
MEGYER TÖRZSI LAKOMA ÉS BARANYA ÍJÁSZA 2013 

3. FORDULÓ 

 ÖRÖMÍJÁSZ ÉS FÚVÓCSÖVES MEGMÉRETTETÉS 

Alszakosztályunk alapításának első évfordulójának megünnepléséül és a Baranya Íjásza 

versenysorozat harmadik fordulója alkalmából szeretettel várunk minden fúvócsövest közelről 

és távolról a június 8-án Pécsen rendezett örömíjász és örömfúvócsöves megmérettetésre! 

Rendező: „Apró Paták” Lovas Sport Egyesület Íjász Szakosztály 

Megyer Követői Alszakosztály 

Időpont: 2013. június 8., szombat 

Helyszín: Pécs, Melinda utca 10. (A Melinda utcai Szabadidőparkban) 

GPS koordinátái: N 46° 2' 45.6" ;E 18° 12' 41.5" 

Verseny jellege: 3D-s örömíjász és örömfúvócsöves verseny 

11 db 3D és ügyességi cél, 2 kör, célonként 2+1 lövés. 

Kategóriák: 

 tradicionális 

 fúvócső 

 vadászreflex 

 longbow 

 olimpiai 

 történelmi nyílpuska 

Tervezett program 

09:00 – 10:00 Nevezés, versenyadminisztráció, csapatok beosztása 

10:00 – 10:30 Pálya elfoglalása, verseny kezdése 

15:00 – 16:30 Csapatok beérkezése, ebéd 

16:30 -tól Eredményhirdetés 

Előnevezés: 

Kérjük az előnevezés során megadni a nevet, az életkort, a kategóriát és az egyesületet! 

Előnevezési határidő: 2013. 06. 06. csütörtök 24:00 

E-mail: megyerkovetoi.pecs@gmail.com 

Tel.: 06304145262 (Miszlovics Gábor) 

Nevezési díjak korcsoportok szerint: 

Íj kategóriák 

Korcsoport Kor Nevezési díj 

Mini 0-9 év 
1500 Ft 

Gyerek 10 – 13 év 

Ifi 14 – 17 év 2000 Ft 

Felnőtt 18 – 49 é 
3000 Ft 

Senior 50 + 

Fúvócső 

Gyerek 0-17 év 
1500 Ft 

Felnőtt 18+ 

A nevezési díj fizethető Balatoni Koronával és Soproni Kékfrankossal is. 

Vendég ebéd: 600 Ft, melyet kérünk az előnevezés során jelezni! 

Minden kategória indul, amennyiben minimum három versenyző nevez. Amennyiben nincs 

meg a kellő létszám, a versenyző indulhat egy nehézségi fokkal magasabb kategóriában vagy 

kizárólag oklevélért a saját kategóriájában. 

mailto:megyerkovetoi.pecs@gmail.com


Kedvezmények 

A kategória nevezési díjából az alábbi kedvezmények levonása vehető igénybe. 

A kedvezmények összevonhatóak, de maximum 500 Ft/fő-ig 

 Aki íjjal indul, az fúvócsővel ingyen indulhat, ha rendelkezik bármilyen íjász vagy 

fúvócsöves egyesületi tagsággal, melyet tagkártyája felmutatásával igazolni tud. 

 Apró Paták LSE tagság: 500 Ft/fő 

 Kategóriának megfelelő felső és alsó ruházat: 300 Ft/fő 

 Egy egyesületből min. 10 előnevező, és a versenyen megjelenő íjász: 300 Ft/fő 

 Családi kedvezmény 3 főtől: 300 Ft/fő 

 Versenykiírás megosztása a Megyer Követői Facebook oldalán június 8., csütörtök 

éjfélig, előnevezéssel: 300 Ft/fő, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=511373878927295&set=a.471791236218893.104160.46015264404

9419&type=1&theater 
Díjazás: 

 Érem és oklevél a dobogósoknak. 

Különdíjak 

 Névre szóló emléklap minden résztvevőnek. 

 Minden mini és gyerek kategóriában résztvevő jutalomban részesül. 

 A legmesszebbről előnevező és a versenyen megjelenő versenyző vagy egyesület 

különdíjban részesül. 

 A legnépesebb egyesület különdíjban részesül. 

Fontos szabályok: 

 A verseny előtt és a verseny ideje alatt szeszesital fogyasztása tilos! 

 Tilos a szemetelés a pálya egész területén! 

 Mások testi épségét tilos veszélyeztetni! 

 A kihelyezett célokra tilos versenyen kívül rálőni! 

 Minden versenyző köteles ellenőrizni, hogy a megfelelő kategóriába és korcsoportba 

nevezett, és a köteles a megfelelő karótól végiglőni a versenyt! 

Amennyiben a fenti szabályokat valaki megszegi, úgy azt a versenyből kizárjuk, eredményét 

töröljük! Ez esetben a nevezési díjat visszafizetni nem áll módunkban. 

Biztonságtechnikai ellenőr: Bohár Ervin (engedély száma: BT/001/0801/07/EK) 

Támogatóink: KÉK Egyesület, Illés Pékség Kft. 

Tájékoztató: Ez Egy szabadidős sportverseny, amely nem része egyetlen országos versenysorozatnak, bajnokságnak 
vagy pontszerző versenynek sem, amelyet valamely országos szövetség rendez 

web: www.apropatak.hu; facebook: https://www.facebook.com/pages/Megyer-K%C3%B6vet%C5%91i/460152644049419 
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