
Történelmi szakági beszámoló 2013 

 

   Ebben az évben 3 főbb esemény volt, a Gyulán megrendezésre került HDH IAA Európa Bajnokság, 

az Országos Bajnokság és Olaszországban megrendezett középkori történelmi Európa Bajnokság. 

HDH-IAA Történelmi Íjász Európa Bajnokság 

   Az EB áprilisban a gyulai várnál rendezte a Kerecsényi László Íjász Egyesület nagy érdeklődés 

mellett.  A versenyre 7 országból (Portugália, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ausztria, 

Németország, Magyarország) érkezett közel 160 versenyző, így egy komolyabb szintű nemzetközi 

verseny került megrendezésre a történelmi szakágban is. A versenyen megjelent több nemzettel 

sikerült jó kapcsolatot kialakítani, ami a szakág számára építő jelleggel hasznos lehet. 

Országos Bajnokság: 

   Mivel nem volt GP bajnoki versenysorozat így csak egy OB volt rendezve. 

14 Országos Bajnoki címet osztottunk ki, új országos csúcs nem lett a versenyen. 

 

Olaszország MAEC Középkori Íjász Európa Bajnokság 

   Először mentek ki MÍSZ-történelmi szakág képviseletében versenyzők külföldi nemzetközi versenyre 

(25 fő versenyző, és a kísérők). A versenyt Firenze mellet egy történelmi kisvárosban rendezték meg. 

270 versenyző volt 5 országból (Olasz, San Marino, Ausztria, Német, Magyar). A hazai célokhoz 

képest eltérő, szokatlanok voltak a célok, de így is szép eredményeket értek el versenyzőink.  

11 versenyzőnk jutott be a döntőbe és 3 dobogós helyezést szereztek és a nemzetek közötti 

csapatversenyben egy aranyérmet. 

Eredmények: 

Felnőtt férfi modern anyagú történelmi íj: 

Nahóczki Péter 1. helyezés 

Bajnóczi Ervin 3. helyezés 

Ifjúsági Fiú modern anyagú történelmi íj: 

Balogh Kristóf 1. helyezés 

Nemzetek közötti csapatverseny, íjászpárbaj: egy aranyérem 

 

   Jó kapcsolatot tudtunk kiépíteni a verseny alatt az Olasz és a San Marinói szövetségi vezetővel és 

mai napig tartjuk a kapcsolatot és ismerkedünk egymás történelmi íjász versenyrendszerével. 

 

   Látván a hazai versenyrendszer iránti érdektelenséget, új versenyszabályzat kidolgozásába 

kezdtünk. Melynek célja hogy egységes keretek között, de még is változatos történelmi versenyeken 

lehessen részt venni, ami akár igazodhat a helyi történelmi helyszín, egyesület sajátosságaihoz (így 

segítve egyben a versenyrendezőket is) és egyben el kezdünk igazodni  a külföldön elterjedt 

történelmi kategória bontások felé. 

Hasonlóan a pályaíjászathoz 2014-es évtől bevezetjük a kvalifikációs rendszer így az Országos 

bajnokságnak rangot adva, hogy nem akárki, hanem bizonyos íjász tudással (kvalifikációs szint 

meglövésével) tud csak részt venni az OB-n így tényleg a jók között a legjobb lehet a Bajnok. 
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