
                
 

 
Adószám: 18351222-1-03 

Bankszámla (Szigetvári Takarék): 50800128-11124735  

Kecskeméti Íjász Egyesület 
Székhely: Műkertvárosi Sportcentrum, 6000 Kecskemét, Szent István város 1./A 

Levelezési cím: H-6000 Kecskemét, Hegedűs köz 8. 
 E-mail: csakopal@t-online.hu 

www.kecskemeti-ijasz-se.5mp.eu 
 

V. HÍRÖS KUPA 
Történelmi örömíjász verseny 

 
VERSENY IDEJE:  2020. augusztus 08. (szombat)  

    HELYE:  Hetényegyháza Nyíri erdő „Potykató Pihenőpark” http://potykato.hu/ 
 

PROGRAM:  07:00 – 08:30 Regisztráció és technikai ellenőrzés  
08:00 – 09:00 Bemelegítési lehetőség  
09:00 – 09:30 Rendezvény megnyitója, majd eligazítás  
10:00 – től Verseny kezdete  
16:00 – tól Eredményhirdetés. (Megnyitón pontosításra kerül!)  
 

Nevezés módja, feltételei: Nevezni kizárólag a KIE honlapon levő nevezési linken lehet: 
https://forms.gle/dz44tAQyamHRmKkB6 
 
Nevezési határidő: 2020. augusztus 05. (szerda) 24:00 óráig  
Lemondási hi.: 2020.08.07. 12.00 óráig 
Helyszíni nevezés: +500Ft. 
 
A verseny jellege: örömíjász verseny, melyen mindenki a saját felelősségére vehet részt 
A versenyen 12 db történelmi és 12 db 3D cél lesz kihelyezve, 3-3 azonos értékű lövéssel (10; 8; 5; 0 pontozással) 
 
A verseny díjazása: 

- 1-3.hely érem oklevél 
- Hírös Kupa: a legtöbb pontot lövők kapják a 14 év alatt fiú és lány, valamint 14 év és felette ffi és nő, íj kategória 

megbontása nélkül 
 
Kategóriák és nevezési díjak:  Mini 3000,- Ft a többi korosztály 3500,- Ft   

- Korcsoport: 
      Mini (10-12 év)     
      Kadet (13-14 év)      
      Ifjúsági (15-19 év)                                
      Felnőtt (20-50 év) 
      Tiszteletreméltó (51 év és felette) 

- Íj kategóriák: csak irányzék nélküliek, (bear-bow, olimpiai, csigás nem) MISZ értelmezés szerint 
      Történelmi pusztai íj    (anyagának megkülönböztetése nélkül) fa vesszővel 
      Történelmi longbow  (anyagának megkülönböztetése nélkül) fa vesszővel 
      Modern (polcos) longbow  (anyagának megkülönböztetése nélkül) fa, carbon, alu. vesszővel 
      Vadászreflex íj (anyagának megkülönböztetése nélkül) fa, carbon, alu. vesszővel 
  
Rendező:  Kecskeméti Íjász Egyesület     Felelős vezető:  Csákó Pál KÍE elnök  
Biztonságtechnikai ellenőr: Benedek Tamás BTE/2014/078  Versenybíró: Gergics József TÖ09/003   
További információ:  Gergics József (30-965 2559)  
   Csákó Pál (30- 627 6156) 
 
Étkezés: Húsos egytálétel, ami az előnevezéssel együtt igényelhető a regisztráció során, és a helyszínen kell megfizetni, 
1000 Ft/adag. 
A verseny színhelyén büfé üzemel.  
Íjászversenyen való részvétellel a versenyző és annak kísérői beleegyeznek, hogy róluk a verseny ideje alatt a szervezők, 
fénykép és videó anyagot készíthetnek, s azokat a későbbiek során nyilvánosságra is hozhatják!  
A versenyen mindenki saját felelősségre vesz részt, melyen a kormány COVID-19 vírushelyzetre aktuális szabályai 
betartandók.  A felszerelést érintő esetleges károkért és sérülésekért a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak. A 
nevezésemmel elfogadtam a szervező egyesület versenyszabályzatát. 
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