
VIADAL 

Részvételi- és játékszabályzat 

A VIADAL játék üzemeltetője: 

C-edge Kft. 

(Telephely: 1112 Budapest, Igmándi utca 45.) 

A házirend tekintetében az adott helyszínre vonatkozó szabályok mérvadóak. Annak 

elolvasása, értelmezése és betartása kötelező minden a VIADAL játékon résztvevő 

számára.  

Általános szabályok: 

 A játékban, mindenki saját felelősségére vesz részt. 

 18 éven aluliak, csak szülői felügyelet mellett játszhatnak! 

 Védőmaszk viselése kötelező, a pályán kívül is, a játék teljes ideje alatt! 

 Az instruktor utasításainak betartása kötelező!  

 Cél nélküli területre vagy kemény tárgyra szándékosan lőni tilos! 

 Ha sérült nyilat találsz, vagy sérült az íjad azonnal szólj az instruktornak! 

 Egyszerre egy játékos csak két db nyílvesszőt tarthat magánál. 

 Játszani, csak a kijelölt pályán szabad! 

 NE CSALJ! A játék alapja a becsület! 

 A Játékban kizárólag olyan játékosok vehetnek részt, akik a Részvételi- és 

Játékszabályzatban, valamint az adott helyszín házirendjében foglalt feltételeket 

elfogadják. 

 A Játékterületen biztonsági zóna kerül kijelölésre, melyen belül TILOS a játékost kilőni, 

illetve a biztonsági zónában tartózkodó játékos sem lőhet az ellenfél játékosra. 

 Az eszközöket csak rendeltetésszerűen szabad használni, tilos vele ütni vagy egyéb 

erőszakot alkalmazni! 

 A játék előtt és annak ideje alatt szigorúan tilos alkoholt illetve drogot fogyasztani, vagy 

ezen szerek általi befolyásoltság állapotában, a játékban részt venni! Ezen kitétel 

megszegése azonnali kizárást von maga után! 

 Nem megengedett a sportszerűtlen viselkedés, verekedés! Ezen kitétel megszegése 

azonnali kizárást von maga után! 

 A Játékszabályzatban foglaltaktól eltérő, valamely Játékos szabálytalan magatartása 

miatt bekövetkező anyagi károkat, a kárt okozó Játékos köteles maradéktalanul 

megtéríteni. 

 Beltére tornacipő/váltócipő használata kötelező. 

 Ruhaviselet: kényelmes nadrág – farmer, póló/pulóver. 

 

 

Játékszabály: 

 

Cél: 

 A szivacs végű nyílvesszővel találd el az ellenfél játékosát, kiejtve így a játékból. A 

végső cél pedig az ellenfél összes játékosának kiejtése, vagy az 5 célpontból álló tábla 

összes célpontjának kilövése. 

 

Hogyan nyerhettek?: 

 kiejted az összes játékost az ellenfél csapatából (vége a játéknak). 

 az összes célpontot kilövöd az 5 pontból álló táblán (vége a játéknak). 

 a játékidő lejártával a csapatod találta el a legtöbb célpontot a játék végén (játékos és 

célpont összesen). 



 

Mikor estél ki?: 

 ha eltalál egy nyílvessző, azonnal kiestél a játékból. A földről vagy bármely tárgyról 

megpattanó nyílvesszővel elért találat nem számít.  

 ha a kilőtt nyílvessződet az ellenfél egy játékosa a levegőben elkapja, azonnal kiestél a 

játékból. 

 

Hogyan kerülhetsz vissza a játékba?: 

 egyik társad egy, a céltáblán lévő célpont kilövésével visszahívhat a játékba. 

 

Játék menete:  

 Játékidő: egy játék 5 perc, 1 körben 5 játék van, körök száma: 3 (3*5*5perc). 

 Alkossatok két csapatot, adjatok magatoknak nevet.  

 A játék megkezdése előtt van lehetőségetek gyakorolni a saját térfeleteken, az ott 

felállított célpontok kilövésével. 

 Gyakorlást követően az összes nyílvessző bekerül a biztonsági zónába (fejenként 4 db 

nyilvessző), felveszitek a védőmaszkot, kezetekben az íj, felálltok a térfeletek külső 

vonalára. 

 A játék megkezdődik, nyílvesszőt kell szereznetek az ellenfél játékosainál gyorsabban.  

 A biztonsági zónából összesen játékosonként 2db nyílvesszőt szabad felvenni. 

 A biztonsági zónában nem maradhatsz 3mp-nél tovább, illetve az ellenfél térfelére sem 

mehetsz át. Ezen szabály megszegése kiállítással jár. 

 Keress célpontot (elsősorban az 5 célból álló táblán), és lőj. Figyelj arra, nehogy Téged 

lőjenek ki.  

 A térfeleken felállított bunkerek segítséget nyújtanak védekezésre, illetve addig, amíg 

az íjadat felhúzod támadásra.  

 A bunkerek nem arra szolgálnak, hogy az egész játékidőt ott töltsd. Ez esetben az 

instruktor a következő játékból kiállíthat.  

 Amennyiben egy játék alatt, 5 percen belül sikerül kilőni az összes célpontot a táblán, 

vagy az összes játékost kiejteni az ellenfél csapatból, úgy újrakezdődik a játék.  

Játék eszközei:  

 Snake reflex íj (22 font húzóerő) 

 Roggee márkájú habszivacs végű nyílvessző 

 Scott márkájú védőmaszk 

 alkarvédő - választható 

Kik nem játszhatnak?: 

 alkohol és drog befolyásoltság alatt játszani tilos! 

 nem javasolt a játék annak, aki egészségügyi problémával rendelkezik vagy kezelés alatt 

áll. 

 tilos éles tárgy vagy egyéb sérülést okozó tárgy viselése.  

 várandós állapotban a játék tilos. 

 nem ajánlott annak, akinek magas a vérnyomása, bármilyen eredetű szív problémája 

vagy egyéb súlyos betegsége van. 

 6 hónapnál frissebb műtéti seb esetén a játék nem javasolt.  

  


