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Kecskebirodalom nemes fejedelme esmételten rendeletet mekegett:

RENDELET

Elrendelem, hogy rendszeresen megrendezett versenyem a Kecskebak 2010. esztendejében is
meg legyen rendezve ! E rendeletnek mekkfelelve minden nemes nyílvesszőforgató, nemre,
fajra, felekezetre függetlenül (pl. lovag, apród, sas és sün) a versenyen részt vegyen !
Aversengés Ballószög várának udvarán kerül megrendezésre, melynek megközelítése:
Kecskemétről Dunaföldvár irányában haladva az Auchan Bevásárlóközpont előtt a
körforgalmakon keresztül Kadafalva/Ballószög felé tartunk, átmegyünk Kadafalva községen,
majd a következő település, Ballószög határát jelző tábla előtt balra a földútra fordulva érhető el
a lőtér. A lekanyarodás helyét IPSC céltáblára rajzolt nyíl jelzi. Budapest felől az M5
autópályáról a második kecskeméti kijáratnál (itt lehet kihajtani Dunaföldvár felé) kell lejönni
az autópályáról, majd a város felé haladva bemegyünk az Auchan Bevásárlóközpont után levő

körforgalomrendszerbe és Kadafalva/Ballószög felé kell menni.

GPS koordináták: É46.85962 ; K19.57632

A viadal során a résztvevőknek 6 lovagi próbát kell kiállniuk, melyek során rémes
viszontagságokkal teli küzdelmekben kell bizonyítani bátorságukat és rátermettségüket. Az
éles elme sem nélkülözhető ! A próbák során a lovagoknak minimum 90 nyílvesszőre vagy
hasonló eszközre lesz szükségük (8+21+26+8+18+9) melyeknek segitségével megszereznek
valamennyit az elérhető 450 pontból.

A lovagok számára páncéling, buzogány és sarkantyú viselése nem kötelező, de látás- és
hallásvédő eszköz használata igen. Saját ló használata esetén a lónak is.

Zakupszky Gábor
Szalai László

Augusztus 27. 14 - 19 Bírók, tisztségviselők versenye
08 10 Helyszíni nevezés, regisztráció
10 1 Verseny
17 Eredményhirdetés

A verseny kezdete után (10  ) - a nagy lovagi tornák hagyományainak megfelelően, az egyes
küzdőterek szigorú időbeosztása miatt - regisztrációt nem tudunk elfogadni !!!
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Rendezési hozzájárulás:
6.000 Forgács-Tallér 3.500 Ft(rövidítve Ft). Előnevezés esetén: (Helyszínen fizetendő),
amely tartalmazza a lovagok, kalandorok és lovak abrakjának költségeit is.
Egyedi igények a helyszíni büfében kielégíthetők.

Előnevezés:

E-mail: gabor@airvent.hu

Divíziók:

IPSC kategóriák :

Indulási feltételek:

Díjazás:

Határidő: 2010.08.25 SZIGORÚ !!!
Telefon: 30/955-2431

(ha lehet, így nevezz)
Fax: 76/329-496
Egyéb: galamb, bagoly, ha találkozunk, szóban, üzenve, stb.

Open, Production, Standard

Standard Lady, Standard Senior, Open Senior
(szabálykönyvben leírt megfelelő létszám esetén)

Érvényes sportorvosi (saját ló használata esetén állatorvosi), minősítéshez érvényes MDLSZ
rajtengedély, fegyver legális birtoklásának igazolása melyek bizonnyal ellenőrizve lesznek.

Kalandornők, lovagok érdemei szerint !

Szabályok:

Óvási eljárás:

Az érvényes Nemzetközi Lovagi Szövetség (IPSC) szabálykönyv szerint.

Érvényes IPSC szabálykönyv szerint. Óvási díj: 10.000 Ft

Minden új és régi versengőt szeretettel várunk !

Kecskemét,  2010.08.06

Zakupszky Gábor
királyi megbízott
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