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TISZTELT SPORTBARÁTUNK!
Örömmel tájékoztatunk bennetek, hogy a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával
lehetőségünk nyílik a biatlon sportágat 2019. augusztus 24.-én szombaton a Galyatetői
biatlon centrumunkban Családi- és sportnap keretében bemutatni és népszerűsíteni,
melyre ezúton szeretettel meghívunk benneteket, gyerekeket és szülőket egyaránt.
A Családi- és sportnap kiváló alkalom arra, hogy testközelből láthassátok hogyan
zajlik egy utánpótláskorúak számára rendezett biatlon verseny külföldi résztvevőkkel.
Bízunk benne, hogy a verseny hangulata majd magával ragad benneteket és kedvet
kaptok ahhoz, hogy a fegyverhasználat (kiskorúak légfegyver, felnőttek 22-es kaliberű
biatlon fegyver) alapjainak elsajátítását követően a verseny után a lövészetet is
kipróbáljátok.
Azok számára, akik a lövészet mellett egy kis futástól sem riadnak vissza, lehetőség
lesz a versenyt követő nyílt légpuskás futam keretében próbára tenni magukat, ízelítőt
kapni a sportág szépségéből.
A Családi- és sportnapon a nyári szakág eszközét, a síroller használatát is
bemutatjuk, azokat is kipróbálhatjátok, sőt egy ügyességi versenyen még együtt
indulhattok a sportág hazai és külföldi reménységeivel, ahol nem a győzelem, hanem a
részvétel lesz a fontos.
A Családi- és sportnap programját az iskola kezdetére való felkészülésként történelmi
előadásokkal és videóvetítésekkel is színesítjük Szent István és a magyar
államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan. Az előadások témájából feltett kérdésekre
válaszolókat pedig különböző ajándékokkal ösztönözzük.
Reméljük, hogy meghívásunkat elfogadjátok és a Családi- és sportnapon találkozunk!
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HONVÉD ZALKA SE - BIATHLON

UNGVÁRI BERNADETT

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:

Galyatető – Biatlon: https://goo.gl/maps/24n25QXUYJK2
Galyatető, Vasas u. vége, székely kapu

Parkolás:

Galyatető, Vasas utcában, kérjük a biatlon centrum területére ne
gépjárművel hajtsanak be

Program:

2019. augusztus 24. (szombat)
10:00 – 15:00

Utánpótláskorú biatlon verseny bemutatása

11:00 – 15:00

Fegyverhasználat alapjainak oktatása,
fegyverek bemutatása, célra tartás

11:00 – 15:00

Biatlon- és síroller alapjainak oktatása,
eszközök bemutatása,

11:00 – 15:00

Történelmi előadások, videóvetítések
és tesztkérdések kitöltése

15:00 – 15:30

Utánpótláskorú verseny eredményhirdetése

15:30 – 18:00

Légpuskás lövészet (kiskorúak részére)

15:30 – 18:00

Kispuskás lövészet (felnőttek részére)

15:30 – 18:00

Ügyességi síroller verseny
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