
 

 

 
A Hadik Mihály történelmi verseny Lendva 

 
 

Ijász Klub Lendva szeretettel meghív Benneteket történelmi versenyére.  
 
Helyszín:  Lendvai Vár és környéke 
GPS koordináták: Lat.: 46.56682 (46°34′00.536″N); Lng.: 16.45379 
(16°27′13.653″E)  
 
A verseny célja: 
A közönséggel a és versenyzőkkel megismertetni, megszerettetni a hagyományos  
íjászat szépségeit. 
 
Egyben emlékezet a hires 17. századi eseményre, melyben Hadik Mihály lendvai 
várkapitány hősiesen elesett a törökök ellen vívott csatában. 
Mumiáját megtekinthetjük a lendvahegyi Szentháromsági kápolnában. 
 
A verseny kezdete:  2013. julius 13. (szombat) 10.15 óra 
 
Verseny: 21 cél 1 körben célonként 3 lövéssel (kivéve az aranykaró), a MÍSZ 
történelmi versenyszabályzata alapján (http://misz.hu/tortenelmi-ijaszat-
szabalyai/). (HDHIAA) 
 
Kategóriák:       

- Magyar és egyéb pusztai nomád íj    
- Történelmi hosszú íj  
- Modern hosszú íj  
- Természetes anyagokból készült íj 

                              - Vadászreflex  
 
Vendég kategória: 
   - Barebow 
                                             
Bármilyen visszacsapó reflex íj használható (fém középrész engedélyezett). Nem 
használható irányzék, stabilizátor, plusz súly. Lövéshez kesztyű és tab 
engedélyezett. Lövéskor a versenyző ujjának érintenie kell a nockot (húrmértékes 



 

 

célzás és face walking nem engedélyezett). Nem lehet jelzés az íjon illetve az idegen, 
ami távolságbecsléshez nyújt segítséget, illetve a célzást segíti. Az olyan kifutók, 
mint: T300, Neet, Hoyt Hunter Rest, Bear és ezekhez hasonlóak engedélyezettek. 
Bármilyen típusú nyílvessző használható. 
 
Korosztályok: 

- Szenior (Tiszteletreméltó) 50 és fölötte 
- Felnőtt (Vitéz) 21-49 
- Ifjúsági (Dalia) 15-20 
- Serdülő (Levente) 12-14 
- Gyerek (Apród) 8-11 
- Mini (Törpe) 7 és alatta 

 
Díjazás:   Érem, oklevél. 
 
Program: 
8.00–9.30  Regisztráció, bemelegítés 
9.30–10.00  Megnyitó (Csoportbeosztás) 
10.15   A verseny kezdete 
17.00   Eredményhírdetés 
 
Nevezési díjak: 
- mini, gyerek:  4,00 EUR  (1000 Ft) 
- serdülő:   7,00 EUR (2000 Ft) 
- ifjúsági:   9 EUR  (2.500 Ft) 
- felnőtt, senior:   13 EUR (3.500 Ft) 
 
A nevezési díj az egyszeri étkezést magában foglalja. Kísérők részére térítés 
ellenében ebéd igényelhető, az ára 3,00 EUR (800 Ft). Ezt az előnevezés során 
kérjük jelezni! 
 
A verseny ideje alatt büfé üzemel.  
 
Előnevezés: 2013.julius 11. (csütörtök) 24:00  

- e-mailben SLO: lk.lendava@gmail.com 
- HU : negykosijaszegyesulet@freemail.hu 

 
 
Az egyesületek vezetőitől pontos név, kategória, korosztály  (Életkor) megadásával 
várjuk a versenyen indulni kívánó íjászok névsorát. 
 

Érdeklődni lehet:  

SLO -  00386 40 697 781 – Kristijan Kuzma  
     HU -  0036 30 911 6527 – Tibor Németh 
 
 
A versenyen való részvétel mindenki saját felelősségére történik!  
Az esetleges károkért, balesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak! 


