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1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1

A Versenyszabályzat (VSZ) a WA hatályos szabálykönyvének a kiegészítése,
különös tekintettel a hazai sajátosságokra, a nemzetközi gyakorlattól eltérő esetekre.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a WA szabályai az irányadók.

1.2

A Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) versenynaptárában szereplő pálya- és
teremversenyeken a MÍSZ szabályait és előírásait is figyelembe kell venni.

1.3

A MÍSZ pálya- és teremíjász szabályainak és előírásainak értelmezésére,
változtatására és magyarázatára a Pályaíjász Szakmai Bizottság (PSZB)
állásfoglalását figyelembe véve a MÍSZ elnöksége jogosult. Az érvényes VSZ-tól a
minősítő versenyt rendezők nem térhetnek el. Ennek megítélése a PSZB hatásköre.

2. A VERSENY RÉSZTVEVŐI
A MÍSZ pálya- és teremversenyein - kivéve Suli íjász bajnokság sorozatot - az alábbi
feltételekkel lehet részt venni.
2.1. Igazolt versenyző:
 rendelkezzen érvényes versenyzési engedéllyel. A versenyengedély a kiállítástól
számított 1 évig érvényes;
 rendelkezzen sportorvosi igazolással, amely felnőtteknek egy évig, 18. életév alatt
hat hónapig érvényes;
 egyesületének nem lehet köztartozása;
 egyesületének nem lehet tagdíjtartozása a MÍSZ felé.
2.2. Versenyzőt csak a versenyzői engedély megléte esetén lehet minősítő versenyre
nevezni.
2.3.

Létszámkorlát esetén a határidőn belül beérkezett nevezések elfogadása a következő
sorrend szerint történik:
 I. osztályú kadet és ifjúsági versenyzők;
 I. osztályú felnőtt versenyzők;
 II. osztályú kadet és ifjúsági versenyzők;
 II. osztályú felnőtt versenyzők;
 III. osztályú kadet és ifjúsági versenyzők;
 III. osztályú felnőtt versenyzők.
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Ezt követően annak a nevezését kell visszautasítani, akinek a nevezése később
érkezett (nap, óra, perc).
2.4.

Korcsoportok:
 gyermekek: azon versenyzők, akik az adott évben a 12. életévüket töltik be;
 serdülők: azon versenyzők, akik az adott évben a 14. életévüket töltik be (13-14
évesek);
 kadetek: azon versenyzők, akik az adott évben a 17. életévüket töltik be (15-17
évesek);
 ifjúságiak: azon versenyzők, akik az adott évben a 20. életévüket töltik be (18-20
évesek);
 felnőttek: azon versenyzők, akik az adott évben a 49. életévüket töltik be (21-49
évesek);
 szeniorok: azon versenyzők, akik az adott évben az 50. életévüket töltik be
3. MINŐSÍTÉSI, KIKÜLDETÉSI SZINTEK

3.1

Valamely minősítési szint elérésének feltétele, hogy a versenyző a versenyévadban az
adott szintet legalább háromszor teljesítse. A három teljesítés közül legalább kettőt
szabadtéren kell elérni. Ez a kikötés minden korosztályra vonatkozik.

3.2

A minősítés az adott versenyévet követő naptári évre vonatkozik.

3.3

Rövidtávú versenyen minősítéssel rendelkező versenyző nem indulhat.

3.4

Magyar Bajnokságokon minősítés nélküli versenyzők is indulhatnak.
Az OB-én való indulás feltétele a kvalifikációs szint meglövése.

3.5

A versenytávok egyezősége miatt az ifjúsági versenyzők saját korosztályukban elért
eredményei felkerülnek a felnőtt ranglistába is. Ez alapján lehetőség van felnőtt
minősítési szint megszerzésére ifjúsági kategóriában való indulás esetén is. Teremben
kadeteknek és szenioroknak is.

3.6

Külföldi pályaverseny eredménye csak akkor fogadható el, ha a MISZ delegálta a
versenyzőt, a versenyt a WA tagszövetsége (vagy tagszövetségének tagegyesülete) a
WA szabályai szerint rendezi, valamint a verseny jegyzőkönyvét a versenyt követő
négy héten belül eljuttatják a PSZB-nek.

3.7

A válogatott keretet és a kiküldetési szintet a szövetségi kapitány határozza meg.

3.8

A régiós válogatott keretet a régiós vezetőedzők határozzák meg.
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4.

ONSZ
OFSZ
ON
OF
ONI
OFI
ONK
OFK
ONS
OFS
ONG
OFG

KATEGÓRIA RÖVIDÍTÉSEK
Olimpiai
olimpiai szenior nő
olimpiai szenior férfi
olimpiai nő
olimpiai férfi
olimpiai ifjúsági nő
olimpiai ifjúsági férfi
olimpiai kadet lány
olimpiai kadet fiú
olimpiai serdülő lány
olimpiai serdülő fiú
olimpiai gyermek lány
olimpiai gyermek fiú

Csigás
CNSZ
CFSZ
CN
CF
CNI
CFI
CNK
CFK
CNS
CFS
CNG
CFG

csigás szenior nő
csigás szenior férfi
csigás nő
csigás férfi
csigás ifjúsági nő
csigás ifjúsági férfi
csigás kadet lány
csigás kadet fiú
csigás serdülő lány
csigás serdülő fiú
csigás gyermek lány
csigás gyermek fiú
Vadászreflex

Barebow
BBNSZ barebow szenior nő
BBFSZ barebow szenior férfi
BBN
barebow nő
BBF
barebow férfi
BBNI barebow ifjúsági nő
BBFI barebow ifjúsági férfi
BBNK barebow kadet lány
BBFK barebow kadet fiú
BBNS barebow serdülő lány
BBFS barebow serdülő fiú
BBNG barebow gyermek lány
BBFG barebow gyermek fiú
Longbow
TR-LBNSZ longbow szenior nő
TR-LBFSZ longbow szenior férfi
TR-LBN longbow nő
TR-LBF
longbow férfi
TR-LBN longbow ifjúsági nő
TR-LBFI longbow ifjúsági férfi
TR-LBNK longbow kadet lány
TR-LBFK longbow kadet fiú
TR-LBNS longbow serdülő lány
TR-LBFS longbow serdülő fiú
TR-LBNG longbow gyermek lány
TR-LBFG longbow gyermek fiú
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TR-RBNSZ vadászreflex szenior nő
TR-RBFSZ vadászreflex szenior férfi
TR-RBN
vadászreflex nő
TR-RBF vadászreflex férfi
TR-RBNI vadászreflex ifjúsági nő
TR-RBFI vadászreflex ifjúsági férfi
TR-RBNK vadászreflex kadet lány
TR-RBFK vadászreflex kadet fiú
TR-RBNS vadászreflex serdülő lány
TR-RBFS vadászreflex serdülő fiú
TR-RBNG vadászreflex gyermek lány
TR-RBFG vadászreflex gyermek fiú
Primitve-Bow Horse-Bow
PB-HBNSZ
PB-HBFSZ
PB-HBN
PB-HBF
PB-HBNI
PB-HBFI
PB-HBNK
PB-HBFK
PB-HBNS
PB-HBFS
PB-HBNG
PB-HBFG

történelmi szenior nő
történelmi szenior férfi
történelmi nő
történelmi férfi
történelmi ifjúsági nő
történelmi ifjúsági férfi
történelmi kadet lány
történelmi kadet fiú
történelmi serdülő lány
történelmi serdülő fiú
történelmi gyermek lány
történelmi gyermek fiú
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5.

VERSENYSZÁMOK
Versenyszámok megtalálhatók az 1. számú melléklet „Pályaíjász versenytávok és
lőlap méretek” című táblázatban.

6.

BAREBOW-, PRIMITIVE-BOW HORSE-BOW-, LONGBOW ÉS
VADÁSZREFLEX KATEGÓRIÁKRA (IRÁNYZÉK NÉLKÜLI
KATEGÓRIÁK) VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

6.1

A Barebow kategóriában a FITA a Primitive-Bow Horse-Bow és a Longbow és a
vadászreflex kategóriákban az IAA szabályzata a mérvadó.

6.2

A Barebow kategóriában az alábbi eszközök megengedettek

6.2.1 Bármely típusú íj, amely megfelel a céllövészetre használt íjak alapelveinek és
céljainak, azaz egy szerkezet, amely markolatból, középrészből (középen átlövő
kialakítás nem megengedett), és két hajlékony, húrakasztóban végződő karból áll. Az
íjat használatkor egy, a két húrakasztóra rögzített ideg tartja felajzott állapotban, és a
működés során a lövő egy kézzel tartja az íjat a markolatnál fogva, míg a másik
kezének újaival az ideget feszíti, tartja meg, és oldja.
Többszínű középrész, és
megengedettek.

az

íjkarok belső

oldalára festett

márkajelzések

A fent leírt íj a kifutót leszámítva csupasz kell legyen, tehát nem rendelkezhet
célzásra használható kiszögellésekkel, jelzésekkel, bemarásokkal, vagy rétegelésekkel
/matricákkal (az íj ablakának közelében). A leajzott íj, minden megengedett
felszerelésével keresztül kell férjen egy 12,2 cm ± 0,5 mm átmérőjű körön.
6.2.2 Egy ideg tetszőleges számú szálból. A szálak bármilyen színűek lehetnek, és
bármilyen, a célnak megfelelő anyagból készülhetnek. Az idegen engedélyezett az
ujjakat védő középbandázsolás, a nyílvessző helyét jelölő jelzés, amelyhez szükség
szerint további bandázsolás adható az ajzás könnyítésére, valamint egyetlen nock
(vesszőfelhelyezési) pont, vagy két göb a nyílvessző pozícionálásához (a nock pont
meghatározásához) - (amennyiben két nyílvessző elhelyezés jelzőt /göböt/
használnak, a két göb közötti távolság csak akkora lehet, amely a nyílvessző
nockjának közrefogásához szükséges), továbbá fülek az ideg végén, amelyek a
húrakasztókra helyezhetők az íj felajzásához.
Az ideg bandázsolása nem végződhet egy vonalban az íjász feszített íj melletti
látóvonalával. Az ideg semmilyen módon nem nyújthat vizuális segítséget a
célzásban, peep (átnéző), vagy jelzéshasználatával, vagy bármilyen más módon. Az
ajak vagy orr segédjelzés nem engedélyezett.
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6.2.3 Állítható, mozgatható kifutó, állítható támasztó gomb (pressure button), támasztó
pont (pressure point), vessző kifutó lemez használata mind engedélyezett feltéve,
hogy ezen szerkezetek nem elektromos, vagy elektronikus kivitelűek, és nem
nyújtanak vizuális segítséget célzáshoz. A támasztópont (pressure point) a markolat
nyakától (az íj forgáspontjától) nem lehet hátrébb.
6.2.4 Nem engedélyezett a húzáshossz ellenőrző.
Nem engedélyezettek az olyan jelzések az íjon, melyek segíthetik a célzást.
Az arc- és húrmértékes célzás (face-, string walking) engedélyezett.
6.2.5 Stabilizátor használata nem engedélyezett. Az íj részét képező csavarodó
repülés kompenzátor (torque flight compesator) engedélyezett, amennyiben nem
tartozik hozzá stabilizátor. A középrész alsó feléhez súly vagy súlyok adhatók. A
súlyok, függetlenül az alakjuktól, közvetlenül a középrészhez csatlakozhatnak, rudak,
hosszabbítók, csuklós (szögben álló) csatlakozások, vagy rezgéscsillapító eszközök
nélkül.
6.2.6 Bármilyen nyílvessző használható amennyiben az megfelel a szabványoknak és a
céllövészetben használatos nyílvessző definíciójának, ezen felül nem okoznak túlzott
kárt a célokban. Egy nyílvessző vesszőtestből egy fejjel (hegy), ajakból (nock),
tollazásból áll és igény szerint jelzéseket tartalmazhat. Egy nyíltest maximum
átmérője nem haladhatja meg a 9.3 mm-t; a hegyük (fejük) maximum 9.4 mm
átmérőjű lehet. Minden íjász minden saját vesszőtestét el kell lássa az íjász nevével
vagy monogramjával.
Minden adott versenyen használt nyílvesszőnek azonos mintázatúnak és színűnek kell
lennie (tollazás, vesszővég és díszítés). A nyílvesszőknek azonos hosszúságúnak,
súlyúnak és színűnek kell lenniük, eltekintve a rendes kopást, és egy vagy két gyűrű
(jelölés) lehet rajtuk.
6.2.7 Az ujjak védelme ujjvédő hüvely, ujjbegy védő, lövő kesztyű, "tab", vagy tapasz
(ragasztószalag) formájában a felhúzáshoz, tartáshoz és oldáshoz engedélyezett.
Egy távtartó az ujjak között a nyílvessző összeszorításának megelőzésére.
Az íjtartó kézen kesztyű, ujjatlan kézvédő, vagy hasonló viselet megengedett
amennyiben az nincs a markolathoz erősítve.
Az újvédő nem foglalhat magába semmilyen eszközt, amely feszíti, tartja és oldja az
ideget (nem lehet elsütő).
Oldáspont (anchor - fix pont) jelző vagy egyéb hasonló felszerelés az ujjvédőre
erősítve, abból a célból, hogy fix pontot adjon a húzáshoz, nem engedélyezett.
6.3

A Primitive-Bow
megengedettek:

Horse-Bow

PB-HB

kategóriában

az

alábbi

eszközök

Primitve-Bow Horse-Bow-nak tekintendő az az íj, amely megfelel az alábbi
feltételeknek:

Érvényes: 2014.
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6.3.1 Primitive Bow:
Egy darab fából készült íj. (Inazás engedélyezett). Az íjon nem lehet semmilyen ablak
vagy kifutó.
6.3.2 Horse Bow:
Hossztengelyén szimmetrikus összetett reflexíj. Markolata oldalirányban nem
aszimmetrikus, oldalirányú szélessége nem kevesebb, mint 15 mm, ablakos
kiképzéssel nem rendelkezhet. Felajzott állapotban az idegnek az íj teljes hosszában
az íj középvonalában kell futnia.
Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. (Húrmértékes célzás tilos).
Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható.
6.3.3 Az alábbi felszerelés engedélyezett:
Kesztyű, tab használható. Csak fa nyílvessző használható. A nyílvesszőknek
egyforma anyagúaknak, egyforma hosszúnak és egyforma súlyúnak kell lenniük.
6.4

Longbow íj (TR-LB) kategóriában: bármilyen típusú longbow használható, aminek a
meghatározása:
Felajzott állapotban az ideg csak a húrakasztónál érintheti az íjat. Nem lehet jel az
idegen ill. az íjon ami a távolságbecslésre ad lehetőséget vagy célzást segítő
referencia pontként szolgálhat.
Nem használható irányzék, oldógép, stabilizátor, plusz súly. Húzáshossz jelző az íjon
és az idegen nem használható.
Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. (Húrmértékes célzás face walking)
tilos.
Csak fa nyílvessző használható. A nyílvesszőknek egyforma anyagúaknak, egyforma
hosszúnak és egyforma súlyúnak kell lenniük.

6.5

6.6

Női tradicionális (TRL) (ez a kategória akkor indítható, ha nincs elegendő számú
induló női longbow és reflex kategóriában). Bármilyen longbow vagy vadászreflex íj.
Vadászreflex (ösztönös) (TR-RB) íj kategóriában az alábbi eszközök megengedettek
aminek a meghatározása:
Bármilyen visszahajló karú reflex íj. Csak fa középrész engedélyezett. Nem
használható irányzék, oldógép, stabilizátor, plusz súly.
Nem lehet jel az idegen ill. az íjon ami a távolságbecslésre ad lehetőséget v. célzást
segítő referencia pontként szolgálhat.
Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható.
Az olyan kifutók mint a T300, Neet, Hoyt Hunter, Bear és ezekhez hasonlóak
engedélyezettek.

Érvényes: 2014.
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6.6.1 Kesztyű és tab használható. lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot.
(Húrmértékes célzás, face walking tilos)
6.6.2 Bármilyen típusú nyílvessző használható. A nyílvesszőknek egyforma anyagúaknak,
egyforma hosszúnak és egyforma súlyúnak kell lenniük.

7.

CSÚCSEREDMÉNYEK

7.1

Új országos csúcs csak a MÍSZ versenynaptárában szereplő hazai minősítő versenyen
érhető el, illetve azon külföldi versenyen, amelyen a MISZ delegálta a versenyzőt.
(Csúcsbeállítást nem regisztrálunk.)

7.2

Országos csúcs teremben, serdülő és gyermek versenyzők számára az alábbi
versenyszámokban érhető el:


2 x 18m (60 lövés) serdülőknek,



2 x 10m (60 lövés) gyermekeknek.

Országos csúcs szabadtéren, serdülő és gyermek versenyzők számára az alábbi
versenyszámokban érhető el:

7.3

 Egyéni 30m (serdülőknek 80cm-es lőlapra, 36 lövés)
 Egyéni 20m (serdülőknek 80cm-es lőlapra, 36 lövés)
 Egyéni összetett 30m+20m (serdülőknek 80cm-es lőlapra 72 lövés)
 Egyéni 2x30m (serdülőknek 80cm-es lőlapra 72 lövés)
 Egyéni 20m (gyermekeknek 80cm-es lőlapra, 36 lövés)
 Egyéni 10m (gyermekeknek 80cm-es lőlapra, 36 lövés)
 Egyéni összetett 20m+10m (gyermekeknek 80cm-es lőlapra 72 lövés)
 Egyéni 2x20m (gyermekeknek 80cm-es lőlapra 72 lövés)
7.4

Távonkénti csúcs kizárólag teljes távú WA verseny során lőhető. Ez alól a gyermekés serdülő korosztály kivétel.

7.5

Országos csúcsok hitelesítése érdekében a bírók kötelesek a távokat a verseny
megkezdése előtt ellenőrizni, valamint annak végén újramérni.
Egy adott verseny után legkésőbb hatvan naptári napon belül jelezni kell, ha egy
csúcseredmény nem került fel a csúcslistába. Ezen határidő lejártát követően az
eredmény csúcseredményként már nem fogadható el.

7.6.

Érvényes: 2014.
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8.
8.1

EREDMÉNYJEGYZÉS
A versenyzők eredményét beírólapon kell rögzíteni. A beírólapnak a következőket
kell tartalmaznia:
 a verseny megnevezését;
 a verseny időpontját és helyét;
 a versenyző nevét;
 a versenyző egyesületét;
 a céltábla számát és betűjelét;
 a lőtávot;
 a versenyző kategóriáját;
 a találatok értékét;
 az X-es találatok számát;
 a tízes találatok számát;
 az összesített eredményt;
 a versenyző, és a beíró aláírását.

8.2.1 Kötelező a kettős beírás (kivéve a gyermek korosztályban). Ez esetben az
eredmények külön ellenőrzése nem szükséges. Amennyiben a két lapon eltérő
találatok szerepelnek, az alacsonyabb érték lesz a hivatalos eredmény.
8.2.2 Az egyik beírás elektronikusan is vezethető, ebben az esetben, a papír alapú
beírólapon rögzített eredmény a mérvadó.

9.

EGYEDI ELŐÍRÁSOK

9.1.

A pályaíjász (szabadtéri) Magyar Bajnokság 1 teljes FITA rangsorolót követő
kieséses, vagy olimpiai rendszerű rangsorolót (2 x 70m, kadeteknek, szenioroknak 2
x 60m, csigás kategóriában 2x50 m) követő kieséses formában rendezhető meg.
Teljes távú FITA rangsoroló esetén a verseny két- vagy háromnapos, az olimpiai
rendszerű egy- vagy kétnapos lehet.
Gyermek és serdülő versenyzők esetén a rangsorolót követő kiesős verseny
4x3 vessző, göngyölített formában, egyenlőség esetén 1 vesszős szétlövés
A Pályaíjász Terem Országos Bajnokság olimpia rendszerű, 2 x 18m-s távon,
kieséses formában rendezendő meg. Terem Országos Bajnokságon való részvétel
kvalifikációs feltételekhez köthető.

9.2

Érvényes: 2014.
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9.3

Amennyiben az Országos Bajnokságon valamelyik kategóriában külföldi versenyző
is indul, a döntő utáni eredményt figyelembe véve a legjobb helyezést elérő magyar
versenyző lesz az országos bajnok. Állampolgárságától függetlenül, nem számít
külföldinek az a versenyző, aki magyar klubnak tagja és az évadnyitókor, érvényes
MÍSZ versenyengedéllyel rendelkezik.

9.4

Amennyiben kieséses versenyen egy kategóriában legalább 8 induló van, a kieséses
fordulót meg kell tartani, egyéb esetekben a verseny kiírás szabályai az érvényesek.
Országos bajnokságon maximum négy versenyző lőhet egy vesszőfogóra.
Csapatbajnokságot (CSB) kieséses formában kell rendezni. Ezen felül – a MÍSZ
hagyományainak megfelelően – 3 vagy több fordulós összetett csapatversenyt
(bajnokságot) is ki lehet írni azokban a korosztályokban és kategóriákban, ahol
legalább 2 csapat előnevez az összetett csapatversenyre. Érvénytelen a többfordulós
csapatverseny abban a kategóriában, amelyben legalább két csapat legalább két
fordulón nem indul.
Kieséses CSB esetén, az egyesületi csapatokból kimaradók vegyes csapatokat
alkothatnak. Ezt a lehetőséget a versenykiírásban fel kell tüntetni.
A tisztán egyesületi csapatok „védelme” érdekében, a vegyes
összeállításakor véletlenszerű (sorsolásos) megoldást kell alkalmazni.

csapatok

A „vegyes” csapatverseny két kategóriában (olimpiai- és csigás felnőtt) zajlik, a
csapatokban különböző nemű és korú versenyzők vehetnek részt.
Három azonos egyesület színeiben nevező azonos kategóriájú íjász csak saját
egyesületi csapatában indulhat.
Az egyesületi csapatok összeállítását, valamint a vegyes csapatban való részvételi
szándékot a nevezéssel egyidejűleg kell kinyilvánítani.
Két azonos egyesülethez tartozó, azonos kategóriájú íjász egy csapatba kerül.
Vegyes csapatban részt venni kívánó versenyzők (szabad listások) sorsolás útján
kerülnek csapatokba, az alábbiak szerint:
szabadlistás íjászok kategóriánkénti (olimpiai és csigás) létszáma alapján meg kell
állapítani a lehetséges vegyes csapatok számát.
A lehetséges vegyes csapatok száma alapján a szabadlistán várakozók maguk közül
kijelölik a vegyes csapatok vezetőit.
Az azonos egyesületbe tartozó
csapatkapitányukhoz tartoznak.

Érvényes: 2014.
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A vezetéknevük alapján abc sorrendbe állított csapatvezetők sorsolással választják ki
a még szabadlistán lévő íjászokat.
Országos csúcslistára csak egyesületi vagy válogatott csapat eredménye kerülhet fel,
vegyes csapaté nem.
A kadet és szenior versenyzők 60 m-en lőtt kvalifikációs eredménye beszámít a
csapat kvalifikációs eredményébe, ugyanakkor a csapatok kieséses versenyében a
kadetek is és a szeniorok is 70 métert lőnek.
9.5

Minden olyan versenyen, ahol világ- és kontinentális csúcsok javítása vagy FITA
jelvényszintek elérése lehetséges, a rendezőnek háromtagú zsűrit kell felállítania. A
zsűri tagjai tapasztalt szakmai vezetők lehetnek.

9.6

A versenyek zavartalan levezetése és elhúzódásának megakadályozása a versenybírók
feladata. Ennek érdekében a vezetőbíró verseny közben is alkalmazhat
változtatásokat, többek között a lövések sorrendjén, a lőlapok elrendezésén, egyszerre
lövethet olyan csoportokat, melyek az előírások szerint külön-külön álltak volna a
lőállásba. Döntéseiért az őt kiküldő szervnek tartozik felelősséggel.

9.5

Csigás serdülő és gyermek kategóriákban terem verseny esetén csak a belső 10-s a
tízes.

10.

ÖLTÖZET

10.1

Öltözködés:
Egységes egyesületi felső, fehér nadrág vagy szoknya (hossza: minimum a
kinyújtott kar hosszúságának megfelelő) válogatott melegítő és mez csak nemzetközi
versenyen használható.

11.

VERSENYRENDEZŐ BIZOTTSÁG, CSAPATVEZETÉS, NÉZŐK

11.1

Az egyesület, amely korábban még nem rendezett versenyt, kizárólag nem minősítő
versenyt rendezhet. A továbbiakban a rendezés minőségétől függően engedélyezheti
a PSZB minősítő verseny rendezését. Amennyiben az adott egyesület nem rendezett
még minősítő versenyt, de a rendezésért felelős személy(ek) igen, akkor a minősítő
verseny megrendezhető.

11.2

A Versenyrendező Bizottság (VRB):

11.2.1 A rendező szerv állítja fel. Felelős vezetőjének nevét és elérhetőségét a
versenykiírásban fel kell tüntetni.

Érvényes: 2014.
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11.2.2 Feladatai:
 a verseny engedélyeztetése;
 a pálya biztosítása;
 a forgatókönyv elkészítése;
 a versenykiírás elkészítése;
 a versenykiírás bemutatása MÍSZ-nek;
 az érvényes versenyzési engedéllyel rendelkezők listájának lekérése a MÍSZ
titkárságtól;
 orvosi felügyelet biztosítása;
 a beérkezett nevezések feldolgozása;
 a lőállásbeosztás elkészítése;
 a versenyrendezési anyagok beszerzése;
 a díjak beszerzése;
 a segédszemélyzet biztosítása;
 a díjkiosztás (ünnepély) megszervezése és levezetése;
 a jegyzőkönyv elkészítése, annak két napon belül való megküldése a MÍSZ
titkárságra;
 elszámolás.

11.2.3 Vezetője:
 személyesen felelős a bizottság munkájáért, képviseli a bizottságot a hatóságokkal,
egyesületekkel, a MÍSZ-szel és más szervezetekkel szemben;
 gondoskodik a bizottság működéséről, a verseny zökkenőmentes, előírásszerű
lebonyolításáról;
 gondoskodik a verseny pontos megkezdéséről és a nézők elhelyezéséről;
 felelősöket nevez ki a különböző feladatok elvégzésére.
11.2.4 Biztonsági őröket kell alkalmazni, ha a lövések által veszélyeztetett terület nincs
megnyugtatóan elzárva. Kötelességük a lövések megkezdése előtt minden embert,
állatot a veszélyeztetett területről eltávolítani, ill. a verseny közben távol tartani.
Érvényes: 2014.
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11.3

A csapatvezető vagy csapatkapitány:

11.3.1 Személyét a nevezési lapon fel kell tüntetni.
11.3.2 A kijelölt személy a csapat felelős vezetője, a versenyzők és a rendezőbizottság,
valamint a versenybíróság között közvetítő szerepet tölt be.
11.3.3 A nevezésben beállott esetleges változásokat a verseny kezdete előtt bejelenti a
VRB-nak.
11.3.4 Felelős a versenyzők sportszerű és fegyelmezett magatartásáért. Ha a csapatvezető
nem ért egyet a versenybírók döntésével, a zsűrinél írásban óvást emelhet, kivéve a
találatok megítélését. (Óvás díja 2500 Ft. Az összeg jogos óvás esetén
visszafizetésre kerül, egyébként a PSZB dönt a felhasználásáról.)
11.4

A nézők:
A rendező szerv köteles a nézők részére biztonságos nézőteret kijelölni.

12.

VERSENYNAPTÁR

12.1

Az éves versenyek tervszerű összehangolásának céljából a MÍSZ részére éves pályaés teremverseny-naptárt kell összeállítani, amelynek célja:
 országos bajnokságok összehangolása az egyéb (nemzetközi, egyesületi stb.)
versenyekkel;
 biztosítani a válogatott eredményes felkészülését a nemzetközi versenyekre;
 lehetőség szerint alkalmazkodni a többi szakág versenyeihez (az OB-k és
fontosabb versenyek eltérő időpontban történő megrendezésével).

12.2

A pálya- és teremverseny-naptárnak tartalmaznia kell:
 a rendezvény megnevezését;
 szakágát;
 a verseny formáját;
 időpontját és helyét;
 a rendezésért felelős szervet;
 FITA-nak bejelentett-e a verseny.

12.3

A jóváhagyott pálya- és teremverseny-naptárban foglaltakat valamennyi
tagegyesületnek figyelembe kell venni és saját rendezvényei tervezésénél tiszteletben
kell tartani.

Érvényes: 2014.
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12.4

A versenynaptárt a MÍSZ elnöksége fogadja el, és hozzájárulásával módosítható.

12.5

A MÍSZ tagjai egyéb, nem minősítő versenyeket is rendezhetnek, amit a MÍSZ régiós
eseménynaptárban rögzíthet.

12.6

Amennyiben a rendező a minősítő versennyel azonos időben és helyen kíván olyan
kategóriákat indítani, amelyek nem szerepelnek a MÍSZ ill. FITA pálya- és
teremversenyek szabályzatában, arról külön versenykiírást és jegyzőkönyvet kell
készíteni.

12.7

A versenyév január 1-jétől december 31-ig tart.

13.

VERSENYKIÍRÁS

13.1

Minősítő versenyek végleges versenykiírást 40 nappal a tervezett verseny időpontja
előtt el kell küldeni e-mailben a PSZB-nek jóváhagyásra.

13.2

A versenykiírásokat a PSZB ellenőrzi és az általa megküldött javaslatok alapján a
rendező köteles azt 3 munkanapon belül kijavítani.

13.3

A verseny rendezője felelős a versenykiírás elkészítéséért. A versenykiírás célja a
verseny résztvevőinek tájékoztatása a verseny feltételeiről és minden olyan
körülményről, amelyről a rendezvénnyel kapcsolatban tudniuk kell.

13.4

A versenykiírásnak tartalmaznia kell:
 a verseny megnevezését, feltüntetve a versenyformát;
 a verseny helyét és idejét;
 a verseny célját;
 a verseny rendezőjének, valamint a rendezőbizottság vezetőjének nevét;
 a verseny résztvevőit, meghatározva a versenyzők kategóriáját, korcsoportját;
 a díjazás mértékét és formáját;
 a nevezési határidőt, pontos címet, nevezési díjat és annak fizetési módját;
 az egyéb információkat (szállás, étkezés, közlekedés, stb.).

14.
14.1

NEVEZÉS
Versenyen csak azok a sportolók vehetnek részt, akiket a versenykiírás szerint
szabályszerűen, határidőn belül beneveztek.

Érvényes: 2014.
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14.2

A rendező legkésőbb a nevezési határidő lejárta utáni napon köteles visszaigazolni a
nevezéseket abban a formában, amelyben azokat megkapta. Amennyiben a nevező
nem kap a megadott határidőig visszaigazolást a nevezés elfogadásáról, az ő
felelőssége a rendezővel felvenni a kapcsolatot.

14.3

Nevezni csak írásban lehet (fax, levél, e-mail, internet).

14.4

A nevezési lapot olvashatóan kell kitölteni.

14.5

A nevezési lapnak tartalmaznia kell:
 a verseny megnevezését;
 a verseny időpontját;
 a nevező sportegyesület nevét és címét;
 a benevezett versenyzők vezeték- és keresztnevét, kategóriáját, korosztályát,
születés évét, Suli íjász bajnokság esetén iskolája nevét;
 a nevezés kiállításának keltét;
 a nevező egyesület csapatvezetőjének nevét és elérhetőségeit a nevezés
visszaigazolásának céljából.

14.6

Csapatversenyre történő nevezésnél a csapatversenyen való részvételi szándékot a
nevezéssel egyidejűleg le kell adni. A név szerinti nevezést legkésőbb a verseny első
sorozatáig kell leadni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy annak a csapatnak az
eredménye a nem vehető figyelembe.

14.7

A nevezési díjat valamennyi benevezett versenyző után legkésőbb a verseny
kezdetéig (a verseny színhelyén) a rendező megbízottjának, szabályszerű bizonylat
ellenében be kell fizetni.

14.8

A versenyző egyesülete a nevezés leadásával egyidejűleg anyagi felelősséget vállal a
nevezésben foglaltak betartásáért.

14.9

A PSZB pályaíjász versenyek nevezési díjait egységesen az alábbi minimum
összegekben határozza meg:
OB és GP

Felnőtt,szenior,ifi,kadet
Felnőtt,ifi,kadet RT
gyermek, serdülő

Egyéb minősítő
6.000 Ft
4.000 Ft
3.500 Ft

Pálya
5.000 Ft
3.000 Ft
3.000 Ft

Terem
4.000 Ft
2.500 Ft

A versenynaptárban szereplő minősítő versenyek után a versenyrendezőknek a
szenior, felnőtt, ifjúsági és kadet indulók nevezési díjának 10%-át át kell utalnia a
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PSZB számára elkülönített MÍSZ számlára. OB és GP versenyek esetén az átutalandó
összeg a nevezési díjak 20%-a.
A gyermek és a serdülő versenyzők nevezési díja után befizetési kötelezettség
nincsen.
A befizetési kötelezettségnek a versenyt követő 5 munkanapon belül eleget kell tenni,
ennek hiányában a rendezőt 3 évre eltiltjuk minősítő verseny rendezésétől.
14.10 Amennyiben egy előzetesen benevezett versenyző a versenyen nem jelenik meg, és
távolmaradásáról legkésőbb a verseny megkezdése előtt 48 órával nem tájékoztatják a
rendezőket, úgy a nevezési díj 50%-ával megegyező összeget kell az egyesületének a
rendező számára befizetnie.
14.11 Minősítő versenyen egy lőállásban kizárólag ugyanazon egyesülethez tartozó
versenyzők nem lőhetnek. Ha ez nehézségbe ütközik, a vezetőbíró kivételt tehet.
Ebben az esetben az értékelést az érintett tábláknál személyesen kell felügyelnie egy
bírónak.
14.12 A lőállásbeosztást a verseny helyén jól látható módon ki kell függeszteni.

15.

DÍJAZÁS

15.1

Minősítő versenyen legalább az első három helyezett oklevelet kap, melyen a verseny
adatai valamint a versenyző neve és helyezése szerepel.

15.2

Az oklevél mellett a díj lehet serleg, plakett, érem, veret, jelvény, tárgyjutalom,
vásárlási utalvány.

15.3

Országos bajnokságon (OB) az első négy, gyermek és serdülő bajnokságon az első
hat helyezett kap oklevelet. Kategóriánként három, vagy több induló esetében hirdet
országos bajnoki címet (OB érem).
Három fő alatt induló kategória esetén, a versenyzők érem díjazásban (ami nem OB
címért járó érem) és oklevélben részesülnek.
Abban az esetben lehet kevesebb résztvevő esetén is OB címet hirdetni, illetve OB érmet
adni, ha a lőtt eredmény minimum másodosztályú szintet elérte.

16.

VERSENY UTÁNI TEENDŐK

16.1

A jegyzőkönyvet ki kell kitölteni és a titkárságnak elküldeni.
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16.1.1

A versenyjegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 az összes résztvevő
kategóriánként.

versenyző

nevét,

eredményét

korosztályonként,

 a verseny megnevezését, helyét és időpontját;
 a rendezőbizottság vezetőjének, a bírók és a vezetőbíró nevét;
 az összes résztvevő versenyző távonkénti és összetett eredményét;
 az időjárási viszonyokat;
 a verseny rendezésére, lebonyolítására vonatkozó észre-vételeket;
 a rendező és VRB elnökének aláírását;
 a versenyen lőtt országos csúcsokat.
16.2

16.3

16.4

A versenyjegyzőkönyvet legkésőbb a versenyt követő második munkanapon el kell
juttatni a MÍSZ titkárságára, amely legkésőbb két munkanapon belül kiküldésre kerül
az egyesületeknek.
Hazai rendezésű nemzetközi versenyen a jegyzőkönyv egy-egy példányát a verseny
befejezése után a résztvevő országok vezetőinek helyben ki kell osztani.
A jegyzőkönyvben igazolni kell, hogy a pálya, a versenyzők felszerelése és a verseny
lebonyolítása mindenben megfelelt a versenyszabályoknak.
1.
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