PÁLYÍJÁSZ VERSENYEK SZERVEZÉSE 2018-BAN
VERSENYEK
TÍPUSAI

Regionális:
Minősítő-, kvalifikációs-, terem és szabadtéri versenyek a Regionális
versenynaptárba kerülnek feltüntetésre. A Régiók vezetőségénél lehet
pályázni.

Országos:

Egyéni: minősítő-, GP kvalifikáció-, Íjász liga versenyek, WA terem OB
(kvalifikációhoz kötött), IFAA OB (nyílt) Alsóörs, WA szabadtéri OB
(kvalifikációhoz kötött), SIB döntő (kvalifikációhoz kötött)
A versenyek a PSZB-nél pályázhatóak.

Csapat: WA szabadtéri Csapat OB, Minden egyéni GP kvalifikáció
(GPKV)rangsorolója után csapat kieséses verseny lebonyolítására kerül
sor az Íjász Ligára.
Fő versenynaptár szerinti időpontok pályázhatóak.

Nemzetközi:

IFAA Terem EB Fehova

A RENDEZŐNEK
MÍSZ ÁLTAL
NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOK

CÉL

FONTOS
SZEMPONTOK

PÁLYÁZATOK
ELBÍRÁLÁSÁNAK
SZEMPONTJAI
FONTOSSÁGI

Utánpótlás: U14 versenyek, SIB döntő

MÍSZ biztosítja: U14 és SÍB döntőre vesszőfogók, állványok, kijelző
stb. ingyenesen a raktárból.

Az OB érmeket OB-ra térítésmentesen.(csak az OB címhez járó érmet),
A Liga összesített egyéni és csapat díjazását.

GP érmeket és díjakat. (a GP kvalifikációs verseny díjait a versenyt
lebonyolító egyesület állja)

A versenyek minőségének javítása. A pályaíjász sportolók létszámának
növelése.
A rendezői csapatok megerősítése, versenyrendezői tapasztalat, tudás
elsajátítása szélesebb körben.

Az országos versenyek döntő százaléka mindenkinek elérhető legyen
utazási költség szempontjából ezért a Pest megye továbbra is kiemelt lesz.
A minősítő és kvalifikációs versenyek, továbbá az utánpótlás versenyek a
régiókban is lesznek így erősítve a régiót, illetve csökkentve az utazási
költségeket a nagy többségnek.
Rendezési jogok előnyei: helyi íjászat promóciója, helyi támogatók
megnyerése, saját versenyzők olcsó (ingyen) versenyeztetése.
1.
2.

A rendező vállalja a leírt feltételeket

A pályázó sportegyesület előélete az íjászversenyek rendezése során
a.

b.

Hány éve működik az adott sportegyesület

Rendezett-e már íjászversenyt, ha igen hányszor és milyent

SORRENDBEN

c.
3.

4.
5.

d.

Problémamegoldás a versenyek helyszínén

A sportegyesület taglétszáma
a.

A sportegyesület íjász versenyzőinek összlétszáma (kiváltott érvényes

b.

A Sportegyesület minősített íjász versenyzőinek taglétszáma

versenyengedély szerint)

Elfogadottság az íjásztársadalomban
a.

A rendező egyesület hozzáállása más egyesületek rendezvényeihez
(elsősorban részvétel)

A MISZ tevékenységében való közvetlen közreműködés
a.

b.

c.

VERSENYEK

A megrendezett verseny színvonala

Rendezvényszervezésben való közreműködés

Bemutatók, szervezések vállalása (Íjászat Napja, sportágválasztó stb.)

Válogatott tevékenységének segítése

WA Terem OB: Az OB kvalifikációs szintek (kültéri és beltéri 2018-as

OB-k) amelyet egyszer kell az OB előtt teljesíteni Kvalifikációs versenyen.
Irányzék nélküliek: 250 kör Irányzékosak: 400 Kör Ezeket a szinteket
majdnem mindenki tudja teljesíteni, nem szűkítjük túlságosan vele a
mezőnyt, (ugyanakkor a minimális lő- tudásnál több szükséges) hogy
valaki az OB-kon részt tudjon venni.
Az OB éremhez és címhez minimum 3 fő/kategória vagy a II. osztály
meglövése szükséges.

IFAA Terem OB: Nincs kvalifikációhoz kötve

Az OB éremhez és címhez minimum 3 fő/kategória vagy a II. osztály
meglövése szükséges

WA OB: Az OB kvalifikációs szintek (kültéri és beltéri 2018-as OB-k)
amelyet egyszer kell az OB előtt teljesíteni Kvalifikációs versenyen.
Irányzék nélküliek: 250 kör Irányzékosak: 400 Kör Ezeket a szinteket
majdnem mindenki tudja teljesíteni, nem szűkítjük túlságosan vele a
mezőnyt,(ugyanakkor a minimális lő- tudásnál több szükséges) hogy
valaki az OB-kon részt tudjon venni.
Az OB éremhez és címhez minimum 3 fő/kategória vagy a II. osztály
meglövése szükséges

GP kvalifikációs versenyek, (GPKV): 3 GPKV kerül

megrendezésre. Az egyéni díjazás a rangsoroló alapján, versenyenként.

A GPKV versenyek díjazása a megszokott kategóriák szerint. Minden íjra,
korosztályra és nemre lebontva. Ezeknek a versenyeknek a díjazása a lebonyolító
egyesület feladata.
A kvalifikációs versenyek egyben minősítő versenyek is. Az íjász liga rangsorolói és
lehetnek az OB kvalifikációs versenyek is.

Íjász Liga csapatverseny. A GPKV rangsoroló után párokat alkotnak a versenyzők
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(iroda határozza meg) oly módon, hogy az egy távot lövők közül, nemtől és kortól
függetlenül a csapatok (két fő) őszpontszáma a rangsorolóban lőtt pont alapján lehetőség
szerint egyforma legyen. A maximum eltérés a csapatok pontszámai között távonként kerül
meghatározásra. A csapatverseny, a kieséses verseny szabályai szerint zajlik.

Liga egyéni verseny. A csapat tagjai attól függően, hogy hányadik helyen végzett a csapat
pontokat kapnak. az első 16 csapat/ táv kap pontot. A ligaversenyek után ezek a pontok
összesítése szerint kialakul az egyéni liga sorrend. Pontegyenlőség esetén az utolsó GP-n
lőtt rangsoroló pontszám alapján dől el a helyezés.
Liga csapatverseny pontozása (mindkét íjász ua. a pontot kapja az együtt elért eredmény
szerint, egyénileg.
Helyezés
1
2
3
4
5
6
7
8

GP:

9-16

Pont
25
21
18
15
13
12
11
10
5

A pályaíjász GP-re (GP nagydíjat jelent), amiből 1 lesz 2018-ban. A PSZB által
megnevezett GPKV versenyek egyikén lehet kvalifikálni (GP kvalifikációs verseny),
idén 3 verseny.
A valamelyik GPKV-n meglőtt legmagasabb pontszám lesz a GP rangsoroló
eredményeként figyelembe véve, azaz mindenkinek a legjobb eredménye a
rangsoroló eredménye a GP-re.
Az GP maga egynapos és csak kieséses rendszerű fordulókból áll.

Minden tekintetben a WA szabályzat és a Pályaíjász szabályzat érvényes
kivéve:
Először körmérkőzések lensznek véletlenszerűen, gép által sorsolva, oly módon,
hogy ha a létszám engedi, ne kelljen ugyanaz a két versenyző többször találkozzon,
illetve a legjobbakat szétossza oly módon, hogy másokkal mérkőzzenek az első 6
meccsükön. A GP kategóriák is eltérnek a megszokottól. Nemre és korra való
tekintet nélkül 1 kategóriát alkotnak az egy távra lövők. Pl. 60 m: Szenior
Női+Szenior Férfi+Kadet Lányok+ Kadet Fiuk.
6 mérkőzés garantált mindenkinek.
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Ez mindenkinek a minimum 90 vesszőt, 6 meccset és a 3 óra versenyzést jelent.
Pontozás:
Nyertes 2 pont egyenlőség esetén 1-1pont vesztes 0 pont.
Csigások pontrendszer, többiek szett rendszer.
6 mérkőzés után, minden kategóriából (értsd egy távon lövőkből) csak az első
4,8,16,32 stb. megy tovább a kiesés fordulókba, amelyek a megszokott módon
mennek le.
Minimum versenyzők száma 1 kategóriában a 4 fő.

GPKV kategóriák összevonásra kerülnek.

GP döntő kategóriái, nők és férfiak egyben:

I. 30m irányzék nélküli, történelmi íjak, ablak, kifutó nélkül.(vessző a kézen fut ki)
II. 30m olimpiai rövid táv (minősítést el nem ért, olimpiai íjjal lövők), Barebow ifi
kadet szenior, vadászreflex bármilyen vesszővel, longbow íj ablakkal.
III. 50m barebow íj felnőtt kategória
IV. 50m csigás íj, összes kategória
V. 60m olimpiai íj kadet, szenior
VI. 70m olimpiai íj ifi, felnőtt

A rangsoroló alapján nem nulláról indulnak a versenyzők a kieséses fordulókban.
Minden Kvalifikációs GP után visznek magukkal 1 pontot a részvétel díjazásaként.
A legjobb kvalifikációs pontjuk alapján a GP döntő táblában a helyezésük alapján is
visznek magukkal pontot a csapat körmérkőzésekre az alábbiak szerint:
Rangsoroló
hely legjobb
kvalifikéciós
pont alapján

Pont

1
2
3
4

5
3
2
1

Versenyenként,
minden
résztvevőnek
1

GP díjazása:

létszám
4-7 fő

8 fő felett

16 fő felett
32 fő felett

1 hely
érem
6 000
érem
25 000
érem
90 000
érem
200 000

2.hely
érem
3 000
érem
10 000
érem
20 000
érem
40 000

3.hely
érem
1 000
érem
5 000
érem
10 000
érem
20 000

CEC: A CEC versenyek időpontjai megtalálhatóak a honlapon:

Négyből, a 3 legjobb eredmény számít.
http://cec-archery.eu/

A külföldi CEC versenyeken a részvételt a MÍSZ jövőre is támogatja
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szervezéssel és anyagilag is.
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Versenyengedély: sporttörvény szerint kötelező, tartalmaz egy baleset biztosítást,
illetve egy a MÍSZ által külön kötött egyéni felelősség biztosítást. Az egyesület vezetője
kéri- igényli a megfelelő dokumentumok benyújtásával és az engedély árának
befizetésével/utalásával a MÍSZ irodától, a MÍSZ állítja ki.
Sportorvosi engedélyt, sporttörvény szerint már a rendszeres edzéshez is kötelező
kiváltani, nem csak a versenyeken résztvevőknek. Az sportorvosi megléte a sportoló
felelőssége. Meglétének ellenőrzése minden esetben a szervező/edző felelőssége!
Verseny szervezői engedély: sporttörvény szerint, ha van rá szabályzat (és van) szintén
kötelező, a régióvezetőtől kell kérni, hisz ők koordinálják a régió versenynaptárát, MÍSZ
állítja ki. A díj a MÍSZ-nek fizetendő.(jelenleg 10.000Ft) amiből 8.000,-Ft a régió
rendelkezésére áll. Kivéve a központi naptárban szereplő versenyek (GP minősítő, GP,
Liga,OB)
BTE, minden versenyre kötelező
Versenyrendszer: a regionális versenyeket a régiós versenynaptárban tartjuk nyilván A
régió vezető 1 napra 100 km körzetben 1 versenyszervezői engedélyt ad ki. Az
rendezheti meg, aki először kérte és kapta meg az rá az engedélyt. Amennyiben az adott
napon a központi naptárban GP,OB van, tilos azonos szakágban versenyt szervezni,
engedélyezni!
Az IFAA EB, az OB-k, az év fő hazai versenyei. További kötelező versenyek a
válogatottnak és a nemzetközi versenyen részt venni kívánóknak a CEC többi fordulója,
amelyek szintén kiemelt fontosságúak.
Azok, akik meglőtték a kiküldetési szintet (a kijelölt versenyeken), lehetőség szerint a
MÍSZ ingyenes részvételt biztosít a Szövetségi Kapitány által megjelölt külföldi
versenyeken, mint az 2017-ben is történt. Ezek szabályozása az aktuális Élsporti-, és
Kiküldetési Irányelvekben történik.

