
Jegyzőkönyv 

 

PSZB ülés 

Hely: 1163 Budapest, Margit utca 28. 

Idő: 2017. november 3. 

Jelenlévők:  PSZB elnök: Vánky Sebastian,  
PSZB tagok: Barta Margit, Máté Gyöngyi, Gajdos M. Csaba 
Sportigazgató: Windischmann Mercédesz 
Bírók: Hegedűs András, Regőcziné Goda Krisztina, Regőczi János 
Versenyző: Orosz Viktor 

 

Napirendi pontok: 

1. Köszöntés, jegyzőkönyvvezető megválasztása.  
2. Regőcziné Goda Krisztina, Regőczi János javaslatcsomag. Előadó Regőczi János 
3. Gajdos M. Csaba javaslatai kvalifikációs ponthatár, 1440 forduló minősítési szintek visszavezetése, 
minősítések  után járó kedvezmények. Előadó Gajdos M. Csaba 
4. Windischmann Mercédesz javaslata a minősítési szintek módosítására. Előadó Windischmann 
Mercédesz 
5. GP javaslat. Vánky Sebastian javaslata. 
6. Egyebek 

 

1. Jegyzőkönyvvezetőnek meg lett választva Gajdos M. Csaba 

 

2.1. Javaslat: 

 

a. ha egy versenyen olyan bíró is bíráskodik, aki rendelkezik BTE vizsgával, akkor ne 

kelljen az adott versenyre külön BTE-t küldeni, csökkentve ezzel is a rendező költségeit 

(a bíró külön díjazást ezért ne kapjon) 

b. csak olyan bíró lehessen vezetőbíró egy versenyen, aki BTE vizsgával is rendelkezik, és 

egyúttal ellátja a BTE feladatkörét is, külön BTE nem kellene. 

PSZB a javaslatot nem fogadta el. Egy esetleges baleset esetén a hatóságok, biztosító felé 

akkor védhető a verseny szervezője, ha van külön intézménye és külön személy felel a 

biztonságért, illetve mindent megtett a MÍSZ és a szervező, annak érdekében, hogy a baleset 

ne következzen be. Így egyértelműen megállapítható a felelősség, illetve a BTE költsége nem 

olyan jelentős összeg amit ne lehetne kigazdálkodni. 

 

 



2.2. Javaslat: 

A kategóriákat szűkíteni kellene, maradna az olimpiai, a csigás és a történelmi kategória és 

azon kívül lenne egy irányzék nélküli kategória, melybe tartozna a barebow, a vadászreflex és 

a longbow. 

PSZB a javaslatot nem fogadta el. A Barebow kategória 50 méter lő míg a vadászreflex és 

longbow kategória 30 métert. Nem összehasonlítható, illetve a barebow kategóriában az 

aláfogás megengedett ami nagyban megkönnyíti a célzást. 

2.3. Javaslat: 

A Magyar Terem- és Pályaíjász Versenyszabályzatban a 6.1. pontban szerepel, hogy a „Barebow 

kategóriában a FITA a Primitive-Bow Horse-Bow és a Longbow és a vadászreflex kategóriákban az 

IAA szabályzata a mérvadó” ezt javaslom kihagyni, helyette az adott íjak esetében tételesen, 

teljes részletességgel leírni, hogy milyen követelményeknek kell megfelelniük. 

PSZB a javaslatot támogatta. Az IAA szabályzatából át kell emelni a konkrét íj meghatározásokat a 

MISZ szabályzatába és a versenykiírásokat úgy kell közzétenni, hogy abban egy link szerepeljen, amire 

kattintva a versenyző azonnal elolvashatja az adott íj kategóriára vonatkozó szabályokat. Határidő 

2018 január 1. Felelős: Vánky Sebastian. 

2.4. Javaslat: 

Magyar Terem- és Pályaíjász Versenyszabályzatban kerüljön rögzítésre a találatok értékelésével 

kapcsolatos konkrét eljárásrend. 

PSZB a javaslatot támogatta. Szemléltető ábrákkal kell készíteni egy mellékletet a szabályzathoz. 

Határidő 2018 január 1. Felelős: Bírói bizottság. 

2.5. Javaslat: 

A nagy versenyeken nem a rangsorolók alapján hirdetnek eredményt, ott nincs olyan, hogy egy 

kategóriában csak 3 versenyző indul és nincs kiesős, ezért ezt nem is szabályozza. Ezért javaslom, 

hogy a Magyar Terem- és Pályaíjász Versenyszabályzatban kerüljön rögzítésre, hogy amennyiben 

nincs kiesős, akkor a dobogó helyezéseket az alábbiak szerint kell eldönteni: 

„Egyéni és csapat: 
szabadtér: 
10-esek nagyobb száma (beleértve a belső 10-est); 
X-ek nagyobb száma (belső 10-es); 
Terem: 
10-esek nagyobb száma; 
9-esek nagyobb száma; 
ha ezután is fennáll az egyenlőség,akkor szétlövést kell alkalmazni” 

 

PSZB a javaslatot támogatta. Javítani kell a szabályzatot. Határidő 2018 janiár 1. Felelős: Vánky 

Sebastian. 



2.6.  Javaslat: 

A sportorvosi rész is pontosításra kell kerüljön. Szabályozni kell, hogy minden magyarországi 

versenyen hazai, nemzetközi kötelező a sportorvosi a magyar versenyzőknek. Van olyan tévhit is, 

hogy a külföldi versenyekre lehet menni sportorvosi nélkül is. 

PSZB állásfoglalása: Minden magyarországi versenyen kötelező a sportorvosi. Nemzetközi versenyek 

esetében pedig az a nemzeti vagy nemzetközi szervezet, aki a versenyzőt benevezi a versenyre, 

garantálja, hogy meg van a versenyző sportorvosija, így nemzetközi versenyre is kötelező a 

sportorvosi. 

 

3.1. Javaslat: 

Van-e értelme a jelenlegi formájában a kvalifikációs pontoknak? Vagy emelni kellene rajta vagy 

eltörölni. 

PSZB a javaslatot nem fogadta el. A jelenlegi OB kvalifikációs rendszer és ponthatárok maradnak.  

3.2 Javaslat: 

Értelmet kellene adni a megszerezhető minősítési szinteknek I. II. III. osztály. Plusz motivációt jelentene 

a versenyzőknek, több versenyre is elutaznának az éves  minősítés megszerzése végett, ha a 

minősítésüktől függően különböző nevezési díjat kellene fizetniük. 

Pl: minősítés nélküli 6500 Ft 

 III. oszt.   6000 Ft 

 II. oszt.   5500 Ft 

I. oszt.   5000 Ft 

PSZB a javaslatot nem fogadta el. A verseny szervező így anyagi veszteséget szenvedne, amit a MISZ 

költségvetésből kellene pótolni, vagy nem szervezné meg veszteséggel a versenyt. Jelenleg nincs meg 

rá a fedezet. 

3.3. Javaslat: 

Az 1440-es forduló minősítési pontjait vezessük vissza a minősítési táblázatba. 

PSZB a javaslatot nem fogadta el. MISZ elsődleges célja az Olimpiai kvalifikáció megszerzése. A 

kvalifikációs versenyeket 2x70 m-es plusz kiesős formában rendezik, ezért Magyarországon 1440-es 

versenyek nem kerülnek rendezésre. Illetve többlet adminisztrációt jelentene, aminek a feltételei 

jelenleg nem adottak. 

 

4. Javaslat: 

Windischmann Mercédesz javaslata a minősítési szintek módosítására.  



Az alábbi kategóriákban a 2x30 m-es távon a minősítési szintek emelését javasolta: CSIGÁS SERDÜLŐ 

LÁNY, BB SZENIOR FÉRFI, TR-RB FÉRFI, TR-RB NŐ, TR-RB KADET FIÚ, PB-HB FÉRFI. 

Az alábbi kategóriákban a 2x20 m-es távon a minősítési szintek emelését javasolta: OLIMPIAI GYERMEK 

FIÚ, CSIGÁS GYERMEK LÁNY. 

Az alábbi kategóriákban a 2x10 m-es távon a minősítési szintek emelését javasolta: TR-RB GYERMEK 

LÁNY, TR-RB GYERMEK FIÚ, PB-HB GYERMEK FIÚ. 

Az alábbi kategóriákban a 2x30 m-es távon a minősítési szintek csökkentését javasolta: TR-RB KADET 

LÁNY, TR-LB NŐ, TR-LB SZENIOR NŐ. 

PSZB a javaslatot támogatta. A táblázat javításával megbízta Windischmann Mercédeszt. Határidő 

2018 január 1. 

 

5. Javaslat: 

A pályaíjász GP-re (GP nagydíjat jelent), amiből 1 lenne évente. A PSZB által megnevezett versenyek 
egyikén lehetne kvalifikálni.(GP kvalifikációs verseny) A kvalifikációs versenyek számát évente a PSZB 
határozza meg. 2018-ra 3 kvalifikációs versenyt javaslok. 
A GP kvalifikációs versenyek díjazása a megszokott kategóriák szerint. Minden íjra, korosztályra és 
nemre lebontva. 
A kvalifikációs versenyek egyben minősítő versenyek is. Lehetnek az íjász liga rangsorolói és 
lehetnének az OB kvalifikációs versenyek is. 
A legmagasabb meglőtt pontszám lenne a GP rangsoroló eredményeként figyelembe véve, azaz 
mindenkinek a legjobb eredménye lenne a rangsoroló eredménye a GP-re. 
Az GP maga egynapos és csak kieséses fordulókból állna.  
 
Minden tekintetben a WA szabályzat és a Pályaíjász szabályzat érvényes kivéve: 
Először körmérkőzések lennének 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. 

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 mennének le. 
Minimum versenyzők száma 1 kategóriában a 4 fő.  
Ugyanazt a távot lövő kategóriák összevonásra kerülnek. 
 
GP döntő (1 nap/év) Kategóriák, nők és férfiak egyben: 
30m irányzék nélküli, történelmi íjak, ablak, kifutó nélkül. 
 



50m olimpiai rövid táv (minősítést el nem ért, olimpiai íjjal lövők), Barebow, vadászreflex bármilyen 
vesszővel.  
50m csigás íj, összes kategória 
60m olimpiai íj kadet, szenior 
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: 
 

 
A GP javasolt díjazása: 

Díjazás    

létszám 1 hely 2.hely 3.hely 

4-7 fő érem érem érem 

  6 000 3 000 1 000 

8 fő felett érem érem érem 

  25 000 10 000 5 000 

16 fő felett érem érem érem 

  90 000 20 000 10 000 

32 fő felett érem érem érem 

  200 000 40 000 20 000 

 
Indoklás: 

Kevés a kieséses mérkőzés a versenyrendszerünkben. A szervezők általában a 

könnyebbet választják és egyáltalán nincs kieséses forduló, vagy a liga miatt nem fér 

bele 1 napba a verseny. Ugyanakkor létfontosságú a nemzetközi mezőnyben a 

rutinból menő, jó szereplés a kieséses fordulóban, hisz az egész szezon munkája 

mehet füstbe első meccsen. 

A GP (1 verseny) díjazása olyan kell legyen, hogy vonzóvá tegye az indulást. 

 
PSZB a javaslatot támogatta. Mindenképen kell azonban egy program hozzá, ami a kvalifikációból 

hozott pontokat és a sorsolást kezeli. Felelős: Vánky Sebastian. 

 

6. Egyebek: 

- Az eredményhirdetések egyszerűsítése végett a Senior és Felnőtt kategóriákban az 1-3 helyezett lesz 

kihirdetve. Díjazásuk: 1 hely kupa és érem, 2-3 hely érem. Gyermek-serdülő-kadett-ifi kategóriákban 

Rangsoroló 

hely legjobb 

kvalifikéciós 

pont alapján Pont

Versenyenként, 

minden 

résztvevőnek

1 5 1

2 3

3 2

4 1



továbbra is az 1-6 helyezett lesz kihirdetve. Díjazásuk: 1 hely kupa-érem-oklevél, 2-3 hely érem-oklevél, 

4-6 hely oklevél. 

Javaslat elfogadva. 

- Barta Margit PSZB tag, szóban jelezte Vánky Sebastian PSZB elnök felé a PSZB tagságról való lemondási 

szándékát. 

 

 


