„Bástya Őrzői”
Kőszegi Ostromnapok
Történelmi Íjászverseny
Kőszeg 1532. évi ostromhőseinek tiszteletére egy nemes íjász megmérettetésre hívunk,
Kőszeg várába és történelmi óvárosába!
Urunk 2018. évének augusztus havának 5. napján {vasárnap}

9.00 órai kezdettel
Éld át a végvári vitézek korát! Érezd e hősi kort a történelmi falak között, a Kőszegi
Ostromnapok vásári forgatagában, vagy amint a török seregek ágyútűz alatt
megostromolják a várat.
A 21 célos íjászversenyen, a legtöbb pontot lövő, 6 női és 6 férfi íjász, kieséses
íjászpárbajban küzdhet meg a fődíjakért!

A verseny összdíjazása 370.000 Ft
A női és férfi bajnoknak,
Szimeiszter István és Grózer Csaba
íjkészítő mesterek ajánlották fel, az általuk készített laminált íjakat.
Az abszolút győztesnek,
a Bajnokok bajnokának jutalma,
Kőszegi hétvége (2 fő részére 3 nap/2 éj reggelivel)
az Alpokalja Panzió és Étterem jóvoltából, és
ingyenes belépő a Kőszegi Hősök Tornyába és a Jurisics Várba
Kőszeg városa felajánlásában,
illetve „Bajnok kardja” Vándordíj.
A kardot a Forintos Bástya névadó hősének egyenes ági leszármazottja adja át a
győztesnek!
Az 1-3. helyezettek mindegyikének egyedi érem és oklevél!
A legjobb gyerekversenyzők különdíja Nagy Viktor nyílvesszőkészítő felajánlása
6-6 db gyermek nyílvessző!

Kisorsolásra kerül 6-6 db felnőtt nyílvessző Nagy Viktor nyílvesszőkészítő jóvoltából, és
egy longbow íj Vass Viktor felajánlásának köszönhetően, a verseny résztvevői között, sok
egyéb értékes díjjal együtt!
A döntőbe jutott felnőtt versenyzők mindegyike gazdagabb lesz
Kőszeg város egy üveg sörével, vagy
Kőszeg neves borászainak egy-egy üveg borával!
Minden résztvevő a „Bástya vitéze” tanúsítvány büszke birtokosává válik, amennyiben
nyílvesszejeivel és íjával, leküzdi a versenyen felállított célokat!
E nemes küzdelemre hívunk tisztelettel és szeretettel minden íjfeszítésben jártas, a
szabályokat a rendezvény szervezői által meghatározott módon betartó, társait és a
hagyományokat tisztelő vitézt, daliát, harcos fehérnépet és apró(d) népet!
፠ Íjad lehet:
» visszacsapó reflexíj (magyar, szkíta, hun, asszír, tatár, török, mongol, stb.)
» hosszúíj - ablakos modern „longbow”, vagy egyfából faragott (selfbow)
» vadászreflex
፠ Nyílvesszőid készülhetnek:
» fából
» bambuszból
» madártollal és gyakorlóheggyel
Őseink viselete nem kötelező - de a Kőszegi Ostromnapok rendezvény korhű hangulata és
életérzése okán - erősen ajánlott, és a nevezési díjadat 1.000 jó magyar forinttal csökkenti!
(Viselet alatt a felső, nadrág/szoknya és lábbeli együttese értendő, kevert ruházat nem!)
፠ Célok:
»
»

minimum 21- maximum 24 cél
történelmi, 3D és ügyességi célok vegyesen (a jókedv jegyében)

፠ Pontozás:
»
3 lövés célonként
»
{10 – 8 – 5 – 0} pontozással, a MISZ történelmi szabályainak
megfelelően
፠ Nevezési díj:
»
felnőtt (18-51 év), veterán (51 év felett): 4 500 HUF (15 EU)
(viselet esetén 3 500 HUF, vagy 12 EU)
»
gyerek (10-14 év), ifi (14-18 év): 3 500 HUF (12 EU)
(viselet esetén 2 500 HUF, vagy 9 EU)
»
mini (10 éves korig): ingyenes
A korosztályoknál a 2018. január 1-én betöltött életévet vesszük figyelembe!

Helyszíni nevezés: az előnevezés elmulasztása esetén: 4500FUF + 500 HUF ( 17 EU)
Kategóriák a MISZ történelmi szakág szabályzatának megfelelően:
»
Modern anyagú történelmi íjak
»
Természetes anyagú történelmi íjak (szaruíj, selfbow)
»
Vadászíjak : ablakos (modern) longbow és vadászreflex műanyag kifutó
nélkül)
፠ Nevezési határidő:

augusztus 03. (péntek) 21.00 óra

Minden előnevezett versenyző vendégünk egy ebédre.
Kísérők részére előnevezéskor ebéd igényelhető 1.000 HUF ellenében.
A helyszínen nevezők részére az ebéd nem biztosított, de természetesen megteszünk
mindent, hogy ne éhezzenek 😊!
A helyszínen a verseny ideje alatt büfé üzemel.
A verseny ideje alatt szeszesitalt nem szolgálunk ki, az ittas versenyzőt a versenyből
kizárjuk, és számára a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni!
BTE: Vass Viktor
Rendezvényért felelős személyek: Kovács Zsolt, Csáki Roland, Borbély István
Szervezők:

A Soproni Rendészeti Sport Egyesület, a Nemesbüki Kinizsi Íjász Közhasznú
Egyesület és Kőszeg városa
፠ Nevezés:
Név, korosztály, kategória, egyesület, étkezéssel kapcsolatos (vegetáriánus) különleges kérés
megjelöléssel, email-ben és SMS-ben.
ijaszverseny.koszeg@gmail.com
Kövesdi Andrea: +36-20/2970-785
Zsótérné Bagi Ágnes: +36-20/399-5855
Helyszín: Kőszeg vára és történelmi óvárosa
Regisztráció és versenyiroda:
Kőszeg, Várkör 44.
Parkolás: Kőszeg, Károly Róbert tér és a versenyiroda környékén a közterületi parkolókban
Megközelítés:

፠Program ፠
7.00-8.30

Gyülekező, nevezés, bemelegítés

8.45
Megnyitó, csoportbeosztás
(A rendezők fenntartják a jogot - a díjazás mértékét tekintetbe véve és az esetleges
félreértéseket megelőzendő - a csapatok tagjainak elosztására, de természetesen előzetes
kéréseket lehetőség szerint figyelembe veszünk!)
9.00

Kivonulás a célokhoz, kezdés

14.00-16.00

Ebéd és döntők:

A Bástyaörzők Bajnokainak döntője (a 6 legtöbb pontot lövő íjász, női/férfi) a fődíjakért
1-1 Grózer és Szimeiszter laminált íj,
A Bajnokok bajnokainak döntője a fődíjért! (Kőszegi hétvége (3 nap 2 éj reggelivel, két fő
részére) az Alpokalja Panzió és Étterem panzió felajánlásával és a „Forintos Bástya
Őrzője”, a „Bajnok kardja” Vándordíj!
16.00-17.00

Eredményhirdetés, díjátadás

17.30

Marton-Szállás Lovasíjász bemutató a várárokban

Fontos!
Amennyiben a szombat délutánra tervezett Várostrom eső/rossz idő miatt elmarad, akkor
vasárnap 11-órakor tartják meg. Ez esetben egy körülbelül 2-2,5 órás szünetet kell
tartanunk a verseny menetében, mert a helyszínt az ostromlók foglalják el! Emiatt szíves
megértéseteket kérjük! Unatkozni nem fogunk ebben az esetben sem, hiszen a program
részei, résztvevői vagyunk és leszünk!
Szeretettel várunk mindenkit!
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a biztonsági szabályok betartása
valamennyi résztvevő számára kötelező, 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel,
vagy felnőtt kísérővel vehet részt. A versenyen való részvétellel mindenki hozzájárul a róla
készült képek szabad felhasználásához.
Mindenkinek jó versenyzést és nagyon jó szórakozást kívánunk!
A rendezvény a Magyar Íjász Szövetség Történelmi szakága által engedélyezett programnak
minősül!

