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TISZTELT SPORTBARÁTUNK!
Örömmel tájékoztatunk bennetek, hogy a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával
ismételten lehetőségünk nyílik a biatlon sportágat 2020. október 24.-én szombaton,
Mátrafüreden egy Családi- és sportnap keretében bemutatni és népszerűsíteni,
melyre ezúton szeretettel meghívunk benneteket, gyerekeket és szülőket egyaránt.
A Családi- és sportnap kiváló alkalom arra, hogy a sportág alapjait kipróbálhassátok.
Bízunk benne, hogy a délelőtti sportágbemutatónk és a Mátrafüredi lőtér hangulata is
majd magával ragad benneteket és kedvet kaptok ahhoz, hogy a fegyverhasználat
alapjainak elsajátítását követően a lövészetet (kiskorúak esetén légfegyver, felnőttek
esetén 22-es kaliberű fegyver) kipróbáljátok.
A Családi- és sportnapon azok számára, akik a lövészet mellett egy rövid és izgalmas
akadályfutástól sem riadnak vissza, lehetőség lesz délután folyamán a Pipis-hegyen
található repülőtéren megrendezésre kerülő nyílt légpuskás futam keretében próbára
tenni magukat és kis ízelítőt kapni a sportág szépségéből. A repülőtérre kilátogató
érdeklődők számára mindezek mellett még egy rendkívül érdekes és tartalmas
előadást és bemutatót is szervezünk a Honvéd Repülőklub segítségével repülésről és a
különböző repülőgépekről.
A Családi- és sportnap igen tartalmas programjai mellett még a történelmi tudásotokat
is szeretnénk próbára tenni a trianoni békeszerződés 100 évvel ezelőtti eseményeivel
kapcsolatban. A feltett kérdésekre válaszolók számára ajándékokkal készülünk.
Reméljük, hogy meghívásunkat elfogadjátok és a Családi- és sportnapon találkozunk!
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Jelentkezés:

Honvéd Zalka SE részére lehetőség szerint előzetesen emailben a részvételi szándék jelzésével és a várható részvevők
számának megadásával a szervezés érdekében
e-mail: hzalkase@gmail.com

Helyszín délelőtt:

Mátrafüred lőtér
Megközelíthető a Parádi út felől 800 m erdei úton gyalogosan,
kérjük, hogy a lőtérhez gépjárművel ne hajtsanak be!
Köszönjük!

Program:

2020. október 24. (szombat) délelőtt
09:00 – 10:00

Biatlon sportágbemutató

10:00 – 12:00

Fegyverhasználat alapjainak oktatása,
fegyverek bemutatása, célra tartás
Légpuskás lövészet (14 év alattiak részére)

Kispuskás lövészet (kizárólag 14 év felettiek
részére, melyhez személyigazolvány is szükséges)
12:00 – 13:00

Koronglövészet bemutató

Helyszín délután:

Pipis-hegy repülőtér
Megközelíthető 24. sz. főútról gépjárművel a Pipishegyi Iparipark
felé letérő út felől, az abból balra leágazó aszfaltos mellékútról.
Kérjük, hogy gépjárművel a repülőtér előtt parkoljanak!
Köszönjük!

Program:

2020. október 24. (szombat) délután
13:00 – 15:00

Előadás és helyszíni bemutató a repülésről
és repülőgépekről

13:00 – 15:00

Fegyverhasználat alapjainak oktatása,
fegyverek bemutatása, célra tartás
Légpuskás lövészet

15:00 – 17:00

Nyílt légpuskás biatlon versenyek

17:00 – 18:00

Eredményhirdetés
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Jelentkezés, általános információk és program:

Támogató cégek és szervezetek:

HONVÉD ZALKA SE - BIATHLON

Támogató magánszemélyek: Dér Ignác,
Faragó Tamás,
Gál Ágota,
Jakab Zoltán,
Kerek Ákos,
Kovács-Felföldi Brigitta,
Molnár Tamás,
Poczik Réka

Képek a HONVÉD-ZALKA SE életéből:
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