
 

X. Tatai Tradicionális Íjászverseny 
A TTT-HSE „Tatai Celőkék” Íjász Szakosztályának tagjai szeretettel 
meghívják íjásztársaikat, barátaikat és az íjászat iránt érdeklődőket. 

VERSENYKIÍRÁS 

Verseny célja:  
Nemes versengésben, baráti szellemben történő megmérettetés egyénileg és csapatban, valamint a tatai 
íjászhagyományok ápolása, népszerűsítése egy történelmi környezetben. 

Verseny helye: 
Tata festői helyszínén lévő Öregvár udvara, valamint a várárok és a tópart 

Verseny ideje:   2016. június 04. szombat 

Támogatóink:  - Tata Város Önkormányzata  
- Kuny Domokos Múzeum, Tata 
- Mezőgazdasági Zrt., Tata  
- Platán Café & Restaurant, Tata  
- Öreg-tó Club Hotel, Tata 
- Kétezer Éves Sólyom Tradicionális Íjász és Hagyományőrző bolt, Tata 
- Sollers Print Nyomdaipari Kft., Tata 

Verseny védnöke:  Michl József (Tata város polgármestere) 

Biztonságtechnikai ellenőr:  Molnár Gábor 

Program:  - 08:00 - Nevezés, regisztráció: 08.00-09.30 (bemelegítés: 08.30-09.45) 
- 10:00 - Megnyitó 
- 16:00 - Eredményhirdetés 

A verseny vége és az eredményhirdetés között játékos vetélkedő 
- 17.00 - Városnéző „vonatozás” 
- 18:00 - Különdíjak sorsolása a jelenlévő versenyzők között 

Díjak: 3nap 2éjszaka a Platán Restaurant & Café, Várárok Vendégházában; 
3nap 2éjszaka az Öreg-tó Club Hotelben; 2000 Éves Sólyom Tradicionális 
Íjász- és Hagyományőrző Bolt ajándéktárgyai stb., és további felajánlások 

- 18:30 - Regös Sziránszki József fellépése 

Verseny jellege: 
Tréfa/öröm; 18 cél, célonként 3 lövés (10, 8, 5, M); méretlen táv, max.: 30m-ig; 

Kategória: 
A pusztai népek visszacsapó reflexíjai, névvel ellátott fa vesszőkkel. 
Lövésnél az egyik ujjal érinteni kell a vesszőt!  
A versenyen való részvételnek nem feltétele az íjhoz igazodó öltözet, de akinek van, kérjük, viselje. 

Korosztályok, nevezési díjak, lőtávolság jelölése: 
- mini (9 éves korig)             500 Ft (fehér karó) 

- gyerek lány, fiú (10-13 év)   1.000 Ft (fehér karó) 

- ifi lány, fiú (14-17 év)      2.000 Ft (kék karó) 

- felnőtt nő, férfi (18-49 év)  3.000 Ft (kék karó)  

- tiszteletreméltó (50 évtől)   3.000 Ft (kék karó) 

Helyszíni nevezés esetén: + 500Ft pótdíj  
A nevezési díj az előnevezetteknek tartalmazza az ebédet. 
 



Csapatverseny: 
- A csapatverseny tétje, a 2007-ben indított Vándordíj.   
- 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.  
- Csapattagok csak egy "fészekaljból" (alakulat, egyesület) nevezhetnek. 
- Egy fő csak egy csapatban indulhat. 
- A csapattagok egyéni eredményei kerülnek összesítésre és az így legtöbb pontot elérő csapat a 
győztes.  

Előnevezés határideje:   2016. június 01. (24.00 óráig) 

Versenyre jelentkezés:   Molnár Gábor 06-70/618-7224 (20.00-ig!) 
E-mail cím: tataicelokek@citromail.hu  (a nevezéseket visszaigazoljuk!) 

Jelentkezéskor kérjük megadni: 
Egyéni versenyre:  - Név, Korosztály (miniknél és tiszteletreméltóknál születési év is!), Egyesület  
Csapatversenyre:  - Név (5 fő), Egyesület  

Díjazás:  
Egyéni verseny:   - I., ajándék, érem, oklevél;  II., III. helyezett:érem, oklevél  
Csapatverseny:   - I. helyezett csapat elnyeri Tata város vándordíját (Cs. Kiss Ernő alkotása). 

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

Szállás lehetőségek: 
Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági Tábor (A résztvevőknek kedvezményes) 

4 ágyas szobák (közös vizesblokk) 2000 Ft/ fő  
Faházak (közös vizesblokk) 1800 Ft/ fő  
Kőházak (nagyobb csoportoknak: 11-14 fős szállások) 1800 FT/fő  
Hotelszobák 5000 Ft/fő ártól   
További információ: www.oregtohotel.hu; info@oregtohotel.hu; Telefon: 06 30 756 6116 

Platán Várárok Vendéglő 
 
Egyebek: 

- A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 
- A balesetek elkerülése érdekében kérünk mindenkit, a biztonsági rendszabályok maradéktalan betartására! 
- Tilos a verseny előtt és alatt alkoholt fogyasztani!  
- Tilos a kihelyezett versenycélokra versenyen kívül rálőni! (A verseny a megnyitótól az eredményhirdetésig 
tart!) 
- A szabályok megszegőjét kizárjuk a versenyből, addigi eredményét töröljük, a nevezési díját nem áll 
módunkban visszafizetni!. 
- A csoportok elosztásánál a minit és a gyermeket a szülővel vagy egy csapattagjával azonos csoportba 
tesszük, más kérést nem áll módunkban teljesíteni. 
-  A versenyen résztvevő hozzájárul a róla készült felvétel szabadon történő felhasználásához.  
-  Az előnevezési határidőig vendégebéd is igényelhető, 800Ft/fő. 
- A verseny során büfé üzemel.  

 
A változtatás jogát fenntartjuk. 
 

Eredményes versenyzést, jó szórakozást kíván a rendezőség 

 

http://www.oregtohotel.hu/index.php/hu/
http://www.platanrestaurant.hu/vendeghaz/

