PÁLYÍJÁSZ VERSENYEK SZERVEZÉSE 2016-BAN
VERSENYEK
TÍPUSAI

Regionális:
Minősítő-, kvalifikációs-, terem és szabadtéri versenyek továbbá
utánpótlásversenyek. úgymint Diákolimpiák/Suli Íjász bajnokságok
Regionális versenynaptárba kerülnek feltüntetésre. A Régiók
vezetőségénél lehet pályázni. A versenyrendezési díjak 80%-val a régió
vezetése rendelkezik.
Országos:
Egyéni: minősítő-, GP, Íjász liga versenyek, WA terem OB (kvalifikációhoz
kötött), IFAA OB (nyílt) Fehova, Február 21, WA szabadtéri OB
(kvalifikációhoz kötött), Diákolimpia döntője (kvalifikációhoz kötött)
A versenyek a PSZB-nél pályázhatóak.
Csapat: WA szabadtéri Csapat OB, Minden egyéni GP után új csapat
kieséses verseny lebonyolítására kerül sor az íjász ligára.
Fő versenynaptár szerinti időpontok pályázhatóak.
Nemzetközi:
Junior EK. Helyszín Hévíz. Május 2-7

A RENDEZŐNEK
MÍSZ ÁLTAL
NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOK

MÍSZ biztosítja (OB, GP, Diákolimpia):
Maximum 20 vesszőfogó és állvány, kijelző rendszer, tábla számok, dobogó
stb. ingyenesen a raktárból.
További maximum10 vesszőfogó állvánnyal fél áron bérelhető.
Az OB érmeket térítésmentesen.(csak az OB címhez járó érmet),
A Liga összesített egyéni és csapat díjazását.

CÉL

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

FONTOS
SZEMPONTOK

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 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.

PÁLYÁZATOK
ELBÍRÁLÁSÁNAK
SZEMPONTJAI
FONTOSSÁGI
SORRENDBEN

1.

A rendező vállalja a pályázatban leírt feltételeket

2.

A pályázó sportegyesület előélete az íjászversenyek rendezése során
a.

Hány éve működik az adott sportegyesület

b.

Rendezett-e már minősítő íjászversenyt, ha igen hányszor

c.

A megrendezett verseny színvonala

d.

Problémamegoldás a versenyek helyszínén

3.

4.

A sportegyesület taglétszáma
a.

A sportegyesület íjász versenyzőinek összlétszáma (versenyeng. szerint)

b.

A Sportegyesület minősített íjász versenyzőinek taglétszáma

Elfogadottság az íjásztársadalomban
a.

A rendező egyesület hozzáállása más egyesületek rendezvényeihez
(elsősorban részvétel)

b.
5.

VERSENYEK

Okozott-e anyagi, erkölcsi kárt a MISZ-nek

A MISZ tevékenységében való közvetlen közreműködés
a.

Rendezvényszervezésben való közreműködés

b.

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

c.

Válogatott tevékenységének segítése

WA Terem OB: Kvalifikációhoz kötött 240 pontot(a lőhető maximum
40%-t) kell legalább egy kvalifikációs versenyen meglőni. A kvalifikációs
versenyeket lehetőleg minél több helyen kell megrendezni (régiós naptár),
hogy csökkentsük a versenyzők, edzők utazás, szállásköltségeit.
A kvalifikációs versenyek 2015 november1-től 2016 március 6-ig lesznek
lebonyolítva.
Az OB ez után kerül, teremhozzáférés függvényében megrendezésre, a
rendezővel egyeztetve.
Az OB éremhez és címhez minimum 3 fő/kategória vagy a II. osztály
meglövése szükséges.
Terem csapat OB-t a meglévő szabályok betartásával lehet megrendezni,
különben nem nevezhető OB-nak.
IFAA Terem OB: Nincs kvalifikációhoz kötve
Az OB éremhez és címhez minimum 3 fő/kategória vagy a II. osztály
meglövése szükséges
WA OB: Kvalifikációhoz kötött, 288 pontot (a lőhető maximum 40%-t) kell
legalább egy kvalifikációs versenyen meglőni. A kvalifikációs versenyeket
(régiós naptár) lehetőleg minél több helyen kell az országban
megrendezni, hogy csökkentsük a versenyzők, edzők utazás,
szállásköltségeit.
Az OB éremhez és címhez minimum 3 fő/kategória vagy a II. osztály
meglövése szükséges
GP: 3 GP kerül megrendezésre. Az egyéni díjazás a rangsoroló alapján,
versenyenként. Az összesített díjazás az Íjász Liga csapatversenyben elért
eredményt viszi magával az egyén ( pl. első hely 25 pont mindkettőnek a
csapatban) és a pontok összeadódnak egyénenként az évad végén. Az ÍL
vásárlási utalvány formájában kerül díjazásra.
Összegek meghatározása: A kategória létszáma határozza meg a díjazást.
Résztvevőnként 1500 Ft. (ez egy 20 fős kategóriában30 e Ft jelent) az első
50%, második 30% harmadik pedig 20% részesedéssel.
Új kategória a GP versenyeken.
Olimpiai Rövid Táv
Korosztályok: Ifjúsági és Felnőtt Nő és férfi.
Táv: 50m
Lőlap:80cm
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Íjász Liga csapatverseny. A GP rangsoroló után párokat alkotnak a versenyzők (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
9-16

Pont
25
21
18
15
13
12
11
10
5

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
szervezéssel és anyagilag is.

ÁLTALÁNOASAN
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Versenyengedély: sporttörvény szerint kötelező, tartalmaz egy baleset biztosítást, illetve
egy a MÍSZ által külön kötött felelősség biztosítást. Az egyesület vezetője kéri a MÍSZ
irodától, a MÍSZ állítja ki.
Verseny rendezői 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)
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.
A Junior EK (YEC), 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.
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Azok, akik meglőtték a kiküldetési szintet(a kijelölt versenyeken), lehetőség szerint a
MÍSZ részvételt biztosít a Szövetségi Kapitány által megjelölt külföldi versenyeken, mint
az 2015-ben is történt.

