Erdőgazdasági 3D Vadászíjász verseny és Vadászíjász találkozó
Egész Évben lőhető 3D Pálya átadó
LOVASBERÉNY 2020.10.03
Budapesti Erdőgazdaság Zrt. megnyitja az új, egész évben lőhető 3D pályáját, melyet egy vadászíjász
találkozóval és versennyel hirdet meg.
Helyszín a Velencei-hegységben megbúvó Lovasberény Lujza – Major Halastó
Helyszín, időpont:
2020.10.03 Lovasberény, Lujza - Major Halastó. Lovasberénytől 3D táblák jelzik a helyszínt.
A főútról a tó felé lehajtó út koordinátái: 47°16'13.8"N 18°31'36.0", a tó koordinátái: 47°16'33.3"N
18°32'18.5"E.
Típusa:
3D vadászíjász verseny
24 db 3D, célonként 2 lövés, új célok.
Erdei, minimum 2 km-es változatos valódi vadászati helyzeteket imitáló ügyességi pálya, a tónál.
Kategóriák - Korosztályok
Minden kategória és korosztály: tradicionális, vadászreflex, longbow, CB, CU, HU, CRB, BB, OL
Program:
8:00 – 9:30 megérkezés, helyszíni nevezés, gyakorlás
9:45 Versenytájékoztató, csapatbeosztások ismertetése
10:00 Verseny kezdés
15:00 Csapatok beérkezése, ebéd
16:00 Eredményhirdetés
Erdőgazdaság sátrában vadász kiállítás, íjjal vadászati lehetőség vehető a helyszínen.
Eredményszámlálás közben előadás az íjjal való vadászat lehetőségeiről kis hazánkban.
Kiállító íjászboltok: Gyetvai Attila, Navek Europe, Célpont-2010 Kft
Nevezési díj:
Előnevezéssel: (Név, korcsoport és kategória megadásával)
Mini: (1-8): 1000.-FT
Gyerek: (10-14): 2.000.-Ft,
Ifi: (14-18.): 3.000.- Ft,
Felnőtt: (18 +): 3.500.- Ft,
Minden előnevező versenyzőt megvendégelünk egy tál bőséges, meleg vadétellel, reggel verseny előtt zsíros
kenyér. A versenyek ideje alatt a helyszínen büfé üzemel. A verseny közben ingyenes frissítőállomás van.
Vendég ebéd: 1000.- Ft (Csak előnevezéssel).
Előnevezés- Információ:
Nevezés: az ijaszlaci.hu oldalon, nevezés ikon alatt, a híreinket folyamatosan itt közöljük.
Érdeklődni Telefonon: Izsóf László 06 20 9 621 324
Előnevezési határidő: 2020.10.02. péntek 18.00 óra
Minden nevezés elfogadást visszaigazolunk.
Szervezők:
Központ: Major Koppány (0630-6843091)
Erdészet: Solymár András (06306634609)
Szakmai felügyelet: Izsóf László (0620-9621324).
BTE ellenőr: Szvitek István
A verseny egyéni szabályrendszer alapján zajlik.

DÍJAZÁS:
3 fő fölött: érem, oklevél
A 18 év alatti legmagasabb pontszámot lövő tradis egy tegezt kap ajándékba.
Minden felnőtt női kategória győztese, egy veretes női övet kap ajándékba.
A 18 év fölötti tradi legjobbja egy felnőtt tradicionális íjat kap.
A 18- év feletti vadászreflex legjobbja egy horgász hétvégét kap +2 fő kisérővel, szálással a tónál.
A 18 év feletti HU kategória győztese, egy csigás íjat nyerhet el a Navek jóvoltából.
A legszebb kort megélt versenyzőnk egy vitamin csomagot kap a Szent Gellért Gyógyszertár ajándékaként.
Fontos szabályok:
TILOS
- a verseny előtt és a verseny ideje alatt a szeszes ital fogyasztása
- a tó környékén és a pályán a szemetelés
- a kihelyezett 3D-s állatokra versenyen kívül rálőni
- mások testi épségét veszélyeztetni.
- távolságmérő használata
A versenyen mindenki saját felelőségére vesz részt, 14 év alatti versenyzőhöz kisérő szükséges.
Amennyiben a fenti szabályokat valaki megszegi, úgy azt a versenyből kizárjuk, az eredményét
töröljük. Ez esetben a nevezési díjat visszafizetni nem áll módunkban.
Kérjük a közbiztonságra veszélyes eszközökre vonatkozó rendelet, és a biztonságtechnikai szabályok
maradéktalan betartását, továbbá figyelemmel kell kísérni a Covid-19-re vonatkozó aktuális
intézkedéseket.
Szeretettel várunk mindenkit:
Az Erdőgazdaság, és a Szervezők

