
I. Keleti Turul 2D háziverseny 
 

2009 novembere óta közel 200 íjász, illetve íjászkodni vágyó jelezte regisztrációjával az 

íjászat iránti igényét. Ha az igény megvan, felvetıdik a kérdés: „hol lıjünk?” Erre a kérdésre 

válaszul jött a lehetıség, hogy heti 3 alkalommal hódolhassunk hobbinknak a nyíregyházi 

polgári lıtéren, az 50 méteres kispuskapályán. Ezeken az edzéseken alakult ki az az izmos 

csapat, melynek igényévé vált összemérni tudását, az elmúlt fél év gyakorlásának eredményét. 

Eme igény kielégítésére kezdıdött a szervezkedés. A verseny megszervezésére Csomós 

’Csomi’ János barátunk érzett ambíciót, így az Országos Magyar Vadászkamara, a Keleti 

Turul íjászüzlet, Csomós János, és számos íjásztársunk közremőködésével létrejött hát az I. 

Keleti Turul 2D háziverseny. 

A gyülekezı, és gyakorlási lehetıség szombat délután 13:00-ra volt meghirdetve, a 

verseny kezdete pedig 14:00-ra. 13:30 magasságára már szinte az összes nevezni vágyó jelen 

volt, és a pálya szélén elhelyezett vesszıfogó elıtt méregették íjaikat, saját készítéső 

vesszıiket, technikáikat. Pontban két órakor Csomi köszöntötte a nevezıket, kiknek száma 

ekkora pontosan 20-ra kerekedett. A versenyen két kategóriában lehetett indulni: 

� Csigás íjászok 

� Irányzék nélküli íjászok 

Ennek értelmében két lövési táv 

volt kijelölve célonként. A festett 

karók a csigás íjászok, míg a 

festetlen karók a reflex, és 

tradicionális íjászok lövési pontját 

jelölték.  

A pályán 12 darab cél volt elhelyezve. A 2D-s állatalakra két pontból lehetett lıni 1-1 

lövést. A versenyt tarkították egy lessátor rejtekébıl leadott lövések, illetve egy körülbelül 

másfél méter magasra elhelyezett les lıállás. Ahogy a csapatok másodszor is körbeértek a 

pálya elsı szakaszán, ki mosolyogva, ki bosszankodva értékelte saját teljesítményét, és 

érdeklıdıen várta a 2. pálya megépítését, melytıl a sikeresebb pontszerzés lehetıségét 

remélte. Néhány szendvics, illetve néhány pohár üdítı elfogyasztása alatt, a szervezık 

áthelyezték a leseket és célokat, és egy újabb pálya tőnt elı. A lövési feladatok hasonlóak 

voltak, módosított irányokkal, és távokkal. 

Ahogy a csapatok vezetıi összeírták az egyéni pontokat, tovább is adták a lapokat a 

szervezınek, aki átszámolta, majd hitelesítette azokat. Néhány percre volt szükség, hogy a 



pontok átszámolása után kiderüljön, 2010. augusztus 28-án kik viszik haza kategóriájuk 

vándorkupáját. A tradicionális kategória nyertese Farkas Tibor lett, a csigás íjhoz tartozó 

kupa Kopacz Tiborhoz, míg a reflex íj kupája idén Lukács Tamáshoz került.  

A nagy örömöt és a gratulációkat egy 

poénlövés követte. A feladat látszólag 

egyszerő: „Lıjetek ki egy 

teniszlabdát két gumisüldı közül”. A 

kiesésre épülı játékra szintén csigás, 

és irányzék nélküli íjászok 

vállalkoztak. A versengés gyıztese 

csigás íj kategóriában Kopacz Tibor 

lett, az irányzék nélküli kategóriában pedig a rangidıs Hütter Attila  produkálta a legjobbat. 

A baráti légkör, a jó hangulat, és az összegyőlt íjászok elégedettsége igen szép 

élménnyé tették ezt a szombat délutánt. Sikerült megalapozni azt a magot, akikkel jövı 

ilyenkor ismét harcba szállhatunk a kupáért, sıt, biztos az is, hogy új íjászok is megkísérlik 

elkobozni a kupát jelenlegi tulajdonosuktól. A verseny és az azt megelızı rendszeres edzések 

jóvoltából, úgy tőnik, hogy sikerült az íjászatot kellıképpen megismertetni és megszerettetni a 

megyeszékhelyünkön, Nyíregyházán is, ahol reméljük, hogy rövid idın belül további lelkes 

íjászok is csatlakoznak csapatunkhoz. 

Fintor Csaba 
KATEGÓRIA NÉV: 10  8 5 0 ÖSSZESEN 

TRADI Farkas Tibor 4 6 6 32 118 
TRADI Vörös Zoltán 4 4 6 34 102 
TRADI Nizsalóczki Erik 2 4 7 35 87 
TRADI Farkas Zsolt 2 3 7 36 79 
TRADI Tóth Zoltán 1 2 8 37 66 
TRADI Fintor Csaba 0 2 8 38 56 
TRADI Toronyi Ákos 0 2 3 43 31 
TRADI Huncsik Ákos 0 0 4 44 20 
TRADI Tamaskovics Anikó 0 1 1 46 13 
REFLEX Lukács Tamás 4 10 17 17 205 
REFLEX Hajdú Lajos 3 9 10 26 152 
REFLEX Chrenkó Tamás 4 5 14 25 150 
REFLEX Pál Mihály 6 6 8 28 148 
REFLEX Hütter Attila 0 8 13 27 129 
CSIGÁS Kopacz Tibor 17 19 9 3 367 
CSIGÁS Fricz Ákos 17 21 5 5 363 
CSIGÁS Lukács Tamás 8 28 4 8 324 
CSIGÁS Hajdú Lajos 8 25 8 7 320 
CSIGÁS Huncsik Attila 16 13 10 9 314 
CSIGÁS Dr. Séra István 7 9 16 16 222 
 


