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

2011. június 04 
 

VERSENYKIÍRÁS 
Verseny célja:            
Nemes versengésben, baráti szellemben történő megmérettetés egyénileg és csapatban, il-
letve az íjászat népszerűsítése egy csodálatos történelmi környezetben. 

Verseny helye:    
Tata festői környezetében lévő Öregvár udvara és a várárok (Tata, Tópart.) 

Támogatóink:   
  - Tata Város Önkormányzata 
  - Kuny Domokos Megyei Múzeum, Tata  
  - Tatai Mezőgazdasági ZRt. 
  - Hotel Kristály, Tata 
  - Platán Restaurant & Café, Tata (Játékos vetélkedő különdíjai) 

A verseny védnökei:  
- Michl József Tata Város Polgármestere 
- Sándor Zsolt dandártábornok MH 25. Klapka György Lövészdandár parancsnok 

Biztonságtechnikai ellenőr:   Molnár Gábor 

Program:  
Nevezés, regisztráció: 08.00-09.30 
Megnyitó: 10.00 
Tervezett befejezés: 16.00      
A verseny vége és az eredményhirdetés között játékos vetélkedő, különdíjakért 
Eredményhirdetés:  17.00  

Verseny jellege:  Tréfa/örömíjász verseny; 15-20 cél, célonként 3 lövés (10, 8, 5, 0); méretlen 
táv, max.: 30m-ig. 

Kategória:  
 A pusztai népek visszacsapó reflexíjai, névvel ellátott fa vesszőkkel. 
 A versenyen való részvételnek nem feltétele az íjhoz igazodó öltözet, de akinek van, kérjük, 
viselje. 

Korosztályok, nevezési díjak 
(születési év szerint, min. 5 fő részvétele esetén kerül megrendezésre): 
   - 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)                2.500 Ft      (kék karó) 

   - tiszteletreméltó (50 évtől)                2.500 Ft      (kék karó) 

   Helyszíni nevezés esetén:                    + 500 Ft pótdíj 
MH verseny esetén: 
   - felnőtt nő, férfi    (18-49 év)      ingyenes      (kék karó) 

   - tiszteletreméltó     (50 évtől)      ingyenes      (kék karó) 

   (Étkezési hozzájárulás: 500 Ft/fő) 



 
Csapatverseny 
- A csapatverseny tétje, a 2007-ben indított Vándordíj elnyerése, illetve az MH 25. Klapka 
György Lövészdandár parancsnoka által 2008-ban alapított Vándorserleg elnyerése. 
- Amennyiben 5 csapatnál kevesebb nevezés érkezik a Vándordíj nem kerül kiadásra! 
- A csapattagok nevét kérjük az előnevezéskor, legkésőbb a regisztrációkor megadni. 
- Egy csapat 5 fő, csapatonként legfeljebb 1fő mini vagy gyerek nevezhető. 
- MH csapat esetén a létszám 3 fő felnőtt, vagy tiszteletreméltó kategóriából 
- Csapattagok csak egy "fészekaljból" (alakulat, egyesület) nevezhetnek. 
- Egy fő csak egy csapatban indulhat, vagy MH, vagy "civil" csapatban. 
- A csapattagok egyéni eredményei kerülnek összesítésre és az így legtöbb pontot elérő csa-
pat a győztes. 
 
Előnevezés határideje: 2011. június 01. 
 
Versenyre jelentkezés: Molnár Gábor  06-70/618-7224 (14.00 óra után!) ttt_hseijaszai@cit-
romail.hu 
 
Jelentkezéskor kérjük megadni 
  Egyéni versenyre:    Név, Születési év, kategória, Egyesület 
  Csapatversenyre:     Név (5 fő), Egyesület 
  MH egyéni versenyre: Név, Születési év, kategória, Alakulat, vagy Honvéd SE 
  MH csapatversenyre:  Név (3 fő), Alakulat, vagy Honvéd SE 
 
Díjazás: 
Egyéni verseny esetén:           
   I. helyezett kupa, érem, oklevél; 
   II-III. helyezettek érem, oklevél; 
   IV-VI. helyezettek oklevél 
 
Csapatverseny díjazás: 
   Az I. helyezett csapat elnyeri Tata város vándordíját 
      - Cs. Kiss Ernő alkotása - Egymás után folyamatosan 3 alkalommal kell elnyerni, hogy a 
csapat végleg megtarthassa. 
   Az MH csapatverseny esetén a győztes csapat elnyeri a MH vándorserlegét. 
 
Egyebek: 
- A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 
- A balesetek elkerülése érdekében kérünk mindenkit, a biztonsági rendszabályok maradék-
talan betartására!  
- TILOS a verseny alatt alkoholt fogyasztani és a kihelyezett célokra versenyen kívül rálőni! 
- A szabályok megszegőjét kizárjuk a versenyből, addigi eredményét töröljük, a nevezési díját 
nem fizetjük vissza. 
- A csoportok elosztásánál a minit és a gyermeket a szülővel vagy egy csapattagjával azonos 
csoportba tesszük, más kérést nem áll módunkban teljesíteni. 
- Az előnevezés határidejéig vendégebéd (egy tál meleg étel) igényelhető, 500Ft/fő. 
- A verseny során Büfé üzemel.  
 
A változtatás jogát fenntartjuk 

 

Eredményes versenyzést, jó szórakozást kíván a szervező bizottság! 


