
II. Tatai Tradicionális Íjászverseny 
A Tatai Celőkék Íjász Szakosztálya szeretettel hívja meg íjásztársainkat, ba-
rátainkat és a történelmi íjászat iránt érdeklődőket az II. Tatai Történelmi 
Tradicionális Íjászversenyére TATA városába. 

2008. június 07 

 

VERSENYKIÍRÁS 
Verseny célja:  

Nemes és jó hangulatú versengésben az egyéni íjásztudományban való megmérettetés és az 

íjászat népszerűsítése. A Magyar Honvédség bajnoki cím megszerzése. 

 

Verseny jellege: 

Tréfa/örömíjász verseny - 20 cél, célonként 3 lövés méretlen távon (maximum: 30m) 

 

Verseny helye:   

Tata festői környezetű reneszánsz korabeli vár udvara és a várárok  

- Tata, Tópart; Kuny Domokos Múzeum - Az irányt táblák jelzik! 

 

Verseny ideje: 2008. június 07. (szombat)  

Nevezés, regisztráció:    08.00-09.30             

A verseny kezdete:    10.00 

A verseny tervezett befejezése:  16.00                

eredményhirdetés   17.00  

A verseny résztvevői 

A versenyre szeretettel meghívjuk íjásztársainkat, barátaikat és az íjászat iránt érdeklődőket.  

A Magyar Honvédség Íjászbajnokságára nevezhetnek a Magyar Honvédség, illetve a Honvé-

delmi Minisztérium hivatásos, szerződéses, nyugdíjas, illetve a közalkalmazotti állománya, 

valamint a tanintézetek hallgatói állománya. 

A bajnokságon résztvevők az összetett értékelésen kívül külön is értékelésre és díjazásban ré-

szesülnek a részükre kiírt korosztályokban. 

 

Kategória:   pusztai népek visszacsapó reflexíjai, fa vesszőkkel. 

A versenyen való részvételnek nem feltétele az íjhoz igazodó öltözet, de emeli a verseny szín-

vonalát, akinek van, kérjük viselje. 

 

Korosztályok és nevezési díjak:   

- mini               (1998-vagy később születettek)     ingyenes       (fehér karó) 

- gyerek lány, fiú   (1994-1997)                          500Ft         (fehér karó) 

- ifi lány, fiú      (1990-1993)                        1.000Ft        (kék karó) 

- felnőtt nő, férfi  (1989-1958)                        1.500Ft        (kék karó) 

- tiszteletreméltók  (1957-vagy korábban születettek)  1.500Ft         (kék karó) 

 

Előnevezés határideje: 2008. június 03.  (Helyszíni nevezés: + 500 Ft)   

 

Nevezési cím:  

E-mail: ttt_hseijaszai@citromail.hu  

Személyesen: Molnár Gábor 06-70/618-7224 (14.00 óra után!!)   

Nevezéskor kérjük külön megjelölni azt, aki a Magyar Honvédség Bajnokságára nevez! 



 

A Magyar Honvédség Íjászbajnokságának korosztályai 

- felnőtt nő, férfi  (1989-1958)    (kék karó) 

- tiszteletreméltók  (1957-vagy korábban születettek) (kék karó) 

 

Díjazás:   

I. kupa, érem, oklevél; II., III. érem, oklevél; IV., V., VI. oklevél 

 

Csapatverseny: (minimum 5 csapat nevezése esetén) 

A csapatversenyt tétje a 2007-ben indított Vándordíj elnyerése. A regisztráció során kell előre 

megadni a csapattagokat. 

- Egy csapat 5 fő a csapatok tagjai csak egy "fészekaljból" nevezhetnek. Csapatonként legfel-

jebb 1fő mini vagy gyerek nevezhető 

- Az eredmények a csapattagok egyéni eredményeiből lesznek összesítve. 

 

Díjazás: 

Az I. helyezett csapat elnyeri Tata város vándordíját. (Cs. Kiss Ernő alkotása) 

 

Magyar Honvédség Csapatbajnokság: 

A csapatversenyt tétje a 2008-ben – Huszti András dandártábornok által alapított - vándorser-

leg elnyerése. A regisztráció során kell előre megadni a csapattagokat. 

- Egy csapat 3 fő a csapatok tagjai csak egy "fészekaljból" (alakulat, sportegyesület) nevez-

hetnek. 

- Az eredmények a csapattagok egyéni eredményeiből lesznek összesítve. 

 

Díjazás: 

A legjobb csapat elnyeri a Magyar Honvédséf Csapatbajnoka címet, illetve az ezzel együtt 

járó, Huszti András dandártábornok által alapított vándorserleget. 

 

Támogatóink:   

- MH 25. Klapka György Lövészdandár 

- Tata Város Önkormányzata 

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt., Tatabánya 

- Komárom-Esztergom Megyei Múzeum Igazgatóság, Tata 

- Kuny Domokos Múzeum, Tata  

- Tatai Mezőgazdasági ZRt. 

 

A verseny védnökei:  

- Michl József  Tata Város Polgármestere  

- Huszti András dandártábornok MH 25. Klapka György Lövészdandár parancsnok 

 

Egyéb: 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, versenyengedély nem szükséges! 

A balesetek megakadályozása érdekében kérünk Mindenkit, a biztonsági rendszabályok mara-

déktalan betartására.  

A verseny alatt alkoholt fogyasztani TILOS!  

A nevezési díj az ebédet nem tartalmaz. 

Egy adag meleg étel 600Ft/fő (kísérőknek is). Az igényt kérjük június 03-ig az előzetes neve-

zéssel együtt jelezni! 

Büfé üzemel.  

 

Eredményes versenyzést, jó szórakozást kíván a szervező bizottság! 


