
A KELETI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜLET  sok szeretettel meghív minden íjászt a 2011. április 2-án , 10.00 órától 
megrendezésre kerülő 3D vadászíjász versenyére. 
 
Időpont: 2011. április 2. (Szombat) 
Helyszín: Sz-Sz-B megye Napkor község határában lévő Harangodi Erdei Iskola A helyszínre vezető út 3D feliratú 
táblákkal jelölve lesz Nagykálló és Napkor belterületén valamint Nyíregyháza felől jól láthatóan a 41-es főútról  
Rendező: KELETI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜLET  
A verseny: 24 lőállásos 3D vadászíjász verseny az IFAA szabályrendszert alapul véve, helyi módosításokkal: 
- Csigás és számszeríjászoknak 1 lövés 10/8/5/0 pontozással. 
- A többi kategória 3 lövési lehetősséggel az első érvényes találatig. Náluk két találati zónát különböztetünk meg. 
Halálos és sebzési. A halálos zóna szív és tüdőlövés, a többi találat sebzés. A pontozás első vesszővel történő találat 
esetén 20/16, második vesszővel 14/10, harmadik vesszővel 8/4/0. 
Kategóriák: Minden kategóriát indítunk. 
Korosztályok  -                      Nevezési díj 
Mini: 9 év alatt                         ingyenes 
Gyerek: 9 és 13 év                   1500 Ft 
Ifi: 14 és 17 év között               2000 Ft  
Felnőtt: 18 és 55 év között       2500 Ft 
Senior: 55 év felett                   2500 Ft 
 
Mini, gyerek, ifi versenyzők csak szülő vagy gondviselő jelenlétében, annak felügyeletével indulhatnak a 
versenyen. 
 
A nevezési díj nem tartalmazza az ebédet! Az ebéd ára 600 Ft. A minik vendégeink rá. A verseny ideje alatt BÜFÉ 
üzemel. 
 
Előnevezés: ktie2010@gmail.com 2011.04.01 (péntek) 24:00 óráig  
Név, Korosztály, Kategória, Ebéd igény megjelölésével. 
 
Díjazás: Kategóriánként érem, oklevél, 
Program: 08.30 - 09.30 nevezés, bemelegítés 
                  10.00 - verseny kezdete 
                  Kb 16.00 eredményhirdetés 
 
MISZ BTE:  Csomós János, Lukács Tamás 
 
További információk : 
Csomós János 20/333-6418 
Lukács Tamás 30/326-1583 
 
Fontos szabályok: 
A rendezvényen a Magyar Íjász Szövetség versenyengedélyével lehet részt venni. 
 
TILOS 
- a verseny előtt és a verseny ideje alatt a szeszes ital fogyasztása 
- a táborban, és a pályán a szemetelés (Természetvédelmi terület) 
- a kihelyezett 3D-s állatokra versenyen kívül rálőni 
- mások testi épségét veszélyeztetni. 
- távolságmérő használata 
 
Amennyiben a fenti szabályokat valaki megszegi, úgy azt a versenyből kizárjuk, az eredményét töröljük. Ez esetben 
a nevezési díjat visszafizetni nem áll módunkban. 
 
Kérünk minden résztvevőt, hogy a saját maga és mások biztonsága érdekében fokozott figyelemmel tartsa be az 
íjászatra vonatkozó biztonsági és balesetvédelmi szabályokat! 
 
Rendezőség 


