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Tisztelt Íjászok! Tisztelt Érdeklődők! 

 

A World Federation of Equestrian Archery /Lovasíjász Világszövetség/ meghívja Önöket egy a 

világon ez ideig egyedülálló kezdeményezésre! Ez az esemény a Lovasíjászat Világnapja, időpontja 

2021.08.07., helyszíne a Kassai-völgy, házigazdája pedig Kassai Lajos, a modern kori lovasíjászat 

megteremtője!  

A Lovasíjászat Világnapján azt szeretnénk elérni, hogy minél több lovasíjász kerüljön kapcsolatba 

egymással a világon. Mind emellett a Világnap központi rendezvényének célja, melynek a 

„Nyílzápor a Kassai-völgyben” címet adtuk az, hogy közelebb hozza egymáshoz a magyarországi 

íjas hagyományőrzőket és közösségeinket. Ebben a rendezvényben a történelmi/hagyományőrző 

íjászat és a lovasíjászat mint két különböző, de gyökereiben azonos vonal találkozik, és egymást 

kiegészítve, egy közösen kialakított irányba halad tovább. A résztvevők, egy magas szakmai 

színvonalat mutatva demonstrálhatnak tevékenységük mellett, bemutatva történelmi- és kulturális 

gyökereinket, felhívva a figyelmet ezek ápolásának fontosságára. Természetesen az alkalom arra is 

lehetőséget ad, hogy a kívülálló érdeklődők egy családias légkörű, jól szervezett rendezvényen 

keresztül, minél szélesebb betekintést nyerhessenek tevékenységünkbe. 

A Rendezvény helyszíne a Kassai-völgy, a modern kori lovasíjászat bölcsője, és egyben a világ 

jelenleg legjobban felszerelt lovasíjász képzési központja. A Kassai Lovasíjász Iskola képzési- és 

működési módszere egyedülálló a világon, a „Magyar kulturális örökség része”, és elnyerte a 

„Hungarikum”-címet. A rendezvény kapcsán lehetőséget biztosítunk az érdeklődők számára, hogy 

ne csak betekinthessenek íjász képzési módszereinkbe, de az íjjal rendelkezők ki is próbálhassanak 

néhányat. Csúcspontként egy nagy közös nyílzáporral emlékezünk íjfeszítő őseinkre, és 
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szimbolizáljuk az összefogás fontosságát. Természetesen jócskán kínálunk színes, a témához 

illeszkedő kiegészítő programokat is, amiket nem csak az íjászok élvezhetnek. Kérem 

tanulmányozzák honlapunkat / www.nyilzapor.hu /, kövessék Facebook oldalunkat, és tekintsék 

meg a YouTube-csatornánkra felkerülő kedvcsináló tartalmakat! Akik pedig kedvet éreznek, és 

rendelkeznek a megfelelő külsőségekkel és lőtudással, regisztráljanak nagy történelmi 

együttlövésünkre, a „Nyílzáporra a Kassai-völgyben” /ennek részleteit megtalálják honlapunkon a 

„Regisztráció” menüpontban/!  

Információ az íjászfeladatokról: 

Az íjász feladatokban, aminek egy része verseny is, saját történelmi- és reflex íjakkal lehet részt 

venni. Versenyezni természetesen nem kötelező, a feladatok tét nélkül is kipróbálhatók. Sem a 

versenyzéshez, sem a kipróbáláshoz külön regisztrációra nincs szükség. Minden íjászfeladat 

kipróbálása és minden kísérő program az együttlövésben résztvevők számára ingyenes, akik nem 

vesznek részt a nyílzápor jelenetben, azoknak 4.000 Ft/fő. Íjászati lehetőségek: koronglövés, gyors-

céllövés, táv-céllövés, pneumatikus cél, íjászok csatája, íjászfoci.  A feladatok 9.00 – 13.00 óra 

között lőhetők. Amennyiben további információra lenne szükségük, keressenek bennünket az ismert 

elérhetőségek bármelyikén!  

Látogassanak el a modern kori lovasíjászat bölcsőjébe, és ünnepeljük együtt az íjászatot! Szeretettel 

várjuk Önöket! 
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