az FT 7,5J kategória lövi a 

fehér és a narancssárga színű célokat. Az FT 16,3J 

kategória lövi a fehér és a kék színű célokat. 

 


