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PSZB ülés 2019. január 30. 

Helyszín: MISZ tárgyaló 

Időpont: 17.00 

Jelenlévők: Máté Gyöngyi tag, Gajdos Csaba tag, Orosz Viktor tag, Vánky Sebastian elnök 

PSZB, Windischmann Mercédesz sportigazgató (szavazat nlk), Ludmány Péter vendég 

(szavazat nlk) 

Szavazatok száma 4. 

Napirendi pontok: 

 

1. Csigás gyerek csúcsok és minősítések visszamenőleg 

A versenyeken többször előfordult, hogy a nagyobb tízest vették figyelembe 

kiértékeléskor. 

Hogyan kezeljük az eddigi eredményeket? 

Hogy kerüljük el a további hibás pontozást? 

 

Határozat: A csúcslistában a vezetett csúcsok 2019. február 1-től számítanak, innen 

tudjuk ellenőrizni, hogy a szűkített 10-st számolták a gyerekek. A bírók a verseny előtt 

külön felhívják a csigás gyerekversenyzők figyelmét a szabályos pontozásra. A bíró 

gondoskodik arról, hogy belövési sorozat (gyakorlás) után a verseny kezdete előtt az 

összes érintettnek új lőlap kerüljön a vesszőfogójára. Mindkét félidő után ellenőrzik a 

lőlapon lévő találatok és a vezetett pontok egyezőségét.  

Egységesen elfogadva. 

2. Szervező védelme a nem visszamondott regisztrációkkal okozott felesleges 

költségekkel szemben. 

Határozat: Amennyiben valaki regisztrált, de nem mondta le azt a szervező által 

megadott határidőig, és nem jelenik meg a versenyen, úgy az egyesületének a 

szövetség a nevezési díj dupláját kiszámlázza. Amíg az összeg kiegyenlítésre nem 

kerül, az egyesületnek a szövetség nem állít ki új versenyengedélyt, illetve a 

nemtörődöm versenyző összes jövőbeli eredményét semmisnek tekinti addig, amíg 

tartozás mutatkozik.  

Lemondást csak e-mailben, határidőn belül köteles a szervező elfogadni. 

Egységesen elfogadva. 

 

3. Szabályzatmódosítási javaslat pályaíjászatban használható ruházattal 

kapcsolatban. 
A ruházat megváltoztatására petíciót névsorral és szabályzatmódosítási javaslatot 

nyújtott be Fábos László.(79 fő) 

Ellenpetíció is benyújtásra került Krassóvári Kitty által, aláírásokkal alátámasztott 

lista formájában. (82 fő) 

Megállapítható (WM kitartó összesítő munkájának köszönhetően), hogy ugyan a két 

dokumentumot aláírók létszáma közel azonos, de a petíciós listában szereplőkből 9 

főnek volt csak pálya minősítése, nagy részük nem, vagy alig jár pálya versenyekre. 

Az ellenpetíciót aláírok ellenben aktív minősített pályaíjász versenyzők, különböző 

pálya válogatott tagjai, illetve nemzeti edzők, akik szintén aktív résztvevői a 

pályaíjászatnak. 
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Ennek fényében a bizottság pontosította a szabályzatot több ponton, de a fehér nadrág 

kötelező viselésén nem kíván változtatni. 

Több személy összesített javaslata: 

 

10.1     Öltözködés: 

Egységes egyesületi felső, fehér nadrág (normál szabású, vagy sportnadrág, nem farmer 

anyagú, nem szakadt) vagy fehér szoknya nőknek, fehér rövidnadrág 

férfiaknak(mindkettő hossza: minimum a kinyújtott kar hosszúságának megfelelő) 

kötelező.  

Sportolói, szponzori szerződéssel rendelkezőknek szponzori felső engedélyezett. 

Különböző válogatott pólók használhatók. A nemzeti (A és K szint) válogatott melegítő 

csak nemzetközi versenyen használható. 

Lábbeli: zárt sportcipő (olyan cipő, amelyet a köznyelv sportcipőként ír le). Csizma 

semelyik kategóriában nem használható.  

 

Kedvezőtlen időjárás esetén, a körülményeknek megfelelő nadrág, felső és lábbeli 

megengedett. 

Terepszínű felszerelés, ruházat nem megengedett. 

A Bírók a technikai ellenőrzést egyesületenként végzik, így ellenőrizve az egységes 

ruházatot. A verseny az eredményhirdetés végéig tart. A ruházati előírások a verseny 

elejétől a végéig érvényesek.  

A szabályzat íjtól és korcsoportól független, nincs alóla kivétel. 

 

Egyesületi felső ajánlás: ajánlott a fehér alapú póló gyártása, így nem fordulhat elő, hogy 

ugyanolyan, de különböző színű felsőben jelenjenek meg az egyesület versenyzői, az 

évek során legyártott sokszínű változat miatt. 

Egységesen megszavazva. 

 

 

4. A CRB és HU kategóriák státusza, szabályzatváltoztatás megtárgyalása. 

 

Együttesen kialakított javaslat:2019-20 szezonban próbakategóriaként bevezetjük a 

számszeríj CB(CRB) és  vadászirányzékos csigás(HU) íjkategóriákat. A két új 

kategóriára a CU-ra vonatkozó szabályok érvényesek kivéve a felszerelés 

vonatkozásában, ahol az IAA 3D szabályok az irányadók.  

8.2.2. 3D Hunter (HU) – Vadász kategória  

Bármilyen típusú íj használata megengedett, irányzékkal vagy anélkül lőhetnek 

oldógéppel, íjászkesztyűvel, tabbel, vagy csupaszkezes oldás engedélyezett. 

Amennyiben irányzékkal lőnek, 5 rögzített tüskénél nem lehet több felszerelve az 

irányzékra. Stabilizátorok, oldalstabilizátorok hossza nem lehet több 12 zollnál, az íj 

csatlakozási pontjától mérve. Overdraw (maximum 2 zoll), nézőke, vízszintező 

használata engedélyezett. Tüskevilágítás használható. 

 

8.2.8. Számszeríj kategória (CRB)  

Bármilyen típusú számszeríj használható (reflex számszeríj vagy csigás számszeríj)  

  

Tüskés irányzékkal felszerelt, vagy távcsöves irányzékkal ellátott, nagyítólencsés, vagy 

anélkül felszerelt íj. Sebességére nincs korlátozó szabály, azonban biztonsági okokból 

a gyártó biztonsági előírásait az íjász köteles betartani az íj és a vesszők együttes 
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kiválasztása, és használata során. Lézeres irányzékot tilos használni. Az íjat kézi 

erővel kell felhúzni. Az íjon elsütés elleni biztosítónak kell lennie. Tilos a hordszíjat 

egyéb rögzítésre használni (például célratartás elősegítésére). Vesszők: a számszeríj 

betöltött állapotában a vessző hosszának a karok külső oldalainak a vonalát kell 

elérnie. Tilos a gyári beállítások módosítása. 

Szabályzatot egyelőre nem érinti. 

Egységesen megszavazva. 

 

 

 

 

5. Versenyek 2019  

 

- Évadnyitó  

- Suli íjász bajnokság döntő  

- OB, GP kvalifikációk 

- Liga csapatversenyek 

- U14 

- OB-k  

- CEC Döntő forduló és csapatverseny,  

- Csapat OB és évadzáró 

- GP (1 GP kerül megrendezésre új GP formátumban) 

- Terem kvalifikációk 

- Terem OB 

V.S Javaslat: A központi versenynaptárban szereplő GP döntőre minősítő versenyeket, Liga 

csapatversenyként, az összes többi minősítő versenyt egyéni kieséses verseny formájában 

(kieséses rész) kell szervezni. Egyrészt mert a versenyzők igénylik, másrészt annak 

érdekében, hogy a felnőtt olimpiai válogatottunkat felkészítsük a csapat kvalifikációkra, a 

jövőben minél több lehetőséget biztosítva nekik. 

Egységesen elfogadva 

6. Javaslat: A verseny az eredményhirdetés végéig tart. Díj, csak személyesen, az 

eredményhirdetésen vehető át. Szabályzatmódosítás szükséges. 

Egységesen megszavazva. 


