
 

 

LOKOSTRELSKI KLUB – ÍJÁSZ KLUB 

LENDAVA - LENDVA 
Szeretettel meghívunk minden kedves íjásztársat az  

október 11-én  megrendezendő 3D íjászversenyre, 

 3D LENDVA 
 

VERSENY IDŐPONTJA: 2015. október 11. 

VERSENY HELYSZÍNE: Völgyifalu (SLO – Dolina) , Vadászház közelében 

GPS:     Lat. : 46.54627 (46°32′46.572″N)      Lng. : 16.51133 (16°30′40.788″E) 
 

VERSENY: 
28 cél 1 körben célonként 2 lövéssel. Minden versenyző 90 masodperc áll rendelkezésre a két lövésre. Egy 

lőállasról ketten céloznak egyszerre. A versenyző kivansag szerint, állva vagy térdelve adja le lövéseit. A 

karótól jobra, balra vagy hátra 1 m –rel mozdulhatunk. Pontozás 11/10/8/5.  

Max. távolsag: piros karó 45m, kék karó 30m és fehér karó 20m. 
 

PROGRAM:     
-  8.00 - 9.20  Regisztráció, bemelegítés és csoportbeosztás (kivánság szerint) 

-  9.30   Megnyitó          

-  10.00 Verseny kezdete      

-  Veseny befejezése utan, ebéd és eredményhirdetés 

A nevezési díj az egyszeri étkezést magában foglalja. A helyszínen büfé üzemel. 
 

KATEGÓRIÁK:     : KOROSZTÁLYOK: 
- hosszú íj (tra0di és modern) (LB)   -  gyerek (8 - 11) 

- nomád íj (HB)     -  serdülő (12 - 14) 

- vadászreflex (BH-R)     -  ifjúsági (15 - 18) 

- barebow (BB)     -  felnőtt (19 do 50) 

- freestyle unlimited -csigás (CU) -  -  szenior (51 és fölötte) 

- bowhunter unlimited (3D) és  számszeríj (CRB) 

KARÓK: 
fehér: gyerek, serdülő (LB,HB,BH-R,BB) 

kék:    ifjúsági, felnőtt, szenior (LB,HB,BH-R,BB) 

serdülő (CU,3D), 

piros:  ifjúsági, felnőtt, szenior  (CU,3D,CRB) 

 

DÍJAZÁS:  Érem, oklevél. 

NEVEZÉSI DÍJAK: 

-  gyerek, serdülő: 7 EUR (2.000 Ft) 
-  ifjúsági:  9 EUR (2.500 Ft) 

-  felnőtt, szenior: 12 EUR (3.500 Ft) 

 

ELŐNEVEZÉS: 2015.október 9.(péntek) 20:00, e- mailben: lk.lendava@gmail.com 

Info – Kuzma Kristijan +386 40 697 781  vagy   Cseh Gyula  +386 31 269 407 

A versenyen való részvétel mindenki saját felelősségére történik! 
 Az esetleges károkért, balesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak! 

mailto:lk.lendava@gmail.com


 

 

 

 

Útvonal 

 

Az autópaja M7 (70) Budapesti iranyaból Tornyiszentmiklós kijárat követőjen Pince iranyaban haladunk 

egészen Völgyifaluig, ahol ki lessz jelölve a tovabbi haladási irany a verseny helyszinéig. 

Rédics felől Lendvan keresztül, Csentén keresztül érkezünk Völgyifaluba ahol ki lesz tablazva a tovabbi 

utirany.  

 
 

 


