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

2021. június 05 
 

VERSENYKIÍRÁS 
Verseny célja: 
Nemes versengésben, baráti szellemben történő megmérettetés egyénileg és csapatban. 

Verseny helye: 

Tata festői helyszínén lévő Öregvár udvara és a tópart. 

Verseny ideje: 2021. június 05. szombat 

Verseny védnöke: 

Michl József, Tata város polgármestere 

Előnevezés határideje: 2019. június 3. szerda 20 óráig 

Helyszíni nevezés NEM lehetséges, így kérünk mindenkit, időben nevezzen itt:  NEVEZÉS 

Program: 

08:00-09.30 - regisztráció, technikai ellenőrzés, belövőpálya nyitva  
09.40 - Megnyitó 
10.00-15.00 Verseny 
16:00 - Eredményhirdetés 

Verseny jellege: 

24 cél a MISZ történelmi Versenyszabályzatához hasonlóan. 

Kategóriák: 

- történelmi íj (magyar és egyéb pusztai íjak) 
- botíjak 
- Vadász íjak (csak favesszővel és madártollal szerelve) 

 

Korosztályok, nevezési díjak, lőtávolság jelölése: 

- Mini -9 éves korig, ingyenes, fehér karó; 
- Gyerek 10-14 év között, 2500 Ft, fehér karó; 
- Ifjúsági 15-17 év között, 3500 Ft, kék karó; 
- Felnőtt 18-50 év között, 3500 Ft, kék karó; 
- Tiszteletreméltó 51 év és felette, 3500 Ft, kék karó 

 

Csapatverseny: 

- A csapatverseny tétje, a 2007-ben indított Vándordíj.  
- Egyesületenként egy csapat nevezhet (5 fő) 
- Csapatonként a legtöbb pontot elérő 4 íjász eredménye kerül be a csapatpontszámba, 
azonban csak 1 fő gyerek/ifi vagy vadász íjjal lövő lehet a csapatban! 

https://sites.google.com/view/tataicelokek


 

Díjazás:  

Egyéni verseny: 

- I., II., III. helyezett: érem, oklevél 

Csapatverseny: 

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

Egymást követő 3 versenyen kell elnyerni, hogy a csapat végleg megtarthassa. 

 

Egyebek: 

- A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 
- A balesetek elkerülése érdekében kérünk mindenkit, a biztonsági rendszabályok maradék-
talan betartására! 
- Tilos a verseny előtt és alatt alkoholt fogyasztani! 
- Tilos a kihelyezett versenycélokra versenyen kívül rálőni! (A verseny a nevezéstől az ered-
ményhirdetésig tart!) 
- A szabályok megszegőjét kizárjuk a versenyből, addigi eredményét töröljük, a nevezési díját 
nem áll módunkban visszafizetni! 
- A csoportok elosztásánál a mini kategóriájú gyermeket a szülővel vagy egy csapattagjával 
azonos csoportba tesszük, más kérést nem áll módunkban teljesíteni. 
- A nevezések leadásával a versenyzők és annak kísérői tudomásul veszik, hogy a verseny-
eredmények feldolgozásához, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges személyi adataikat, a 
szervező egyesület kezeli és tárolja a versenyszezon végéig.  
- A versenyzők és hozzátartozóik a nevezés leadásával tudomásul veszik, hogy róluk a ver-
seny szervezői fényképet és videó anyagot készítenek a verseny ideje alatt, amit a szervező a 
későbbiekben, időkorlát nélkül, sporttevékenységével összefüggésben felhasználhat írott és 
elektronikus felületeken is 
- A verseny során büfé üzemel. 

Info: 
email: tataicelokek@gmail.com 
Kovács-Pataki Krisztián +36703663066 

 

Eredményes versenyzést, jó szórakozást kíván a szervező bizottság! 


