Aktívklub-Zala24

Versenykiírás 2015:
4 x íjászversenyt + 4 x fúvócsöves versenyt

rendez 2015-ben az Aktívklub-Zala24 „A magyar íjászparadicsom“.
A Klub ünnepnapi programjának keretében teljes körű ellátással és bő programválasztékkal
hívjuk meg a 3D íjászokat és a fúvócsöveseket a különleges versenyeinkre.

Íjászversenyek időpontjai: kezdés 9 - 10 órakor.
Május 16. szombat, Áldozócsütörtöki vidám verseny: 3D		

Kiírás+ jelentkezés

Május 24. vasárnap Pünkösdi verseny: 3D + pálya 			

Kiírás+ jelentkezés

Június 08. szombat, Napkelte: 3D + vadászat / pálya 		

Kiírás+ jelentkezés

Augusztus 22. szombat, Tatár-Kupa: 3D-történelmi 			

Kiírás+ jelentkezés

Nevezési díj: tartalmazza a teljes ellátást és az ünnepi programot:
(beleértve a 600 euró értékű jutalmakat a győzteseknek)

Fúvócsöves versenyek időpontjai kezdés 13 órakor.
Május 16. szombat, FUN verseny: 3D					 Kiírás+ jelentkezés
Május 24. vasárnap, FUN verseny: 3D					 Kiírás+ jelentkezés
Június 08. szombat, FUN verseny: 3D					 Kiírás+ jelentkezés
Augusztus 22. szombat, FUN verseny: 3D- történelmi		

Kiírás+ jelentkezés

Nevezési díj: tartalmazza a teljes ellátást és az ünnepi programot, beleértve a győztesek jutalmait

Információ: info@zala24.com Telefon: 06 30 459 72 82

Aktívklub-Zala24

Versenykiírás:

„Áldozócsütörtök” - 3D íjászverseny: Május 16

+ választható hozzá: részvétel 13 órakor a 3D fúvócsöves versenyen
Szervezők & helyszín
Aktívklub Zala24 „A magyar íjászparadicsom“, kapcsolattartó: Stenzel Zsuzsanna
8784 Kehidakustány- Barátsziget, Barátsziget út 5. Magyarország
Időpont:
Május 16. szombat / kezdés 9 -11 között folyamatosan
Pontleadás vége: 15 óra/ eredményhirdetés 16 órakor
Verseny & értékelés:
Lövés : ismeretlen távolságokra. Értékelés: a Klub szabályai szerint
> 3D kör - 3 nyíl, összesen 48x 3D célra
Íjfajták:
1) távcsöves íjak- csigás íj 2) modern visszacsapó íj – reflex sportíj
3) tradicionális longbow és lovas íj
Korosztályok:
A) Általános: női- férfi- szenior B) ifjúsági: 11-17 éves C) Mini: 7-10 éves.
Résztvevők :
Maximum 100 versenyző

Teljes körű ellátás a nevezési díj tartalmazza:

> Teljes körű ellátást 10 órától alkonyatig
> Részvételt az ünnepi programon: >>> lásd a programnaptárban: „all inkluzív“ .
> Jutalmakat minden korosztály első 3 helyezettjének: medál
> + értékes tárgyi nyereményeket (kiválasztható) 150.000 ft értékben
> + jutalmat a nap legjobbjának pontszám alapján 30.000 ft készpénzben
Nevezési díj: 10.000 Ft felnőtt lövészek / 6.000 Ft ifjúsági 12-17 éves. / 3.000 Ft Mini 7-11 éves.
+ Választható: részvétel 13 órakor a fúvócsöves versenyen
13 órakor kezdődik a FUN fúvócsöves verseny, aki részt szeretne venni:
+ a versenyző íjászok kísérőinek belépése
A versenyek napjain teljes inkluzív program várja Önöket, melyen minden vendég részt vehet
(lásd a programnaptárt)
Ezért minden vendég fizet az : inkluzív ellátásért & ünnepi programért.
Felnőtt 6.000 Ft / gyermek-ifjúsági 12-17éves 3.000 Ft / gyerek 11 éves korig ingyenes.

>>> Jelentkezés a versenyre <<<
Információ: info@zala24.com Telefon: 06 30 459 72 82
Jelentkezés: a 100 induló eléréséig!

Aktívklub-Zala24

Versenykiírás:

„Pünkösdi verseny“ - 3D + pálya íjász verseny Május 24
+ választható hozzá: részvétel 13 órakor a 3D fúvócsöves versenyen

Szervezők & helyszín
Aktívklub Zala24 „A magyar íjászparadicsom“, kapcsolattartó: Stenzel Zsuzsanna
8784 Kehidakustány- Barátsziget, Barátsziget út 5. Magyarország
Időpont:
Május 24. vasárnap / kezdés 9 -11 között folyamatosan
Pontleadás vége: 15 óra/ eredményhirdetés 16 órakor
Verseny & értékelés:
Lövés : ismert és ismeretlen távolságokra. Értékelés: a Klub szabályai szerint
> 3D kör – 1-1 nyíl, összesen 24x 3D célra (ismeretlen távolságok)
> céltáblás kör – 3-3 nyíl 24 célpontra. (12x ismeretlen+ 12x ismert távolság)
Íjfajták:
1) távcsöves íjak- csigás íj 2) modern visszacsapó íj – reflex sportíj 3) tradicionális longbow és
lovas íj
Korosztályok:
A) Általános: női- férfi- szenior B) ifjúsági: 11-17 éves C) Mini: 7-10 éves.
Résztvevők :
Maximum 100 versenyző

Teljes körű ellátás a nevezési díj tartalmazza:

> Teljes körű ellátást 10 órától alkonyatig
> Részvételt az ünnepi programon: >>> lásd a programnaptárban: „all inkluzív“ .
> Jutalmakat minden korosztály első 3 helyezettjének: medál
> + értékes tárgyi nyereményeket (kiválasztható) 150.000 ft értékben
> + jutalmat a nap legjobbjának pontszám alapján 30.000 ft készpénzben
Nevezési díj: 10.000 Ft felnőtt lövészek / 6.000 Ft ifjúsági 12-17 éves. / 3.000 Ft Mini 7-11 éves.
+ Választható: részvétel 13 órakor a fúvócsöves versenyen
13 órakor kezdődik a FUN fúvócsöves verseny, aki részt szeretne venni:
+ a versenyző íjászok kísérőinek belépése
A versenyek napjain teljes inkluzív program várja Önöket, melyen minden vendég részt vehet
(lásd a programnaptárt)
Ezért minden vendég fizet az : inkluzív ellátásért & ünnepi programért.

>>> Jelentkezés a versenyre <<<
Információ: info@zala24.com Telefon: 06 30 459 72 82
Jelentkezés: a 100 induló eléréséig!

Aktívklub-Zala24

Versenykiírás:

„Napkelte“ - 3D + vadász/pálya „Vadász verseny“ Június 8.
+ választható hozzá: részvétel 13 órakor a 3D fúvócsöves versenyen

Szervezők & helyszín
Aktívklub Zala24 „A magyar íjászparadicsom“, kapcsolattartó: Stenzel Zsuzsanna
8784 Kehidakustány- Barátsziget, Barátsziget út 5. Magyarország
Időpont:
Június 08. szombat / kezdés 9 -11 között folyamatosan
Pontleadás vége: 15 óra/ eredményhirdetés 16 órakor
Verseny & értékelés:
Lövés : ismeretlen távolságokra. Értékelés: a Klub szabályai szerint
> 3D vadászkör - 1 nyíl, összesen 24x 3D célokra
> vadász kör – 1 nyíl 24 állatokat ábrázoló célra.
Íjfajták:
1) távcsöves íjak- csigás íj 2) modern visszacsapó íj – reflex sportíj 3) tradicionális longbow és
lovas íj
Korosztályok:
A) Általános: női- férfi- szenior B) ifjúsági: 11-17 éves C) Mini: 7-10 éves.
Résztvevők :
Maximum 100 versenyző

Teljes körű ellátás a nevezési díj tartalmazza:

> Teljes körű ellátást 10 órától alkonyatig
> Részvételt az ünnepi programon: >>> lásd a programnaptárban: „all inkluzív“ .
> Jutalmakat minden korosztály első 3 helyezettjének: medál
> + értékes tárgyi nyereményeket (kiválasztható) 150.000 ft értékben
> + jutalmat a nap legjobbjának pontszám alapján 30.000 ft készpénzben
Nevezési díj: 10.000 Ft felnőtt lövészek / 6.000 Ft ifjúsági 12-17 éves. / 3.000 Ft Mini 7-11 éves.
+ Választható: részvétel 13 órakor a fúvócsöves versenyen
13 órakor kezdődik a FUN fúvócsöves verseny, aki részt szeretne venni:
+ a versenyző íjászok kísérőinek belépése
A versenyek napjain teljes inkluzív program várja Önöket, melyen minden vendég részt vehet
(lásd a programnaptárt)
Ezért minden vendég fizet az : inkluzív ellátásért & ünnepi programért.

>>> Jelentkezés a versenyre <<<
Információ: info@zala24.com Telefon: 06 30 459 72 82
Jelentkezés: a 100 induló eléréséig!

Aktívklub-Zala24

Versenykiírás:

„Tatár-Kupa“ : 3D – történelmi íjász verseny Augusztus 22.
+ választható hozzá: részvétel 13 órakor a 3D fúvócsöves versenyen

Szervezők & helyszín
Aktívklub Zala24 „A magyar íjászparadicsom“, kapcsolattartó: Stenzel Zsuzsanna
8784 Kehidakustány- Barátsziget, Barátsziget út 5. Magyarország
Időpont:
Augusztus 22. szombat / kezdés 9 -11 között folyamatosan
Pontleadás vége: 15 óra/ eredményhirdetés 16 órakor
Verseny & értékelés:
Lövés : ismeretlen távolságokra. Értékelés: a Klub szabályai szerint
> 3D kör - 3 nyíl, összesen 24x 3D célra
> lövészek történelmi ruhában való megjelenése kívánatos (a 3 legjobbat díjazzuk)
Íjfajták:
1) távcsöves íjak- csigás íj 2) modern visszacsapó íj – reflex sportíj 3) tradicionális longbow és
lovas íj
Korosztályok:
A) Általános: női- férfi- szenior B) ifjúsági: 11-17 éves C) Mini: 7-10 éves.
Résztvevők :
Maximum 100 versenyző

Teljes körű ellátás a nevezési díj tartalmazza:

> Teljes körű ellátást 10 órától alkonyatig
> Részvételt az ünnepi programon: >>> lásd a programnaptárban: „all inkluzív“ .
> Jutalmakat minden korosztály első 3 helyezettjének: medál
> + értékes tárgyi nyereményeket (kiválasztható) 150.000 ft értékben
> + jutalmat a nap legjobbjának pontszám alapján 30.000 ft készpénzben
Nevezési díj: 10.000 Ft felnőtt lövészek / 6.000 Ft ifjúsági 12-17 éves. / 3.000 Ft Mini 7-11 éves.
+ Választható: részvétel 13 órakor a fúvócsöves versenyen
13 órakor kezdődik a FUN fúvócsöves verseny, aki részt szeretne venni:
+ a versenyző íjászok kísérőinek belépése
A versenyek napjain teljes inkluzív program várja Önöket, melyen minden vendég részt vehet
(lásd a programnaptárt)
Ezért minden vendég fizet az : inkluzív ellátásért & ünnepi programért.

>>> Jelentkezés a versenyre <<<
Információ: info@zala24.com Telefon: 06 30 459 72 82
Jelentkezés: a 100 induló eléréséig!

Aktívklub-Zala24 Jelentkezés íjász versenyre
Kérjük a jelentkezési lapot kinyomtatni, kitölteni
és e-maiben a info@zala24.com címre visszaküldeni.

Név:__________________________________

Keresztnév__________________________________

Ország: HU___ egyéb.__________________

Egyesület___________________________________

Email ________________________________

Telefon.: ____________________________________

Verseny kiválasztása (max. 100 jelentkező) (várólista?)
___1) Május 16. szombat. Áldozócsütörtök: 3D verseny
9-10 órai kezdéssel
___2) Május 24. vasárnap. Pünkösdi kombinált verseny: 3D+pálya
9-10 órai kezdéssel
___3) Június 06. szombat. Napkelte kombinált verseny: 3D + vadász/pálya 9-10 órai kezdéssel
___4) Augusztus 08. szombat. Tatár Kupa: 3D verseny
9-10 órai kezdéssel
(lövészek kizárólag történelmi öltözékben)
Íjfajták:
_____1) távcsöves íjak - csigás íj

____2) modern visszacsapó íj – reflex sportíj

_____3) tradicionális longbow és lovas íj

Korosztályok:
_____A) Általános: női- férfi- szenior

_____ B) ifjúsági: 12-17 éves 		

____C) Mini: 7-11 éves.

Nevezési díj a versenyen részt vevő íjászoknak napi vendégként:
Tartalmaza: teljes körű ellátást, győztesek jutalmait & részvételt az inkluzív ünnepi programon:
___10.000 Ft felnőtt - általános csoport ___6.000 Ft ifjúsági 12-17 éves ___3.000 Ft Mini 7-11 éves
válsztható: fúvócsöves verseny 13 órai kezdéssel
Nevezési díj (tartalmazza a díjakat : ___ 2.000 Ft felnőtt

___1.000 Ft gyere-ifjúsági 7-17 éves

A versenyrésztvevők kísérői vendégként:
Ahhoz, hogy a kellemes, családias hangulatot megőrizzük az Aktívklubban és minden vendéget optimálisan el tudjunk
látni a vendégek száma korlátozott. Ezért kérjük, hogy a kísérő személyek számát feltüntetni szíveskedjenek.

Vendégbelépő: tartalmazza az ellátást és az ünnepi programot (A vendégbelépő érkezéskor fizetendő)
___felnőtt 6.000 Ft ___ gyerek - ifjúsági 12-17 éves 3.000 Ft ___gyerek 11 éves korig ingyenes

> Nevezési díj fizetése a helyszínen
A jelentkezéssel a starthely foglalása történik meg. Amennyiben a starthely egy órával a verseny kezdete
előtt nincs elfoglalva úgy a starthely továbbadásra kerül.

Szervezők & helyszín

Aktívklub Zala24 „A magyar íjászparadicsom“,
kapcsolattartó: Stenzel Zsuzsanna
8784 Kehidakustány- Barátsziget, Magyarország

Információ: info@zala24.com Telefon: 0036 30 459 72 82

Aktívklub-Zala24 Jelentkezés fúvócsöves versenyre
Kérjük a jelentkezési lapot kinyomtatni, kitölteni
és e-maiben a info@zala24.com címre visszaküldeni.

Név:__________________________________

Keresztnév__________________________________

Ország: HU___ egyéb.__________________

Egyesület___________________________________

Email ________________________________

Telefon.: ____________________________________

Verseny kiválasztása (max. 50 jelentkező) (várólista?)
___1) Május 16. szombat. Áldozócsütörtök: 3D verseny
13 órai kezdéssel
___2) Május 24. vasárnap. Pünkösdi kombinált verseny: 3D 13 órai kezdéssel
___3) Június 06. szombat. Napkelte kombinált verseny: 3D 13 órai kezdéssel
___4) Augusztus 08. szombat. Tatár Kupa: 3D verseny
13 órai kezdéssel
(lövészek kizárólag történelmi öltözékben)

> Minden Kaliber lehet...
Korosztályok:
_____A) Általános: női- férfi _____ B) Mini + ifjúsági: 7-17 éves .

Verseny & értékelés:
Lövés : ismeretlen távolságokra. Tavolsag 10 +7m
Értékelés: a Klub szabályai szerint
> 3D kör - 3 nyíl, összesen 30x 3D célra

>Nevezési díj a versenyen részt vevő fúvócsövesnak napi vendégként:
Tartalmaza: teljes körű ellátást, győztesek jutalmait & részvételt az inkluzív ünnepi programon:
___8.000 Ft felnőtt általános csoport ___4.500 Ft ifjúsági 12-17 éves ___gyerek 11 éves korig ingyenes
> A versenyrésztvevők kísérői vendégként:
Ahhoz, hogy a kellemes, családias hangulatot megőrizzük az Aktívklubban és minden vendéget optimálisan el tudjunk látni a vendégek száma korlátozott. Ezért kérjük, hogy a kísérő személyek számát feltüntetni szíveskedjenek.
Vendégbelépő: tartalmazza az ellátást és az ünnepi programot (A vendégbelépő érkezéskor fizetendő)
___felnőtt 6.000 Ft ___ ifjúsági 12-17 éves 3.000 Ft ___gyerek 11 éves korig ingyenes

> Nevezési díj fizetése a helyszínen
A jelentkezéssel a starthely foglalása történik meg. Amennyiben a starthely egy órával a verseny kezdete
előtt nincs elfoglalva úgy a starthely továbbadásra kerül.
Szervezők & helyszín
Aktívklub Zala24 „A magyar íjászparadicsom“,
kapcsolattartó: Stenzel Zsuzsanna
8784 Kehidakustány- Barátsziget, Magyarország

Információ: info@zala24.com Telefon: 0036 30 459 72 82

