
                               
                                 Haladás Kupa 3. (záró) forduló versenykiírása 
 
  
Leírás:  
Az idei évben a kupasorozat három fordulóból áll. A verseny továbbra is IFAA 
szabályrendeszerbe kerül megrendezésre. A kupasorozat végén összdíjazásra kerül sor, a 
sorazatban történő értékeléshez két versenyen kell részt venni. 
 
Időpont,helyszín: 
2013.10.26.                   Gosztola Vadászház (GPS: 46.58793, 16.51116) 

(útvonal: Lentitől Rédics irányában a 75-ös úton, Rédicstől                       
Gosztola irányába 3d-s táblákkal jelezve)                                                                   

 
Korosztályok:                                Nevezési díj :                               Nemek: 
Gyerek (12 éves korig)                      2.000 Ft                                    Lány/Fiú 
Junior (13-16 éves korig)                   2.500 Ft                                    Lány/Fiú  
Felnőtt (17-55 éves korig)                  3.500 Ft                                  Nők/Férfiak 
Veterán (56 éves kortól)                     3.500 Ft                                  Nők/Férfiak 
 
Kategóriák: 
FS (R) Freestyle Reflex 
FU Freestyle Unlimited (CU) 
BU Bowhunter Unlimited (3D) 
BB (R) Barebow 
BH (R) Bowhunter Reflex 
BH (C) Bowhunter Csigás 
LB Hosszúíj 
HB Történelmi hosszúíj, nomád íj, selfbow 
 
2013. évi szabályzat: IFAA 3D „Animal Round” (3 vessző) 
 
Szabályok rövid ismertetése:  
28 db 3D-cél, 3 vessző közül csak a legelső találat lesz értékelve; a találati zónákat elválasztó 
vonal területe az alacsonyabb pontszámú területhez tartozik, a vesszőnek metszenie kell a 
magasabb értékű találati zónát a magasabb pontszám megszerzéséhez. Távcső használata 
engedélyezett, távolságmérő használata tilos. Esetlegesen felmerülő vita esetén a csoport 
többségének vagy a csapatkapitánynak a döntése irányadó.  
 
Pontozás: 
                             Halálos találat                  Sebzés 
Első lövés                     20                               18 
Második lövés              16                               14 
Harmadik lövés            12                               10 
 
Lövés menete: 
Három lövés engedélyezett, a versenyző csak az első találatig lőhet, további lövésre már nincs 
lehetőség. Mindenképp a karó mögött kell állni, jobbra, balra illetve hátra 15 cm-t lehet 
kilépni. 
 
Célok: 
A célok előtt megtalálható lesz egy kis táblán a cél száma, és hogy az adott cél milyen 
célcsoportba tartozik. 
 
Csoport 1: a felnőtt, veterán, junior versenyzőknek három kijelölt lövési pozíció lesz 
megadva. Az első lövést a legtávolabbi karótól kell leadni, csak „nem találat” esetén löhetünk 
a közelebbi karótól. Ha második lövés sem sikerül, akkor a harmadik karótól kell leadni az 
utolsó lövést, ezen felül nincs több lehetőség. A két karó között 5 méter távolság van. A többi 
korosztálynak egy lövési pozíció van kijelölve. 



 
 
Csoport 2: a felnőtt, veterán versenyzőknek három kijelölt lövési pozíció lesz megadva. Az 
első lövést a legtávolabbi karótól kell leadni, csak „nem találat” esetén löhetünk a közelebbi 
karótól. Ha második lövés sem sikerül, akkor a harmadik karótól kell leadni az utolsó lövést, 
ezen felül nincs több lehetőség. A két karó között 3 méter távolság van. A többi korosztálynak 
egy lövési pozíció van kijelölve. 
 
Csoport 3: Minden korosztálynak egy lövési pozíció kerül kihelyezésre. Mind a három lövést 
egy helyről kell leadni.  
 
Csoport 4: Minden korosztálynak egy lövési pozíció kerül kihelyezésre. Mind a három lövést 
egy helyről kell leadni.  
 
Lőállások:  
Piros:    Felnőtt, veterán 
Zöld:     Junior 
Fehér:   Gyerek 
 
A lőállások jelöletlen távon vannak, a céloknál nincs minimum távolság meghatározva, az 
alábbiak maximum távolságok:  
 
Célcsoport Maximum távolságok (méter) 
               Felnőtt/Veterán                Junior                           Gyerek 
1                     55                                45                                  27 
2                     41                                41                                  23 
3                     32                                32                                  18 
4                     18                                18                                    9 
 
Verseny menete: 
7:30 – 8:45      Érkezés, regisztráció és belövés. 
8:45 - 9.00       Köszöntő 
9.20                 Első lövés 
15.00 – 16.00  Eredményhirdetés 
 
Díjazás: 
Minden korosztály és kategória nyertesei érmeket és oklevelet kapnak az indulók számától 
függetlenül. A kupasorozat végén egy összetett eredményből adódó díjazás lesz. 
 
Összetett értékelés: 
Az összetett értékelés során a két versenyen lőtt pontszám kerül összeadásra. Értelemszerűen 
a legtöbb pontot elérő versenyző nyeri a Haladás Kupát. 
 
Biztonságtechnikai ellenőr : Kulcsár Ernő 
 
Előnevezés:  2013. október 24. (csütörtök) 24 óra 
                       negykosijaszegyesulet@freemail.hu  
 
Elérhetőség: Németh Tibor 
                                   Telefon: 70 / 297 7431 
 
Támogatók:   Zalaerdő Zrt.   

 
Önkormányzat Lenti 
Muskátli Presszó Lenti 
Németh Mónika 

 
Az indulók étkezéséről a szervezők gondoskodnak, ezért kérjük, nevezési szándékát időben 
jelezze! Kísérők részére ebéd igényelhető, melynek az ára 1300 Ft.  
A Haladás Kupa szervezői szeretettel várják az indulókat, és a versenyeken jó időtöltést és 
sikeres versenyzést kívánnak! A szervezők a változás jogát fenntartják. 


