
A nemzetközi színvona[Ú SarLÓspusz-

tai Lőtér adott otthont a magyar á[[a-

mi erdőgazdaságok [övészverseny-so-

rozata 2013. jÚnius 2B-i VersenynaP-
jának. A kozelgő Combi (kombinátt

tÖvészet) Európa-bajnokság főpróbá-
jaként megrendezett Versenyt a Ma-
gyar Fejlesztési Bank és a Cyulaj Er-

dészeti és Vadászati Zrt. közösen szer-

vezte.

KÜ[ön öröm volt a szervezők és ren-

dezők számára az igen népes mezőny.

96 versenyző nevezett a megméret-
tetésre, és 17 áttami erdőgazdaság in-

dította a csaPatát. Rózsás Cyorgy, a

Magyar Korongvadász Szövetség Fő-

titkára volt a Verseny sportvezetője,
Hajdú Ferenc, a lőtér üzemeltetője pe-

dig örommet fogadta az áLtami erdő-

gazdaságok képvisetőit, versenyzőit.
A versenyzők 6 pályán mutathat-

ták meg lőtudásukat és fetkészüttsé-

güket. Három sörétes számban (két

korongvadász és egy vadásztrapp), i[-

letve három nagygolyós pátyán (futó

vaddisznó 50 méter, áttó őz osztop
mellett támasztva ]00 méter és álló

vaddisznó szabad kézből 1O0 méte-

ren) zaj[ottak az események'

EgyénÍ helyezettek:
1' helyezett: Varga András (Cyutaj Er-

d észeti és Vadás zati 7r1.)

2. helyezett: Dobos]ózsef (NEFAc Zrt.)

3. helyezett: Tóth Péter (Cyutaj Erdé-

szeti és Vadászati Zrt.)

4. helyezett: Kertész LászLó (Északerdő

Erdőgazdasági Zrt')

5. hetyezett Cyörök Lajos (Mecsekerdő

7n.)

6. helyezett: Kapronczai Tamás (Sefag

Erdészeti és Faipari Zrt')

A csapatok közötti küzd elem
vég e r e d m é n y e a kö v etkező
lett:
Aranyéremme[ átthattak a dobogó te-
tejére a Cyutaj Erdészeti és Vadászati

Zrt.-t képvisető tövészek2118 ponttal.

Név szerint: Csapó Károty, Kiráty Attita,

Tóth Péter és Varga András.

EzÜstérmet érdemeltek ki a Ge-
menc Zrt' lövészei, 1954 pontot sze-

rezve. Tagjai: Babos lmre, Genáhl
Krisztián, Kovács lgnác és Szabó Bar_

na bás'

Bronzérmes lett a Sefag Erdészeti

és Faipari Zrt. csapata, 1914 ponttat.

Csapattagok: Kapronczai Tamás, Lász-

tó Attita, Őss Lász|ó és Szabó Tamás.

A díjakat Nagy András, az|4FBZrt.
Agrár Vagyonkezelési lgazgatóság

igazgatója és CőbÖtös Péter, a Cyulaj
Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigaz-

gatója adták át.

Gálos Csaba
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