
3D örömíjász verseny  Siklós 
 
 

Esemény ideje: szombat, április 18. 2009 
 
Vége: szombat , április 18, 2009 
 
Kategória: 3D/ vadászverseny 
 
Leírás: Az „Apró Paták” Lovas Sport Egyesület sok szeretettel vár minden íjászt és 
érdeklődőt 2009. április 18-án ( szombat ) 10 órától megrendezésre kerülő 3D vadászíjász 
versenyre. 
 
A verseny helye:  Siklós, Postaszállás 11. ( a Matty felé vezető úton a régi állatvásár térrel 
szemben ) 
 
Jellege: 3D 
 
Kategóriák: csigás, olimpiai, vadászreflex, tradicionális, longbow  
Minden kategória indul amennyiben minimum három versenyző nevez , amennyiben nincsen 
meg a kellő létszám, indulhat egy nehézségi fokkal magasabb kategóriában. 
Új kategóriák: történelmi nyílpuska( fatestű, szarvakon nem lehet csiga, maximum fonterőség 
150, távcső használata tilos, felhúzása kézi erővel történhet, a vesszők a megszokott 
versenyhegyeket tartalmazhatja). 
Fúvócsöves kategória : 0-25m –es távolságig ( az íjász kategóriákban nevezők fúvócsővel 
ingyenesen indulhatnak) 
Szabályok: EAA 3D szabályrendszer 
Csigás és olimpiai 5-50 méterig 
Reflexíjak 5-35 méterig 
Tradicionális, longbow 5-35 méterig 
Gyerekeknek 20 méterig kiegészítéssel 
20 db 3D-s cél. 1 kör, 2 lövés teljes értékű pontért ( pontozás 10-8-5-4)  , ha találat nem 
történt csökkentett  pontszámért + 1 lövés ( 4-3-2-1 ) 
Minden cél mögé vesszőfogó hálót erősítünk. 
 
Tervezett program: 
 
9.00   nevezés, versenyadminisztráció (csapatbeosztások) 
10.00-10.30 pálya elfoglalása 
10.35 az első lövés 
15.00-tól a csapatok beérkezése- ebéd 
16.30 eredményhirdetés 
  
Nevezési díj: 
 
Előnevezéssel: ( név, életkor és kategória megadásával) 
 
Felnőtt ( 17 éves kortól): 2500.- Ft                                                                   
11-16 évig: 2000.- Ft  



0-10 éves korig: 1500 Ft 
 
Előnevezés nélkül: 
Felnőtt ( 17 éves kortól): 3000.- Ft 
11-16 évig: 2500 .-Ft 
0-10 éves korig: 2000.-Ft 
 
„Apró Paták” LSE tagsággal rendelkezőknek: 
Felnőtt ( 17 éves kortól): 1500.- Ft 
11-16évig: 1200.- Ft 
0- 10 éves korig: 1000.- Ft 
 
Vendég ebéd: 500 .-Ft ( előnevezésnél jelezni kell!) A verseny ideje alatt a helyszínen büfé 
üzemel. 
 
Előnevezési határidő: 2009. április 17. 
Heller Tünde 06202060621 telefonszámon, illetve az apropata@vipmail.hu email címen. 
 
Díjazás:  Érem és oklevél a dobogósoknak 
 
Támogatók: Maurergrafika, Szerena BT 
 
 
Fontos szabályok: 
 
TILOS 
 

� a verseny előtt és a verseny ideje alatt szeszesital fogyasztása tilos ( alkoholt a büfében 
addig nem szolgálunk ki) 

� a szemetelés a pályán és az egyesület telephelyén 
� a kihelyezett 3D-s célokra versenyen kívül rálőni 
� mások testi épségét veszélyeztetni 

 
 
Amennyiben a fenti szabályokat valaki megszegi, úgy azt a versenyből kizárjuk, az 
eredményét töröljük. Ez esetben a nevezési díjat visszafizetni nem áll módunkban. 
 
Biztonságtechnikai ellenőr: Bohár Ervin ( engedély száma: BT/001/0801/07/EK) 
 
Szeretettel várunk mindenkit! 
 
 
 


