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Tényként kezelendő, hogy a mozgáskorlátozott íjászok száma az utóbbi években 
folyamatosan nő úgy a FITA, mint egyéb szervezetek által rendezett versenyeken. 
 
A FITA szabályok mindössze két pontban térnek ki a mozgáskorlátozottak 
versenyeken való részvételére: 

 Ülő helyzetben végezhetik a lövési folyamatot 

 Minimum 80cm helyet kell a számukra is biztosítani a lővonalon 
 
A szabályok ugyan nem térnek ki egyéb részletekre, de én most megpróbálok ( a 
bírók munkáját megkönnyítendő).néhány tanáccsal szolgálni. 
 
1. A szabályok értelmében ki számít mozgáskorlátozottnak? 
 Először is a bírók nem tudhatnak mindent az illető személy egészségügyi 
állapotáról, de általában tartós fogyatékosságnak tekintendő, ha az illető kerekes 
székhez kötött. 
 
2. Mekkora helyet kell biztosítani a lővonalon egy kerekes szék számára? 
A szabályban előírt 80cm-el szemben a kerekes szék kb. 100-120cm helyet igényel. 
Sok versenyrendező úgy igyekszik a dolgon segíteni, hogy a versenyzőt a pálya 
szélén levő helyre osztja be. 
 
3. Maradhatnak-e a kerekes székes íjászok a lővonalon, amíg be nem fejezik a 

sorozatot? 
A több éves gyakorlatnak megfelelően a válasz egyértelműen: igen. A sorozat 
befejezéseként az íjász, íját vízszintes helyzetben térdére, vagy maga elé a földre 
fekteti. 
 
4. Alkalmazhat-e az íjász segítő személyt a lövés előkészítéséhez, amennyiben 

erre szüksége van? 
Feltételezve, hogy a segítség nem jár semmiféle olyan zajjal, ami a többi íjászt 
zavarhatná a koncentrálásban. 
 
5. Eredményjelzés, vesszők kihúzása 
Néha felvetődik a kérdés, hogy egy másik íjász, aki a táblára lő, szívességből 
értékelheti-e a találatokat, és kihúzhatja-e a vesszőket?  
A válasz: nem!  Ez a mozgáskorlátozott íjász, vagy csapatának kötelezettsége, hogy 
gondoskodjon egy megbízottról (lehet a csapatkapitány is), aki ezt végrehajtja. 
 
6. Mozgáskorlátozottak a csapatversenyben 
Az íjász - hasonlóképpen az egyéni versenyhez - a lővonalnál maradhat, és 
sorozatának végét ugyanúgy a térdére fektetett íjjal jelzi. Mivel a székben ülve, az íjat 
újból lövési pozícióba helyezni kb. pont ugyanannyi időt vesz igénybe, mint az 
egyméteres vonaltól a lővonalig menni a többieknek, így semmilyen különleges 
intézkedésre szükség nincs. 
 


