
3D Hegyalja Kupa. (nagyvad lövészet)

A KÖMENDI RÉGIÓ EGYESÜLET,  Hegyalja Kupa elnevezésű 3D vadászversenyt rendez.

A verseny időpontja: 2014. október 19. vasárnap 
A verseny helyszíne: Körmend (Nádasd – Hegyalja, Szarvas csárda, 86-os és 76-os út kereszteződésénél) 
Célok: 28 db. 3D cél (bagoly, nyúl, róka stb. célok mellőzve)1+2 lövés egy fordulóban, méretlen távokon. (kb15-55m) 
Pontozás: 
első vessző: 20, 18, 16; 
második vessző: 14, 12, 10; 
harmadik vessző; 8, 6, 4; ill. 0 
A céloknál csak az átlőtt vonal esetén adható meg a magasabb pontszám! 
Biztonság Technikai Ellenőr: Nyáradi Csaba 
Díjazás: Minden kategóriában az első 3 helyezett kerül díjazásra, (érem, emléklap, egyéb tárgyjutalom) 
Az öt legnépesebb kategóriában induló íjászok első helyezettjeit serlegekkel is jutalmazzuk. 
Kategóriák és korcsoportok összevonása nincs.                                                                                              

Csigás kategória CU, HU: FITA szerint engedélyezett tartozékokkal.
Barebow, BB: nincs célzó szerkezet az íjakon vagy a nyílvesszőn jelölés, de felemelt vesszőtámasz, button , 
String – vagy Facewalking megengedett, elengedés ujjakkal, segédeszköz nélkül
Vadászreflex, TR-RB: célzó szerkezet nélkül, mutatóujj érinti a nockot, egy fix érintkezési pont az arcon, 
minden fajta vessző és íjablak megengedett.
Longbow. TR-LB: minden fajta longbow íj, nincs felemelt vesszőtámasz, csak madártollazású favessző, a 
mutatóujj érinti a nockot. 
Pusztai, PB-HB: nincs íjablak, madártollazású favessző, a mutatóujj érinti a nockot.

Korcsoportok és nevezési díj előnevezéssel:
Senior:    50 év fölött  : 3.500,-Ft  (€ 12.)
Felnőtt:   18 - 50 évig : 3.500,-Ft  (€ 12.)
Ifjúsági:  14 - 17 évig : 3.000,-Ft  (€ 10.)
Tanulók: 10 - 13 évig:  2.500.-Ft  (€ 9.)
Gyermek: 10 évig:       1.500.-Ft  (€ 5.)
(nemtől függetlenül)
Helyszíni nevezés esetén a nevezési díj 500.-Ft-tal emelkedik. 
Minden résztvevő vendég egy kiadós meleg ételre, amit a nevezési díj tartalmaz. Kísérők 750.- forintért 
igényelhetnek ebédet, melyet kérnénk előre jelezni. 
A helyszínen egész nap büfé üzemel. 
Előnevezés: név, egyesület, kategória, korosztály megjelölésével 2014. október 17. 20,00 óráig kizárólag 
írásban. Haraga Attila  email: h.attila@galex.hu érdeklődni: 70/380-1211 lehet. 
A csapbeosztást a szervezők végzik a nevezéskor, az íjászok érkezése szerint!

Versenyprogram:
Nevezés, bemelegítés, technikai ellenőrzés: 8,00-9,20 ig.
Köszöntés és szabályok ismertetése: 09,30 tól.
Első lövés: kb.10,00 órakor 
Eredményhirdetés: kb. 16,00 órakor
Beérkezés, étkezés után íjászvetélkedő külön díjért.

A verseny az időjárástól függetlenül megrendezésre kerül. 
A felszerelést érintő esetleges károkért és sérülésekért a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak!
Mindenkinek jó szórakozást és jó versenyzést kívánunk!
Régió Hagyományőrző Kulturális és Sportegyesület


