A Letizia SC MND versenysorozatának általános leírása
Az MND versenysorozat az Észak-Alföldi régió versenynaptárában meghatározott versenyek
sorozata. (A versenynaptár megtekinthető a MISZ honlapján: http://misz.hu/regio/) A fordulónkénti
eredmények alapján a versenyzők helyezésüktől függően pontszámot kapnak. Az MND
versenysorozat pontozásában a pontok három fordulón keresztül gyűjthetőek. A három eredmény
összege adja a sorozatban elért eredményt, kategóriánként és korosztályonként. A versenyzők a
következő pontszámokat szerezhetik meg versenyenként:
1. helyezett – 15 pont
2. helyezett – 13 pont
3. helyezett – 11 pont
4. helyezett – 9 pont
5. helyezett – 8 pont
6. helyezett – 7 pont
7. helyezett – 6 pont
8. helyezett – 5 pont
9. helyezett – 4 pont
10. helyezett – 3 pont
Értékelhető összesítést azok a versenyzők érnek el, akik ugyanabban a kategóriában és
korosztályban, mind a három fordulón indultak. Amennyiben a sorozat végén pontegyenlőség alakul
ki, a jobbik helyezést az a versenyző éri el, akinek az értékelt fordulókon lőtt összpontszáma
magasabb. Ha ez is egyenlő, akkor az utolsó fordulón lőtt kevesebb nulla találattal rendelkezőé az
elsőbbség, ha ez is megegyezik, a tizenegyesek száma dönt.
Minden olyan kategóriában ahol három vagy több induló volt oklevél-érem-kupa, a kisebb
kategóriákban oklevél-érem díjazás az elvárt. Eredményhirdetésre és díjátadóra az utolsó forduló
eredményhirdetése után kerül sor.
A 2012. évi MND versenysorozat versenyei a következőek:
Első forduló:
2012.04.22
Második forduló:
2012.07.07
Harmadik forduló:
2012.09.15
A 2012. évi MND versenysorozat fordulók a HDH-IAA szabályzat szerint kerülnek megrendezésre az
alábbi módosításokkal:
Versenyszám: 24 célon 1+1 lövés, döntők nélkül. Ha az első vesszővel nincs értékelhető találat, akkor
a versenyző kilőhet még egy vesszőt. Találatok pontozása:
- első lövés: halálos zóna 10 pont, ejtési zóna 8 pont, sebzési zóna 5 pont.
- második lövés: halálos zóna 5 pont, ejtési zóna 3 pont, sebzési zóna 0 pont.
Korosztályok: HDH-IAA szabályzat szerint, plusz mini korosztály (11 éves vagy annál fiatalabb)
Kategóriák: HDH-IAA szabályzat szerint, gyermek és mini korosztályoknál irányzékos és irányzék
nélküli kategóriába nevezhetnek a versenyzők nemek megkülönböztetése nélkül.

Nevezési és indulási feltételek
A MND versenysorozat versenyein a MISZ által kiadott versenyengedéllyel (vagy eseti
versenyengedéllyel) lehet indulni. A versenyeken való indulás alapfeltétele, hogy a versenyző ismerje,
elfogadja és betartsa a versenyszabályzatot és a biztonsági előírásokat.
A MND versenysorozat fordulókra a verseny-kiírás szerinti módon lehet nevezni, a kiírásban szereplő
időpontig. A kiírttól eltérő módon történt, vagy határidő utáni nevezéseket a rendezők nem
kötelesek elfogadni. A nevezési díjak legkésőbb a helyszíni regisztrációkor kell, hogy kiegyenlítésre
kerüljenek a rendező részére.
A rendezőkre vonatkozó alapelvek, szabályok
A verseny helyszínének megközelíthetőségét irányítótáblákkal kell jelezni az érkező vendégek és
versenyzők részére. A rendezőnek biztosítania kell, hogy a versenyközpont környékén a várhatóan
autóval érkezők szabályosan parkolni tudjanak.
A belövő pálya kialakítása a szabályzatnak megfelelően kell, hogy legyen, olyan méretben, ami a
várható indulók számának megfelelő. A belövő pálya kialakításánál és üzemeltetésénél a biztonság
elsődleges. A belövő pálya nyitva tartása alatt a biztonságos gyakorlás irányítására személyzetet kell
biztosítani, a zárva tartás alatt pedig a vesszőfogókat rálövésre alkalmatlan helyzetben kell tartani.
A rendezőnek biztosítania kell a szabályzatnak megfelelő pályakialakítást, elsődlegesen figyelembe
véve a biztonságot és a pálya teljesíthetőségét. A nyomvonal könnyen járható kell, hogy legyen. A
pályák nyomvonalát úgy kell megtervezni, hogy azokat 24 cél esetén 5 óra alatt teljesíteni lehessen.
Kerülni kell a nyomvonalon a célok közötti távolságok túlzott elnyújtását, természetesen ez a
rövidítés nem történhet a biztonság rovására.

