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

2009. június 06 

VERSENYKIÍRÁS 
Verseny célja:  

Nemes versengésben, baráti szellemben megmérettetés és az íjászat népszerűsítése. 

Verseny helye:   

Tata festői környezetében lévő, XIV.szd-i Vár udvara és a várárok 

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

Verseny ideje: 2009. június 06. (szombat) 

Program: Nevezés, regisztráció: 08.00-09.30 

Megnyitó: 10.00 

Tervezett befejezés: 16.00  

Eredményhirdetés:  17.00  

Verseny jellege:  Tréfa/örömíjász verseny; 15 - 20 cél, célonként 3 lövés (10,8,5,M); méret-

len táv, max.:30m-ig 

Kategória:   

Pusztai népek visszacsapó reflexíjai, fa vesszőkkel. 

A versenyen való részvételnek nem feltétele az íjhoz igazodó öltözet, de akinek van, kérjük 

viselje. 

Korosztályok (min. 5fő) és nevezési díjak: 
   - mini   (10 éves korig):  ingyenes (fehér karó) 

   - gyerek lány, fiú  (11-13 év): 500 Ft   (fehér karó) 

   - ifi lány, fiú     (14-17 év): 1.000 Ft   (kék karó) 

- felnőtt nő, férfi (18-49 év): 2.000 Ft   (kék karó) 

- tiszteletreméltók

Helyszíni nevezés: +500 Ft

 A Magyar Honvédség Íjászbajnokságának korosztályai 

  - felnőtt nő, férfi (18-49 év         ingyenes (kék karó) 

- tiszteletreméltók (50 év felett):   ingyenes (kék karó)

Előnevezés határideje:  2009. június 02. 

Versenyre jelentkezés:  

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

E-mail: ttt_hseijaszai@citromail.hu

Jelentkezéskor kérjük külön megjelölni azt, aki az MH Íjászbajnokságra nevez.

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

védelmi Minisztérium hivatásos, szerződéses, nyugállományú katonái, valamint a tanintézetek 

hallgatói állománya. A bajnokságon résztvevők az összetett értékelésen kívül külön is értéke-

lésre és díjazásban részesülnek a részükre kiírt korosztályokban. 



Az EGYÉNI VERSENY díjazása: 

Az I. helyezettek kupa, érem, oklevél, a II. és III. helyezést elértek érem, oklevél, illetve a IV., 

V. és VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. 

A Magyar Honvédség Bajnokságán elért helyezettek külön kerülnek értékelésre és díjazásra 

 

CSAPATVERSENY: 

   - A csapatverseny tétje, a 2007-ben indított Vándordíj elnyerése. 

   - A csapattagok nevét előre a regisztráció során kell megadni. 

   - Egy csapat 5 fő, csapatonként legfeljebb 1 fő mini vagy gyerek nevezhető. 

   - Csapattagok csak egy "fészekaljból" (egyesület) nevezhetnek. 

   - Egy fő csak egy csapatban indulhat. (Az MH csapatversenyben induló nem lehet tagja más 

csapatban). 

   - A csapattagok egyéni eredményei lesznek összesítve, az így legtöbb pontot elérő csapat a 

győztes. 

   - Amennyiben a csapatok száma nem éri el az 5-t a Vándordíj nem kerül kiadásra! 

 

A CSAPATVERSENY díjazása: 

- I. helyezett csapat elnyeri Tata város vándordíját (Cs. Kiss Ernő alkotása), melyet egymás 

után 3-szor kell elnyerni, hogy a csapat végleg megtarthassa. 

 

Magyar Honvédség Csapatbajnoksága: 

   - A csapatversenyt tétje a 2008-ban – Huszti András dandártábornok által alapított - vándor-

serleg elnyerése. 

   - A csapattagok nevét előre a regisztráció során kell megadni. 

   - 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 Honvédség Csapatbajnoka címet, illetve az ezzel együtt 

járó, Huszti András dandártábornok által alapított vándorserleget. 

 

Támogatóink: 

Tata Város Önkormányzata 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt., Tatabánya 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága 

Kuny Domokos Megyei Múzeum, Tata  

Tatai Mezőgazdasági ZRt. 

 

A verseny védnökei: 

Michl József  Tata Város Polgármestere 

Huszti András dandártábornok MH 25 KGY LDD parancsnok 

 

Biztonságtechnikai ellenőr: Zubor Sándor 

 

Egyebek: 

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

   - A balesetek megakadályozása érdekében kérünk Mindenkit, a biztonsági rendszabályok 

maradéktalan betartására!  

   - A verseny alatt alkoholt fogyasztani TILOS!  

   - Az előnevezett versenyzők vendégeink egy tál meleg ételre, vendégebéd az előnevezési 

határidőig igényelhető, 500Ft/fő. 

   - Büfé is üzemel.  

   - A változtatás jogát fenntartjuk. 

Eredményes versenyzést, jó szórakozást kíván a szervező bizottság! 


