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Tisztelt íjásztársak!

2013. Kikelet havának (márc.)17. napján, a IX. Tavaszköszöntő ünnep keretein belül, újra 
nyílreptető versenyt tartunk, Körmend városában a Batthyány-kastély kertjében.

Nevezés: 8.30-tól 9.30-ig, a verseny 10.00 órától indul.
A verseny egy körös lesz, 26 db cél lesz kihelyezve. 

Beérkezés: kb:16.00-kor.

Eredményhirdetés: kb:17.00-kor.
Célok:    2.5D,  3D,  ügyességi,   2 lövés/cél

Nevezési díj:  Tiszteletre méltó ( 50 év fölött): 3.200 Ft.

                        Felnőtteknek ,(18-50 éves korig): 3.200 Ft. 

                        Ifjúsági, (14-17 éves korig): 2.700 Ft. 

                        Tanulók, (10-13 éves korig): 2.000 Ft 

                        Gyerekek, (7-10 éves korig): 1.200 Ft.

                        Minik, ( 7 év alatt) ingyenes +700 Ft étkezés.

                       Kísérők étkezési igényét az előnevezésnél jelezzétek 700 Ft/fő
Étkezés:  A nevezésdíjban bennfoglaltatik egy tál meleg étel. Büfé megfizethető árakkal.

Díjazás: érem, oklevél (amennyiben kategóriánként legalább 5 fő indul) szponzorok által felajánlott 
tárgyjutalom.

Minden íjkategóriát szívesen várunk és értékelünk.

Lő  távok:   7– 49 méter között.
 Minden résztvevőt kérünk, hogy lehetőség szerint íjtípusának megfelelően korhű ruhában jelenjen 
meg.
A verseny egy egész napos rendezvény része, amire az íjászok hozzátartozóit, az íjászat után 
érdeklődőket, vagy „csak” a kíváncsi nézelődőket szeretettel várjuk. A pálya úgy lesz kialakítva, hogy 
a versenyzőket kísérni, videózni, fotózni lehessen. Természetesen meghatározott korlátokon belül.

A csoportbeosztást a helyszínen a szervező készíti a Ti segítségetekkel!

Előnevezést: Csak  név, egyesület, kategória, korosztály megjelölésével fogadunk el.
Nevezési határidő: 2013. márc. 15. 20.00 óráig Haraga Attilánál
70/380-1211, vagy  h.attila@galex.hu
BTE: Vass Viktor
A felszerelést érintő esetleges károkért és sérülésekért a szervező semmilyen felelősséget nem 
vállal! 
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A versenyen való részvétel saját felelősségre történik!

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!
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