
*V. SOMOGYORSZÁG-BORONKA TÖRTÉNELMI ÍJÁSZ KUPA - KÉTHELY*

A Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület ez úton adja tudtára azok

számára, kik nemes íjász megmérettetésre vágynak, hogy Urunk 2013.

évének Áldás havának (július) 7.  napján, vasárnap 10 órától történelmi íjászversenyt hirdet a

Somogyországban található településen, Kéthelyen, a Három Góbé Tanyán. Eme

eseményre meghívatik minden íjfeszítésben járatos férfiember,

asszonyszemély, ifjú, hajadon és gyermek.

Amennyiben bízol karod s íjad erejében, éles szemed látásában, büszke

lelked nyugalmában, úgy a következő feltételekkel indulhatsz a

megmérettetésen:

-                     Vállalod mind a 25 próbán történő megmérettetést,

-                     Íjad visszacsapó reflexíj (magyar, székely, szkíta,

hun, mongol, stb.), botíj (longbow), vagy fából készült reflex íj,

-                     Vesszőid fából készültek, madártollakkal, valamint

gyakorló heggyel ellátottak (reflex íjnál engedélyezett az alumínium és

karbon vessző is),

-                     Áldás havának hetedik napján 7.30 és 9.30 óra

között megjelensz versenyünk helyszínén,

-                     Őseink viseletébe öltözött versenyzőket szívesen

fogadjuk, a legszebb hagyományőrző ruhát viselő versenyzőt külön díjazzuk

(hagyományőrző viselet nem kötelező).

*A VADÁSZREFLEX ÍJJAL NEVEZŐ ÍJÁSZOK RÉSZÉRE VENDÉG KATEGÓRIÁT INDÍTUNK. *



A pálya helyszíne a kéthelyi Három Góbé Tanyán kerül kialakításra, ahol

vendéglátóink szeretettel és számos programmal várják mind az íjászokat és

kísérőiket, mind az érdeklődőket.

*Időpont:*

-                     2013. július 7. (vasárnap)

*Korosztályok:

-                     Szenior (Tiszteletreméltó)       50 év és felette

-                     Felnőtt (Vitéz)                               21-49 év között

-                     Ifjúsági (Dalia)                               15-20 év között

-                     Serdülő (Levente)                        12-14 évközött

-                     Gyermek (Apród)                         8-11 év között

-                     Mini    (Törpe)                                7 év és alatta

*Nevezési díj:*

-                     Szenior                                          3.500.-Ft

-                     Felnőtt                                          3.500.-Ft

-                     Ifjúsági                                          3.000.-Ft

-                     Serdülő                                         2.500.-Ft

-                     Gyermek                                       1.500 Ft

-                     Mini                                              ingyen (csak az ebéd árát fizetik)

Lehetőség van előnevezésre, melyet a lent megadott e-mail címen, vagy

telefonszámokon lehet megtenni. Az előnevezés határideje 2013. július 05-én, 17.00.

Az étkezést csak ELŐNEVEZÉS ESETÉN tartalmazza a nevezési díj. Azok



számára, akik nem jelzik előre nevezési szándékukat, nem tudjuk garantálni

az ebédet. Kísérők részére térítés ellenében ebéd igényelhető. A kísérő ebéd ára 800 Ft.

 A verseny ideje alatt büfé üzemel. A verseny ideje alatt szeszesitalt nem szolgálunk fel!

Az íjászverseny után távlövő versenyt hirdetünk, ahova bárki nevezhet, aki

az íjászversenyen elindult.

Eredményhírdetés elött meglepetés műsor lesz!

*Versenykategóriák:*

-                     Magyar és egyéb pusztai nomád íj

-                     Történelmi hosszú íj

-                     Modern hosszú íj

-                     Természetes anyagokból készült íj

-                     Vadászreflex (a minősítőn nem indul)

*Célok, pontozás:*

-                     Célok:

o       25db cél (melyek között lesznek harci, vadász és céllövész célok is)

o       1 kör, célonként 3 lövés (kivéve az aranykarót)

o       Lőtávolság: 8-30m között

o       Ahol szükséges, ott a célok mögé vesszőfogó hálók kerülnek kihelyezésre.

-                     Pontozás:

o       10, 8, 5 pont (kivéve az Aranykarót)

*Díjazás:*

-                     Oklevél



-                     Érem

-        Kupa minimum 5 fő kategóriánként

*Időrend:*

7.30-9.30              Íjász verseny regisztráció                             Bemelegítés

9.30-10.00            Rendezvény megnyitója                             Íjász csoportok indítása

10.00-15.30          Íjászverseny

15.30-16.00          Távlövő verseny

16.00-17.00 Meglepetés műsor

17.00-17.30          Eredményhirdetés

*Rendező:*

-                     Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület

*Biztonságtechnikai ellenőr:*

-                     Csáki Alpár (Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület)

*Elérhetőségek:*

-                     Csáki Alpár                       30/394-0978

-                    Weboldal                          www.bie.hu

-                     E-mail: bhiegyesulet@gmail.com

-                     Levelezési cím                   8700 Marcali, Alkotmány u. 22/A.

*Egyéb információk:*

-                     Parkolási lehetőség a verseny helyszínén

-                     GPS koordináták:              É 46°38'6.348"  - K 17°23'59.458"  (Kéthely, Sári u. vége)

A szervezők a változtatás jogát fenntartják. 

 

http://www.bie.hu/


 


