
 „HELLO 2016” Íjásznap 
2016.01.03 – Verőce

Kedves íjásztársaink

A Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár „HELLO 2016” íjásznapot hirdet, melyre minden íjászt,
íjászatot kedvelőt szeretettel hív meg. 
Szívesen látjuk azokat, akik az újévet mozgással, egy kis kikapcsolódással kezdenék. Azokat,
akik jó hangulatban, versenyszellemben szeretnék ledolgozni a karácsonyi beigli maradékait, és
aktívan pihennének az ünnepek után. 
Várjuk  mindazokat,  akik  szívesen  vesznek  részt,  egy családi-,  baráti-  keretek  közt  zajló  78
lövéses megmérettetésen. 
Akik legutóbb csatlakoztak hozzánk, már tudják, hogy a terem 30 m táv lövésére is alkalmas így
kihívást, jelent minden indulónak, még a csigás íjászoknak is. 
Várjuk a versenyzők családtagjait, kicsiket, nagyokat, barátokat, csapatokat, szimpatizánsokat.
Új év, új célok, új kihívások! Mi így köszöntjük 2016-ot! 

Helyszíne: 2621 Verőce Garam út 8. - Sportcsarnok
         GPS koordináták: 47° 49' 19.5" N, 19° 2' 22.1" E

A megmérettetés jellege: 26 db 3D-s cél (célonként 3 lövés) 
A csigás íjjal lövők, ugyanezen célokra 2 lövést lőnek.
Célja: Nemes versengésben, baráti szellemben történő egyéni megmérettetés
Elektronikus pont rendszer beírás.

Kategóriák: Minden kategóriát indítunk (tradi, longbow, V-reflex, HU, CU, CB, BB, CRB, OL)

Díjazás: 
Minden kategória első három helyezettjét éremmel, és oklevéllel ismerünk el. 

A Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár minden kategória győztesének egy vitamin csomagot
ajándékoz.
Azt a csigás íjászt, aki a legtöbb pontot lövi, egy polifoam vesszőfogóval ajándékozunk meg.
A legtöbb pontot lövő V-reflex egy vadásztőrt kap ajándékba.
A legügyesebb tradicionális kis íjász (14 éves korig) egy tarsolyt kap ajándékba.
A legrátermettebb tradicionális íjász (15-100 éves korig) egy készenléti tegezt kap elismerésként.

Program:
08:00-tól: Érkezés, nevezés, gyakorlás
09:30: Megnyitó (Köszöntő, versenyszabályok ismertetése)
09:45: Versenykezdés
17:00: Díjkiosztó
A nap folyamán 1 x 15 perc szünetet iktatunk be. 

         Részvételi díjak: 
Mini: 8 éves kor alatt a részvétel ingyenes 
Gyerek: 8-14 év 1500 Ft/fő
Ifi: 14–18 év 2000 Ft/fő
Felnőtt – Senior: 18 év felett 3000 Ft/fő
A rendezvényre előnevezés szükséges!
Csak az első 100 fő nevezését tudjuk fogadni.



Nevezés: Izsóf László: 06-20/962-1324
izsoflaszlo@dunaweb.hu, kerecsen.ijaszlaci@gmail.com

Ellátás: zsíros kenyér - szendvics
Kérésre ebéd rendelhető a nevezéskor (étlapból): 1000 Ft/fő
A helyszínen büfé üzemel.

Egyéb információk:
A teremben váltócipő használata kötelező!
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt, 14 év alatti nevezőkhöz felnőtt kísérő 
szükséges.
A balesetek elkerülése érdekében kérünk mindenkit, a biztonsági rendszabályok betartására!
TILOS a versenyen alkoholt fogyasztani.
A szabályok megszegőjét kizárjuk a versenyből, eredményét töröljük. Ebben az esetben a nevezési
díját nem áll módunkban visszafizetni.     
A verseny egyéni szabályrendszer alapján zajlik.

A verseny lebonyolítója a Célpont–2010 Kft.

A rendezvénnyel  kapcsolatos  kiírásokat  és  mindenkori  információkat  a  www.ijaszlaci.hu  oldalon
találtok.

Várunk mindenkit szertettel: A rendezőség
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