
 
 
 
2013-ban először kerül megrendezésre a „Walking Hunter”  versenysorozat. A kupasorozat 
három fordulóból áll és a sorozatban való értékeléshez legalább kettő versenyen kell részt venni, 
de emellett minden forduló külön díjazásra kerül. 

Ezen kupasorozat első fordulójára mindenkit szeretettel meghív a Négy Kos 
Hagyományőrző és Íjász Egyesület 2013. május 18-ára. 

 
 
Az első forduló helyszíne: Gosztola Vadászház (GPS: 46.58793, 16.51116) 

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

 

 
Korosztályok: 

• Szenior                 51 év és felette 
• Felnőtt                 21-50 év között 
• Ifjúsági                 15-20 év között 
• Serdülő                 11-14 év között 
• Gyermek                 10 éves korig 

 

Nevezési díj: 
 

• Veterán                 3.500 Ft 
• Felnőtt                 3.500 Ft 
• Ifjúsági                 2.500 Ft 
• Kadet                 2.500 Ft 
• Serdülő                 2.500 Ft 
• Gyerek                 2.000 Ft 

 

Helyszíni nevezés esetén a nevezési díjak 500 Ft-tal emelkednek. Az étkezést csak 
ELŐNEVEZÉS ESETÉN tartalmazza a nevezési díj. Azok számára, akik nem jelzik előre nevezési 
szándékukat, nem tudjuk garantálni az ebédet. Kísérők részére térítés ellenében ebéd igényelhető. A 
kísérő ebéd ára 1300 Ft. A verseny ideje alatt büfé üzemel.  
 
 



Versenykategóriák: 
 

• CU          – Csigás korlátlan 
• HU              – 3D vadász 
• CRB          – Számszeríj 
• TR-RB          – Vadászreflex (kitétel: fémközépes reflex is ide tartozik, ha nem  

                                         húrmértékes célzással lő) 
• BB              – Barebow 
• TR-LB          – Longbow 
• PB-HB         – Tradicionális íj (nomád, pusztai, selfbow) 

 

Verseny menete: 

8:00 – 9:30   Érkezés, regisztráció, belövés és megnyitó. 

10.00    Első lövés 

16.30    Eredményhírdetés 

 

Célok, pontozás: a verseny IAA szabályrendszerrel kerül megrendezésre. 28 db cél lesz 
kihelyezve, célonként 1 lövés, tehát összesen 28 lövés.  

Célok: 
o 28 3D cél  
o 1 lövés 
o Lőtávolság:         Hosszútáv:     5-45 m 

    Rövidtáv:      5-27 m 
o Pontozás:             11 – 10 – 8 – 5 – 0 

 
 
Díjazás: Minden korosztály és kategória nyertesei érmeket és oklevelet kapnak az indulók  
               számától függetlenül. A kupasorozat végén egy összetett eredményből adódó díjazás lesz  
               egy nagyobb fődíjjal. 
 

 
Összetett értékelés: az összetett értékelés során, a két versenyen lőtt pontszám kerül összeadásra.   

          Értelemszerűen a legtöbb pontot elérő versenyző nyeri a „Walking Hunter”  
          Kupát. 

 
 
Előnevezés:   2013. május 16. (csütörtök) 24:00  

e-mailben: negykosijaszegyesulet@freemail.hu 
 
 
Biztonságtechnikai ellenőr:   Kulcsár Ernő 

 
Elérhetőségek: 
 

• Németh Tibor               30/911-6527 
• Weblap                      http://www.negykos.freeweb.hu 

 

 
 

Az indulók étkezésér ől a szervez ők gondoskodnak, ezért kérjük, nevezési szándékát id őben 
jelezze! A versenysorozat szervez ői szeretettel várják az indulókat, és a versenyeken  jó id őtöltést 

és sikeres versenyzést kívánnak! A szervez ők a változás jogát fenntartják.  


