Meghívó
Közép Európai Kupa Döntő - Nemzetközi pályaíjász verseny
A VERSENY CÉLJA:

Az íjászsport népszerűsítése, hagyományteremtés. Regionális Kupa Nemzetközi Íjászverseny
magyarországi fordulójának megrendezése.
A VERSENY HELYSZÍNE :

RTK sporttelep 1171 Budapest Péceli u.144.
É 47.48527 K 19.27856( táblával jelölve)
A VERSENY IDŐPONTJA:

2012. szeptember 8. (szombat)

Rendező:
Versenyigazgató:
Eredményekért felel Olimp&Comp kat.:
Eredményekért felel kiegészítő kat.:
MISZ Iroda:
BTE:
Marketing, logisztikai&protokoll manedzser :
Technikai igazgató:
KATEGÓRIÁK
OSZTÁLYOK

MÍSZ
Takács László
Máté Gyöngyi
Miskó Tímea
Dienes Zsuzsanna
Ceróczky Béla
Simonics Anett
Tóth Tibor

olimpiai, csigás, barebow, vadászreflex, longbow, történelmi
veterán, felnőtt, ifi, kadet

VERSENYSZÁMOK
- olimpiai felnőtt, ifjúsági: 2x6x6 lövés 70 m-en 122 cm-es lőlapra
- olimpiai veterán, kadet: 2x6x6 lövés 60 m-en 122 cm-es lőlapra
- csigás: 2x6x6 lövés 50 m-en szűkített 80 cm-es lőlapra
- barebow felnőtt: 2x6x6 lövés 50 m-en 80 cm-es lőlapra
- barebow veterán, ifjúsági, kadet: 2x6x6 lövés 30 m-en 80 cm-es lőlapra
- vadászreflex, longbow, történelmi: 2x6x6 lövés 30 m-en 80 cmes lőlapra
INDULÁS FELTÉTELEI

- Sportorvosi igazolás
- Versenyengedély
- Nevezési díj befizetése

NEVEZÉS: kizárólag a nevezési oldalon: www.archerycompetitions.hu
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:

2012. szeptember 3. (hétfő) 23 óra

Nevezés lemondásának határideje: szeptember 7.

12.00. óra

A versenyre nevezett, de meg nem jelent versenyzők nevezési díja az egyesületet terheli.
FONTOS!!! A határidő letelte után már csak 50% felár fizetése esetén fogadunk el
nevezést, csak és kizárólag a beosztott szabad lőállások egyikére lehetséges a beosztás.
A beérkezett nevezések a listán megtekinthetők www.archerycompetitions.hu oldalon

Felnőtt,Szenior:
6000 Ft
Ifjúsági, Kadet:
4500 Ft
Határidőn túli nevezés: nevezési díj +50%

NEVEZÉSI DÍJ:

A nevezési díj tartalmazza a szombati ebédet.
A VERSENY MENETE:
Péntek:
Szabadedzés 16:00-18:00-ig, regisztráció
Szombat:
8:30 – 9:30
9:00 – 9:45
9:45 - 9:55
10:00 óra
kb.14:30
kb. 18:00

DÍJAZÁS:

EGYÉB:

regisztráció
technikai ellenőrzés, bemelegítő lövések
megnyitó
versenykezdés , rangsorolók
egyéni kieséses verseny (16 legjobb)
eredmény hirdetés
magyarországi forduló és az összesített eredmény díjazása

Kategóriánként az első három versenyző érem és oklevél,
4-6.helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. 5 fő feletti kategóriákban kupa.
A CEC összesített eredménye alapján az 1-3 helyezett külön érmet kap.
A versenyen a WA versenyszabályzata érvényes.
(Kieg kat-ban MÍSZ szabályzat)
TILOS a verseny ideje alatt a pálya egész területén a dohányzás és szeszesital
fogyasztása

SZÁLLÁS:
1 ágyas szoba: 5.000.- HUF/éjszaka
2 ágyas szoba: 9.000.- HUF/éjszaka
3 ágyas szoba: 12.000.- HUF/éjszaka
4 ágyas szoba: 15.000.- HUF/éjszaka
5-6 ágyas szoba: 18.000.- HUF/ éjszaka
A fenti ár minden esetben tartalmazza a reggelit, a garázs- és internethasználatot, az
idegenforgalmi adót és az ÁFA-t.
Foglalás a hotelnél. A kedvező árak(-53%) csak a jelszó használatával érvényesek.
Jelszó: ARCHERY
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Rendezőség

