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EOCHA “European Open Championship of
Horseback Archery” was founded by a horseback
archery enthusiast, as an international class event
which connects people interested in equestrian
martial arts from all over the world.
The Championships links the value of the
horseback archery – both cultural and sport.
Imagine the people from completely different
cultural background – Mongolian, Turks, Iranians,
German, Poland, Japanese, Hungarians, Swedes
– altogether from more 20 countries, united with
the outstanding spirit of shooting an arrow from
the back of the horse. All of them showing their
country historical heritage, presenting the style
and uniform of their own kind. No boundaries, no
difference and no limits, no politics – just people
connected with passion. And more – watch the
spectacular show, by cheering competitors
struggling on the sport course. The beauty and
speed of the horse and precision of an archer.
*
Az EOCHA („European Open Championship of
Horseback Archery”, azaz „Európai Nyílt Lovasíjász
Bajnokság”) – ezt a versenysorozatot egy lovasíjász rajongó alapította, mint egy nemzetközi
találkozóként, mely a lovas harcművészet iránt
érdeklődő embereket köt össze az egész világon.
Ez a bajnokság a lovasíjászat kultúrális és sport
értékeit kapcsolja össze. Képzelj el embereket
teljesen különböző kultúrális háttérrel – mongol,
török, iráni, német, lengyel, japán, koreai, magyar,
svéd... – több mint húsz országból egyesül, hogy
tökéletes spirituális lövéseket valósítson meg
egy vágtázó ló hátáról. Mindenki magával hozza
a nemzetének történelmi örökségét, bemutatva
a saját stílusát és a hagyományos viseletét. Nincsenek határok, nincsenek különbségek, nincsenek korlátok és nincs politika – Csak a szenvedély
köti össze az embereket.
Mi több, nézd meg a versenyzők látványos bemutatóit, ahogy éljenezve küzdenek a sportpályán, a
ló szépségét és a sebességét, és az íjász pontosságát.
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A Magyar stílusú versenyszám:
(Ez a Kassai Lajos által kidolgozott és a mameluk
hagyományokon alapuló főleg a modern lovasíjászat
számára kidolgozott forma.) A verseny hat érvényes
vágtából áll a 90 méter hosszú, egyenes pályán, mely
három zónára van osztva lőoszlopok segítségével.
Bármennyi vesszőt ki lehet lőni, de minden zónában
csak a megfelelő céltáblára. A futamidő 16 másodperc; a megtakarított idő plusz pontokat hoz, de a 16
másodpercet maghaladó futam 0 pontot jelent. Ebben a versenyszámban a töltés kézből vagy tegezből
történhet.
A Koreai stílusú versenyszám:
A verseny hat érvényes vágtából áll a 90 illetve 150
méter hosszú pályán. Két Koreai Kettős lövés futam
(90 méter, két céltábla, 14 másodperces szintidő),
két Koreai Hármas lövés futam (90 méter, három céltábla, 14 másodperces szintidő) és két Koreai Sorozat
lövés futam (150 méter, 5 céltábla, 25 másodperces
szintidő). Ebben a versenyszámban a töltés kizárólag
az íjász testéhez rögzített tegezből történhet.
A Nyílzápor stílusú versenyszám:
A verseny három futama során bármennyi lövés
leadható a két céltáblára, melyek szimmetrikusan,
a pálya középvonalától 9-15 méterre, egymástól
pedig 30 méter távolságra van elhelyezve. E három
futam az Íjász Útja Iskolában alapvető gyakorlás
formáját tükrözi: a gyorsaság és a pontosság mellett
a lövések átütőereje is hangsúlyos, a pusztai népek
hagyományos harcmodora szerint. Ebben a versenyszámban a töltés kizárólag az íjász testéhez rögzített
tegezből történhet. A futamidő 16 másodperc, az
ettől való eltérés plusz vagy mínusz pontokat hoz.
Túlságosan lassú (24 másodperc fölötti) teljesítés
0 pontot jelent.
A Lengyel stílusú versenyszám:
(A lovasnomádok vadászatát jelképezi. Először az
„EOCHA 2011” programjában szerepelt, a lengyel
lovasíjászoknak köszönhetően.) A verseny három
érvényes futamból áll. A tereppálya több mint 300
méter hosszú. A lövéseket lefelé, balra, jobbra, előre
és hátra kell leadni az eltérő távolságokra elhelyezett célokra. Ebben a versenyszámban bármilyen
íjászstílus alkalmazható és a töltés kizárólag az íjász
testéhez rögzített tegezből történhet. A futamidő
60 másodperc, az ettől való eltérés plusz vagy mínusz pontokat hoz.
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2012. 08. 29. Szerda (Csak résztvevôknek)
9:00 Versenyzők és kísérők regisztrációja
10:00 Lovak kiválasztása
11:00 Lovas edzés, ismerkedés a versenypályával
13:00 Ebéd
14:00 Lovas edzés, ismerkedés a versenypályával
19:00 Vacsora

2012. 08. 29. Wednesday (Only involved in)
9:00 Registration of competitors and company
10:00 Choice of Horses
11:00 Training with Horses, getting to now the course
13:00 Lunch
14:00 Training with Horses, getting to now the course
19:00 Dinner

2012. 08. 30. Csütörtök (Csak résztvevôknek)
9:00 Versenyzők és kísérők regisztrációja
10:00 Lovas edzés, ismerkedés a versenypályával
13:00 Ebéd
14:00 Lovas edzés, ismerkedés a versenypályával
16:00 1 órás hajókirándulás a Dunán (csak a résztvevôk részére)
19:00 Sátras fogadás-bogrács vacsora
20:00 Regélő Fehér Táltos Dobcsoport (www.taltosdob.hu)

2012. 08. 30. Thursday (Only involved in)
9:00 Registration of competitors and company
10:00 Training with Horses, getting to now the course
13:00 Lunch
14:00 Training with Horses, getting to now the course
16:00 Cruise on the Danube (For competitor and accompanying)
19:00 Dinner, banquet, review of the competitiom rules
20:00 Regélő Fehér Táltos drum, dancing, singing (www.taltosdob.hu)

2012. 08. 31. Péntek
9:00 Nyitó ceremónia
10:00 Első versenynap
13:00 Ebéd
17:00 Bemutatók
19:00 Vacsora,
19:30 Kiss Kata Zenekar (www.kisskata.hu)
21:00 Kiyo Kito Taiko (www.taiko.hu)

2012. 08. 31. Friday
9:00 Opening Ceremony
10:00 First competition day
13:00 Lunch
17:00 Shows
19:00 Dinner
19:30 Kiss Kata Band (www.kisskata.hu)
21:00 Kiyo Kito Taiko Performance (www.taiko.hu)

2012. 09. 1. Szombat
9:00 Második versenynap
13:00 Ebéd
17:00 Bemutatók
19:00 Vacsora
19:30 Verőce, Kismaros, Nagymaros néptánccsoportjai; Szokolyai Dalárda; Kosdi Énekkórus
21:00 Magma Tűzszínház (www.magmatuzszinhaz.hu)

2012. 09.1. Saturday
9:00 Second competition day
13:00 Lunch
17:00 Shows
19:00 Dinner
19:30 Local folk dance groups and choirs
21:00 Magma Fire Theatre Performance (www.magmatuzszinhaz.hu)

2012. 09. 2. Vasárnap
9:00 Harmadik versenynap
13:00 Ebéd
17:00 Záró ceremónia, bemutatók
18:00 Vacsora, búcsú buli
		 Népzene - Aprája kecskedudás gyerekcsoport, Beste Zenakar

2012. 09. 2. Sunday
9:00 Third competition day
13:00 Lunch
17:00 Closing cereminy, Shows
18:00 Dinner, closing program
		 Folk music - Aprája bagpipe child group, Beste Band Music Team

Bemutatók: Íjász Útja Iskola (www.ijaszutja.hu),
Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium (www.vhnb.tag.hu)
Siklósi Sárkányos Lovagrend (http://sarkanyosok.mindenkilapja.hu/)

Shows: Way of Archer School (www.ijaszutja.hu),
Hussar and National Guard Banderium of Vac (www.vhnb.tag.hu)
Dragon Order of Knighthood of Siklos

Parhuzamosan péntektől-vasárnapig:
Íjász programok, kovácsolás, kézműves foglalkozások, természetgyógyászat stb.

Parallel from Friday to Sunday:
Archery Programs, forging, crafts workshops, alternative medicine, etc..

A változtatás jogát fenntartjuk.

Subject to change without notice.

