A 3D Szakmai Bizottság beszámolója
a 2015. évi versenyévad eredményeiről
Egyértelműen kijelenthető, hogy a 2015-ös év legjelentősebb 3D eseménye – amely már a
korábbi évek munkáját is meghatározta – a hazai rendezésű, rekord számú (több mint 1300 fő)
résztvevőt elérő IFAA 3D világbajnokság volt. Ez a verseny mind a magyar versenyzők, mind a
szervező csapat és a Szövetség számára egyedülálló lehetőségeket teremtett, és utólag
kijelenthetjük, hogy ezekkel a lehetőségekkel tudott élni a magyar íjászok közössége.
A 2015-ös év során a GP sorozat versenyei IFAA rendszerben kerültek megrendezésre, biztosítva
ezzel a versenyzőknek a minél eredményesebb felkészülést a hazai rendezésű IFAA
világbajnokságra. A terem OB és a borsodnádasdi OB viszont – a hagyományoknak megfelelően
– HDH-IAA rendszerben került megrendezésre.
Négy GP versenyen, az évadnyitón és a két országos bajnokságon szerezhettek az íjászok
minősítést és készülhettek fel a nemzetközi versenyekre.
A szervezők az egy napos verseny nevezési díjaiból 10%-ot, a kétnapos verseny nevezési díjaiból
20%-ot fizettek a Szövetség részére, amely összegek a 3D szakág támogatására lett fordítva.
A Magyar Íjász Szövetség a borsodnádasdi helyszínen 3D edzőtábort szervezett 2015. június 2427. között. Az I. osztályú versenyzők részvételi díját a Magyar Íjász Szövetség átvállalta, ezzel is
hozzájárulva a versenyzők fejlődéséhez.
A hazai versenyeken részt vevők számának növekedése figyelhető meg a korábbi évekhez képest.
Ebben nyilvánvalóan szerepet játszott a hazai világbajnokság vonzereje is, ami a világ
élmezőnyével való versenyzés lehetőségét kínálta, a külföldi rendezésű versenyek anyagi
megterhelése nélkül.
Az alábbiakban a jelentősebb hazai és nemzetközi versenyek rövid összefoglalója található, a
jelentősebb adatokkal együtt.

HAZAI VERSENYEK:
3D Terem OB FeHoVa
2015. február 14.
résztvevők száma: 138 fő
3D Évadnyitó Gödöllő
2015. április 11.
résztvevők száma: 168 fő

3D GP1 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta
2015. május 9-10.

résztvevők száma: 161 fő
3D GP2 Örkény
2015. június 06-07.
résztvevők száma: 178 fő
3D OB Borsodnádasd
2015. június 27-28.
résztvevők száma: 156 fő
3D GP3 Nyíradony, Gúthpuszta
2015. július 25-26.
résztvevők száma: 103 fő
3D GP4 Salgótarján-Eresztvény
2015. szeptember 19-20.
résztvevők száma: 69 fő

NEMZETKÖZI VERSENYEK:
HDH-IAA 3D EB Pakrac (Horvátország)
2015. június 06-11.
magyar nevezők száma: 65 fő
Eredmények:
- 18 arany
- 12 ezüst
- 10 bronz
IFAA 3D VB Gödöllő
2015. augusztus 22-30.
résztvevők száma: 1300 fő
magyar nevezők száma: 286 fő
Eredmények:
- 13 arany
- 13 ezüst
- 12 bronz

WA 3D VB Terni (Olaszország)
2015. szeptember 01-05.
magyar résztvevők száma: 14
Eredmény:
- 1 arany

Bírók
A 3D versenybírók vizsgáztatásával kapcsolatban a Szakmai Bizottság továbbra is fenntartotta a
korábban kialakított vizsgarendszert, ami a nehézsége és a „megfelelt” szinthez szükséges
minimum 80%-os követelményével biztosítja, hogy csak jól felkészült bírók kapjanak engedélyt.
Budapest, 2016. április 15.
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