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Működési rész: 

 A Pályaíjász Szakmai Bizottságot 2013-ben Máté Gyöngyi, Barta Margit és Vánky Sebastian 
Szabolcs (elnök) alkották.  

 A bizottság az év során nagyjából kéthavonta tartott megbeszéléseket főleg telefonon és 
interneten. 

 Az internetes és telefonos kapcsolattartás legnagyobb részt a versenyek előkészítéséhez, a 
 kiíráshoz és megszervezéséhez kötődött. 

A személyes megbeszéléseken fontosabb dolgok eldöntése és problémák megoldása  volt a 
téma.. 

 A Pályaíjász szakmai bizottság az összes elnökségi ülésen képviseltette magát.  
 
Szervezeti rész: 

 
Terem versenyek:   
Az OB-ra  a regionális versenyeken kellett és lehetett kvalifikálni.  
A kvalifikáció bevezetésével a bizottság maximálisan elérte célját, hogy rangot, kiemelt 
státuszt adjon az Országos Bajnokságnak. Az idényben döntöttünk arról is, hogy a 2014-es 
szezonra is, az országos bajnokságon minimum másodosztályt kell lőni a bajnoki címhez, ha 
nincs meg a 3 fős mezőny a kategóriában, növelve a Magyar Bajnoki cím értékét. 
 
Pálya versenyek:     
Valljuk be, hogy a pénztelenség a pályaíjász szakágnak sem tett jót, egyre jobban érződik, 
mint minden más szakágban is. Valószínűleg a jelenlegi létszám pozitívan értékelhető annak 
fényében, hogy a társadalom és az íjászok körében is csökkenés tapasztalható. Örvendetes, 
hogy a lőtt körök száma érezhetően növekedett a legtöbb korosztályban, főleg a kadetek és a 
juniorok remekeltek, akik nemzetközileg is már az élmezőnyhöz tartoznak. 
 
Regionális felosztásban  érezhetően egyre több egyesület vállalja át a versenyek szervezését 
a MÍSZ-től így, hogy a versenyek szervezése már nem eredményez anyagi terheket a 
szervezőnek. 
Célunk, hogy a regionális versenyszervezés költségtakarékos megoldás legyen mindenkinek. 
A versenyzőknek, a szervezőknek és a MÍSZ-nek is.  
Az év ismét a bizonytalanság és tervezhetetlenség éve volt főleg a támogatások miatt. Már 
bőven benne voltunk a szezonban, mire megtudtuk, hogy mit is támogatnak, mennyivel. 
Természetesen az erre a célra adott támogatás csak a versenyre való kiutazást költségeit 
fedezte, nem sok jutott egy komolyabb felkészülésre. 
 

 A versenyrendszer jól működik, 2012-től a nemzetközi szabályzatváltozásokat kell a hazai 
rendszerben is lekövetni, amely még mindig változik, de a mértéke már kisebb mint előző 
években. Legjelentősebb talán az, hogy a FITA teljes táv versenyszámként megszűnt 2014-től.  
 

 27 versenye volt a szakágnak. amiből 8 teremversenyként lett megrendezve. 
 

 A Közép Európa Kupa, CEC Magyar fordulója is, jól sikerült. 43  külföldi (el.év 34), és összesen 
121 (el. év 108) versenyzőnek örülhettünk. A helyválasztás szerencsés volt a XVI kerületben, 
ahol az önkormányzat agy mértékben támogatta a rendezvényt. A versenyt takarékosan, 
szállítási költségek nélkül szerveztük meg. 
 



 Folytatódott az edzőképzést. A tanfolyamok résztvevőinek jelentős része pályaíjászattal 
foglalkozik majd egészben vagy részben. 

 

 Kapcsolattartás módja szakágban levő versenyzőkkel és segítőikkel (honlap, telefon, 
személyesen versenyeken, edzőtáborokban stb.) 
 

Sporteredmények: 

 A legeredményesebb külföldi szereplése Banda Árpádnak volt, aki EK 2., összetettben pedig 
3. lett. A CEC kupát is megnyerte kategóriájában. Kiküldetési szinteket lőtt Orosz Viktorral és 
Balla Martinnal egyetemben. 
 

A népszerűsítési tevékenység értékelése:  
 
Sportdiplomácia 

 A PSZB sportdiplomáciában a legmagasabb szinten képviselteti magát. Kiváló kapcsolatokat 
ápolunk a WA vezetőségével.  
CEC 

 2009-ben létrehoztuk Magyarország, Horvátország, Szlovénia szervezőtársakkal a Central 
European Cup nevezetű versenysorozatot annak érdekében, hogy versenyzőink kis költséggel 
nemzetközi tapasztalatot, önbizalmat tudjanak szerezni, mint egy felkészülésként a nagyobb 
nemzetközi porondon való megjelenés előtt. 2013 már az Osztrákok is kapcsolódtak hozzánk 
egy csapat résztvevővel, 14-ben rendezőként is. A teljes sorozatban 9 ország több száz 
versenyzői vettek részt, pontot 137-en szereztek. 
Továbbra is vezető szerepet vállalunk A CEC(Közép Európa Kupa) rendszer felépítésében, 
adminisztrációjában, lebonyolításában és népszerűsítésében. Minden évben nálunk volt a 
záró verseny és ezzel együtt a versenysorozat díjazása. 

 Minden feltétel kezd összeállni a jövőbeni sikeres nemzetközi versenyhez: utánpótlás, 
edzőképzés, válogatott keretek, szakmai vezetés, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi 
felkészítő jellegű versenyrendszer (CEC) ahol Magyarország vezető szerepet vállal. 
Sajnos folyamatos kapcsolat és lobbi tevékenység ellenére is igen szerény a szakág 
támogatottsága. Teljes erővel azon vagyunk, hogy a támogatásoktól függetlenül saját 
bevételből tudjuk finanszírozni a szakák működését. 
 

Tervek 2014-re 
- Diákolimpia rendszerbe való belépés, szerződés megkötése. Emellett megtartjuk A Suli 

Bajnokságokat (SIB), amelyek egyben úgymond a Diákolimpia kvalifikációs versenyei is. 
- A juniorok további támogatása. 
- Az összes OB, kültéri is, kvalifikációs részvételhez és szinthez (harmadosztály) kötött. A 

kvalifikációs versenyek a különböző régiókban lesznek megszervezve, így az utazási 
költségeket csökkentjük, a régióban a versenyszervezést támogatjuk a népesebb 
mezőnnyel. 

- Az OB bajnoki cím csak 3 fő felett vagy másodosztály meglövése esetén nyerhető el. 
A versenyzők és szülők, illetve szakembereink áldozathozatali készsége továbbra is 
szükséges lesz.  

- A bizottság tagjait ki kell bővíteni, hogy többen dolgozzanak a jelenlegi helyzet nem 
tatható, az összes feladatot nem tudjuk elvégezni. Ezt többen észrevételezik, kritizálják. 
Segíteni , vagy a jogos vagy éppen megalapozatlan kritikát elviselni viszont nem sokan 
szeretnék. 

 
 
Vánky Sebastian Szabolcs 
Elnök PSZB 


