Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület
1211 Bp., Kiss J. alt. u. 61. | Levélcím: 1751 Bp. postafiók: 262. | email: levelek(„a”kukac)csihe(pont)hu

Ezennel meghívunk a XXVIII. MEDITOP kupára!
A verseny
ideje:
A verseny
jellege:
Kategóriák:

2016.01.23. szombat, 1000-kor. Eredményhirdetés várhatóan 14 és 16 óra között lesz.
Két kör, 12 cél, 12 lőállásból, változó távolságokról. (Nem szabad semmi komolyra gondolni…)
Lőállásonként 3 lövés. A két kör között szünet, amikor is a pályát kicsit átrendezzük!
Figyelem!
A távolságok (5..25m) minden korosztálynak ugyanazok! (Nincs gyerek, és mini lőállás!)
Csigás íjakat ezúttal sem tudunk fogadni! (Technikai okok miatt: átlövik a hálót.)

Díjazás:

Érem+oklevél minden előforduló kategóriában. Kupa csak azokban a kategóriákban, ahol minimum 5
fő vesz részt.

Korcsoportok mini:
és nevezési
gyermek:
díjaik:
ifi:
felnőtt:
tiszteletre méltó:

10. év és alatta
11-14 év
15-18 év
19-49 év
50. év és felette

Ingyenes.
1000 Ft.
2000 Ft.
3000 Ft.
3000 Ft.

(Annyi évesnek számít valaki, ahányadik születésnapja a
verseny évében van, függetlenül attól, hogy a
születésnapja a verseny előtt, vagy után van, volt, vagy
lesz.)

Helyszín:

Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tornaterme. Budapest, XX. Vörösmarty
u. 30. Kérünk mindenkit, hogy tiszta váltócipőt hozzon, és abban legyen a tornateremben.

Előnevezés:

Kérünk, hogy az írásos formákat részesítsétek előnyben! Az adatok, amiket kérünk: név,
korcsoport, kategória, egyesület.
Elérhetőségeink: e-mail: nevezes(“a”kukac)csihe(pont)hu. Vagy írhatsz honlapunk segítségével. Ha az
előbbiek nagyon nem mennek: SMS: (30)4313849. Határidő: 2016.01.22. 1500 (péntek).
Itt ellenőrizheted a nevezés sikerességét: Nevezési lista

Létszám:

Van rá az esély, hogy a terem befogadóképességén felül kívánjanak részt venni a versenyen.
Ebben az esetben a nevezések sorrendjében, a terem befogadóképességéig töltjük fel a termet,
a többiek nevezését nem áll módunkban elfogadni.
Ez teszi szükségessé az előnevezést.

Kaja:

Hideg-kajás büfé.

A részvétel
feltétele:

Versenyünk szabadidősport, bárki jöhet, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt csak az
előnevezettek indulhatnak! Versenyeinkre vonatkozó biztonsági szabályunkat azért be kell tartanod:
A biztonsági szabályzat kivonata. A nevezés és a részvétel önkéntes, mindenki saját felelősségére
vesz részt a versenyen! 14. életévét be nem töltött gyermek csak felnőtt kísérő jelenlétében és
felelősségére versenyezhet.

Támogatóink:

A változtatás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel várunk!A szervezők

