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1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  
 
1.1.BEVEZETÉS  
 
1.1.1. Az IAA igazgatósága elkészítette és elfogadottnak minősítette az  

alábbiakban leírt versenyszabályzatot.  
 

1.1.2. Az IAA tagjai (versenyzők és szervezők egyaránt) az alább felsorolt  
szabályokat kötelesek betartani nemzeti és nemzetközi versenyek 
rendezése és az azokon való részvétel alkalmaival egyaránt.  
 

2. VERSENYEK  
 
2.1.VERSENYRENDEZVÉNYEK  
 
2.1.1. Az IAA a következő versenytípusokat sorolja osztályba:  
 
• Világbajnokság és Kontinentális Bajnokságok  
• GP versenyek  

 
 
A Világ- és Európa Bajnokságok minden második évben kerülnek megrendezésre, a 
Világbajnokságot és az Európa bajnokságot külön években kell megrendezni. GP 
megnevezés versenyekből évente legfeljebb 3 rendezhető. 
 
 
  
 
 



 
 
3. EURÓPA BAJNOKSÁGOK, RÉGIÓS VERSENYEK, GP     
VERSENYEK,  
NEMZETKÖZI VERSENYEK, NEMZETI VERSENYEK, EGYÉB  
VERSENYSOROZATOK RENDEZÉSE  
 

3.1.A VERSENYEK RENDEZÉSE  
 
3.1.1. Az IAA célja, hogy a versenyrendezés szintje egységes legyen a  

versenyszövetséget alkotó országokban. Ezért az alábbi versenyeken, 
kizárólag az Igazgatóság által elfogadott célokat szabad használni:  
• Világbajnokságok  
• Európa Bajnokságok  
• GP versenyek  
 
A versenyrendezés jogát a 3.1.1.-ban említett versenyekre az 
Igazgató Tanács döntése alapján kapják meg a tagországok.  

 
3.1.2. A Világbajnokság minden második (páros) évben kerül megrendezésre. A  

Kontinentális Bajnokságok minden második (páratlan számú) 
kerülnek megrendezésre, az IAA egyik tagországa által. A 
Távlövő és Távcéllövő bajnokságok együtt kerülnek 
megszervezésre. 

 
3.1.3. Bármilyen nemzetközi verseny megrendezési jogosultságára irányuló  

kérelmet írásban kell eljuttatni az IAA főtitkárához, legkésőbb a versenyt  
megelőző év szeptember 31-ig. A kérelmek elbírálása az Igazgatóság 
döntése alapján történik, a jóváhagyott versenyeket a következő évi 
IAA versenynaptárában teszik közzé.  
 

3.1.4. A versenyrendezők, miután átvették az IAA által jóváhagyott nemzetközi  
versenyrendezésre jogosító határozatot, a versenyt megelőző 6 hónappal  
kötelesek egy szerződést aláírni, valamint a  „Nemzetközi Versenyek 
Szervezése”, a honlapon közzé tett dokumentumban, a szervezendő 
versenyre meghatározott letéti díjat az IAA bankszámlájára átutalni. A 
letéti díj visszatérítendő a verseny sikeres  
lebonyolítása után. Amennyiben a verseny elmarad, a letéti díj az új 
versenyszervezőnek kerül átadásra.  
 

3.1.5. Az IAA tagországai korlátlan számú nemzeti versenyt rendezhetnek. A  
tagországok a hazai versenyek rendezési jogát átadhatják saját  
egyesületeiknek. A nemzeti versenyek rendezésénél az IAA által felállított 
és jóváhagyott szabályokat kell alkalmazni és fenntartani.  
 

3.1.6. Az IAA tagországoknak a következő évre érvényes nemzeti  
versenynaptáraikat a megelőző év november 30-ig szükséges 
megküldeniük az IAA titkársága részére.  
Minden egyes tagország versenynaptára az IAA hivatalos weboldalán, 
részletesen, listázott formában jelenik meg.  
 
 
 
 
 



4. BÍRÁSKODÁS ÉS FELÜGYELET  
 
4.1.BÍRÓK, TECHNIKAI FELÜGYELŐK  
 

4.1.1. A bírók és technikai felügyelők jelenléte a versenyeken 
kötelező és megbízás által történik. Ők felügyelik a 
lefektetett szabályok betartását.  

 
4.1.2. Az IAA Bírói Bizottsága a Világ- és Kontinentális Bajnokságokra, a GP  

versenysorozatokra, és a nemzetközi versenyekre bírókat jelöl ki. A fent 
nevezett versenyek mindegyikén legalább egy nemzetközi bírónak jelen 
kell lennie.  
 

4.1.3. IAA Igazgatósága jelöli ki a technikai felügyelőket a nemzetközi  
versenyekre. Felelősségük a szervezéssel kapcsolatos kérdések 
tisztázása, valamint a szervezés és verseny felügyelete.  
 

4.1.4. A bírók és technikai felügyelők tisztségükben felhatalmazva jogosultak az  
IAA szabálykönyvben foglaltakkal megegyezően, a verseny menetébe  
való beavatkozásra (bírói intézkedés), valamint a verseny menetének 
ellenőrzésére és irányítására.  
 

4.1.5. A bírói döntés ellen óvni lehet. Az óvási bizottság minimum 3 tagú 
lehetőleg szabályzatot értőkből kell álljon, egyik tagja a technikai 
felügyelő kell legyen, szavazategyenlőség esetén TF szavazata dönt. 
Feladatuk egy ügyben megállapítani, hogy a bíró a szabályzat szerint 
döntött-e. Ha igen az óvást elutasítják, ha nem akkor helyt adnak az 
óvásnak és korrigálják a bírói döntést. A bizottság tagjai lehetőleg 
különböző országokat képviseljenek, akik a verseny előtt nevesítve 
vannak. 

      Óvni a napi verseny befejezése után 60 percen belül írásban a 
döntésben érintett személy teheti meg. A döntőben azonnal(10 percen 
belül) szóban lehet. Óvási díj 50 euro. Az óvási díj visszajár, ha jogos az 
óvás. Ha nem az óvási díj alapítvány számlájára kerül. 

 
 
5. DÍJAZÁS  
 
5.1.KUPÁK ÉS ÉRMEK A NEMZETKÖZI VERSENYEKEN  
 
5.1.1. A Világ- és Kontinentális Bajnokságokon a rendező köteles díjátadó 

ünnepséget tartani, melynek keretében minden induló kategória 
legeredményesebb 6 íjászát díjazza. A 1. helyezetteknek érem, kupa, oklevél, 
2-3. helyezetteknek érem, oklevél, 4-6. helyezetteknek oklevél kerül átadásra 
Az eredményekről az IAA mint nemzetközi szervezet örökös ranglistát, 
rekordlistát vezet! Minden esenyző elismerő tanúsítványt kap a legnagyobb 
távú lövéséről. 
 

5.1.2. A GP versenyek rendezői kötelesek díjkiosztó ünnepséget tartani, melynek  
keretében minden induló kategóriából a legeredményesebb 3 íjász 
részesül díjazásban.  
 
 
 
 

 



5.2.KUPÁK, ÉRMEK ÉS ELISMERÉSEK A NEMZETKÖZI ÉS NEMZETI  
VERSENYEKEN  
 

5.2.1. A verseny típusától függetlenül, a szervezők dönthetnek a versenyzők  
nevezési díjának mértékéről, valamint az induló kategóriák nyerteseinek  
átadandó díjak jellegéről. A versenykiírásban fel kell tüntetni a nevezési díj 
összegét, valamint az elnyerhető díjakat.  
 

5.3.AZ IAA DÍJAI  
 

5.3.1. Az IAA különdíjban részesíthet versenyzőket a nemzetközi versenyeken elért  
kimagasló teljesítményéért, bizonyos magas pontszám elérése esetén.  

 
 

6. BAJNOKSÁGON ÉS VERSENYSOROZATON VALÓ RÉSZVÉTEL  
 
6.1.RÉSZVÉTELI INFORMÁCIÓK  
 
6.1.1. Az IAA tagországok versenyzői részt vehetnek az IAA bármelyik 

nemzetközi versenyén, amennyiben érvényes versenyengedéllyel 
rendelkeznek. Tagjaink által nem leigazolt versenyzők is részt 
vehetnek, egyéni licensz megváltása mellett. 

 
6.1.2. Az IAA nemzetközi versenyei nyílt rendezés versenyek. A 

versenyszervezők fenntarthatják a jogot az indulók 
létszámának korlátozására.  

 
 

6.2.ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYOK  
 
6.2.1. A nemzetközi versenyekre minden versenyző köteles a versenyt megelőző 

14 nappal bezárólag, bajnokságok előtt 30 nappal bezárólag az IAA 
hivatalos weboldalán nevezni. A rendező nem kötelezhető a határidőn túl 
történő nevezések elfogadására. A határidő után leadott és elfogadott 
nevezés esetén, a nevezési díj 50 százalékkal emelt összegét kell a 
versenyzőnek befizetni.  
 

6.2.2. A versenyzők a verseny kezdete előtt legalább 30 perccel kötelesek a 
lőkarónál várakozni. Későn érkező, de regisztrált versenyzők a 
várakozó vonalnál várakozhatnak, amíg a bíró nem szólítja. „Repülő 
start" alkalmazása esetén a versenyzők a saját startidejük kezdete 
előtt legalább 10 perccel kötelesek a számukra kirendelt startállásnál  
várakozni.  
 

   6.2.3. A verseny menete: 

A verseny egy fordulóból áll. Minden versenyzőnek kategóriánként, 1x5 
lövése van összesen. Egy versenyző több kategóriában is indulhat az adott 
versenyen. 1 fontkorlátozáson/ kategórián belül csak 1 íj használata 
engedélyezett. 

         Maximum 15 íjász lőhet egyszerre!  
         Egyszerre csak egy kategória versenyzői lőhetnek, az egyenlő feltételek 

betartása érdekében. Amennyiben valaki az adott kategóriának a lövésén 
nem vesz részt erre utána nincs lehetősége. A távolság bemérését a bírók 
végzik, majd ezután szólítják az adott kategória versenyzőit a pályára. 



A versenyzők a pályára a bírók utasítására vonulnak ki a kilőtt nyílvesszőik 
összeszedésére. A felszerelést (íj nyílvessző, tegez) senki sem viheti ki 
magával a pályára a nyílvesszők összeszedésekor.  
 

6.2.4. A versenytársakra való tekintettel, elkerülendő a nézőkkel, más 
csoportokkal, vagy a csoporton belüli beszélgetés, mialatt a 
csoport lő. Bármilyen zavaró hangoskodás, hangkeltés tilos.  
 

6.2.5. Tilos az elektromos eszközök használata a versenypályán, mind a 
versenyzők, mind a nézők számára, beleértve a fejhallgatót, a 
rádióhullámú távbeszélő készülékeket, kamerát. 

      Mobiltelefont a versenyzők a versenypályára kivihetnek lehalkított 
      állapotban, vagy kikapcsolva. Mobiltelefont használni csak indokolt 

esetben engedélyezett. 
      Fenti megkötés alól kivételt képez a kamerahasználat azon 

sajtószemélyek által, akik érvényes sajtóigazolvánnyal rendelkeznek. 
A versenyzőkről fénykép vagy videofelvétel csak a versenyzők 
engedélyével készülhet. A bíróknak jogukban áll, hogy a verseny 
előtt a felszerelést és annak kiegészítőit ellenőrizzék. A bírók 
utasíthatják a versenyzőket a felszerelés és kiegészítői 
módosítására vagy lecserélésére, amennyiben azok nem felelnek 
meg a szabályzat el írásainak.  
A bírók a verseny ideje alatt bármikor ellenőrizhetik a felszerelést, illetve 
annak kiegészítőit, annak megállapítására, hogy azok felszereltsége és 
állapota alkalmas-e a versenyen való részvételre.  
Bármilyen vétség az IAA szabályok ellen szankciót von maga után. 

 
6.2.6. Bármilyen szabálysértés esetén a versenyző bírói figyelmeztetésben 

részesül. A figyelmeztetések a beírólapra kerülnek bejegyzésre. Három 
figyelmeztetés azonnali kizárást von maga után. A kizárást jelentésben 
rögzíti a verseny Rendezői Bizottsága, az adott versenynap vége előtt.  
 

6.2.7. A beírólapon az írásbeli figyelmeztetések bejegyzésére helyet kell 
biztosítani.  
 

6.2.8. A verseny helyszínén szemetelni tilos. A szemetelés azonnali kizárást 
von maga után.  
 

6.2.9. Az alkohol fogyasztása minden versenyző számára szigorúan tilos a 
verseny előtt, valamint a verseny ideje alatt. Tilos a dohányzás, 
kivéve, ha a szervezők dohányzásra kijelölt helyet biztosítanak. Tilos 
bármilyen elektromos készülék használata a versenypályán.  

 
 

 
7. A VERSENYPÁLYA  

           

  7.1. A területnek jól belátható, rendezett, sík terepnek kell lennie. Pálya 
kijelölésénél figyelembe kell venni az uralkodó szélirányokat is. 

 

       7.2. A biztonsági zónák figyelembevételével az ideális pálya minimális méretei: 
a lőállásoktól jobbra is – balra is minimum 30-30 széles és legalább 700 
méter hosszú és maximum 30 fokos szögben folyamatosan szélessedő 
pályaméret. 



 

      7.3. Pálya kijelölése  

      7.3.1. A pályát kimérni, kijelölni csak hitelesített távmérő eszközökkel lehet,    
            melyet verseny előtt a versenybírókkal jegyzőkönyvben kell rögzíteni! 
 
      7.3.2. Karók letűzése a pálya két szélén, közöttük festéssel, szalaggal jelölve a     

lővonalat. Várakozó vonal kijelölése kordonnal elválasztva, 5 méterrel a 
lővonal mögött.  

           Technikai vonal kijelölése 2 méterrel a lővonal előtt. 
            A lőpálya szélét minden egész száz méteren legalább 2 méter magas      

zászlóval jelölni kell és köztük festéssel vagy szalaggal jelölve a pálya 
vonalát . A pálya középvonalán minden egész 50 méteren legalább 
félméteres színes jezőkaróval jelölni kell a távokat. 

 
 
 
 

8. KATEGÓRIÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS SZABÁLYAIK  
 
8.1. Technikai szemle:  

A versenyeken indulni csak a technikai szemlén ellenőrzött íjakkal, felszereléssel 
lehet, mely ellenőrzést, matrica felragasztásával jelöl a versenybíró. A matricát 
kizárólag az íjon lehet elhelyezni, úgy hogy a verseny teljes ideje alatt ellenőrizhető 
legyen annak megléte. Ennek hiányában a versenyző kizárható a versenyből. Új 
technikai szemlét kérhet a versenyző, amennyiben az ellenőrző matricát elhagyta.   

Egy adott kategória lelövése előtt a Bírók a lőállásba való belépés előtt ellenőrzik a 
versenyzők felszerelését. A lővonalban kizárólag az adott kategóriában használatos íj 
és 5 db nyílvessző lehet az íjásznál. A nyílvessző testén filctollal jelzést helyez el a 
bíró a bemérésnél. Az íj és nyílvessző második ellenőrzése után az íjász beáll 
a várakozó vonalhoz, amit csak  a lövések leadása után a bírók jelzésére hagyhat el 
(a felszerelés ellenőrzése után a kijelölt terület elhagyása a lövés leadásáig tilos, 
kizárást von maga után).  
 

 
8.2.FELSZERELÉS  

 
8.2.1. Az idegnek felajzott állapotban az íj középvonalában kell futnia. 

Idegnek csak szabvány ideganyag, vagy hasonló modern anyag 
használható. Természetes anyagból készült idegek (például len, 
ín) nem használható. Az idegen egy vagy két göb lehet. 

 
8.2.2. Semmilyen kiegészítő, amely stabilizálási, húzóerő könnyítési, vagy 

húzáshossz ellenőrzési célt szolgál nem engedélyezett. 
      Semmilyen kiegészítő nem engedélyezett ami alkalmas arra hogy a 

nyílvesszőt az íj markolatán túl húzható legyen. 
Hüvelykujj (íjászgyűrű) gyűrű, újjvédők, tabok, és egyéb 
biztonságtechnikailag indokolt védőfelszerelés használata 
engedélyezett.  
A húzó ujjnak érintenie kell a nockot. 
 
 

 



8.2.3. A nyílvessző testek lehetnek egy vagy összetett anyagúak. Alapanyaga 
csak fa, vagy bambusz, nád lehet, természetes madártollakkal. 
Műanyag nock használható.  

  A vesszőtestre vágott nock használata csak akkor engedélyezett, ha 
megfelelő, biztonságos módon megerősített. A nyílvesszőkön 
húzáshossz ellenőrzésére alkalmas jelölés nem lehet. Nem 
alkalmazható a vesszőtest anyagösszetételében, üvegszál, karbon, 
műszál, műanyag, fém.  

      A vesszőkön fel kell tűntetni a versenyző nevét 
A nyílvessző testének festése nem átlászó festéssel, maximum 10 cm 
hosszan lehetséges a nocktól számítva, átlátszó lakkozás 
engedélyezett. 

       
 

8.2.4.  A versenyzők elvárt öltözete, ruházata, nemzeti, népi viseletet, középkori 
vagy korábbi, hangulatot tükrözzön (pl. paraszti, köznépi, nemesi, főnemesi, 
vagy vezéri történelmi viseletek megjelenítése). 

        Nem viselhetőek és alkalmazhatóak egyértelműen látható módon, modern kori 
ruhadarabok, kiegészítők és elektronikai eszközök. 

    (pl.farmer anyag, napszemüveg, színeiben kirívó sportcipő, feliratosmelegítő 
felső 
illetve nadrág, mobiltelefon, karóra, táska, ülőalkalmatosság, stb.) 

    A Szervező Bizottság tagjaira is kötelező az elvárt történelmi viselet. 
A verseny rendezésében, lebonyolításában résztvevő technikai személyzetre 
és egyéb segítőkre nézve nem kötelező a történelmi viselet, de az egységes 
egyesületi felső használata igen. 

 
 

8.3. Íj kategóriák meghatározása  
 
     Az íjakat 3 fonterő korlátozásba soroljuk. Maximum 35 fontos íjak, 36-

50 fontos íjak és 51 fontól korlátlan erősségű íjak.  
      Az íj a leghosszabb kilövésre kerülő nyílvesszővel kerül bemérésre. 

A nyílvessző hegye a markolat mögé kerül behúzásra így biztosítva az 
egyenlő mérést minden versenyzőnek. 

 
8.3.1. Modern anyagokból készült történelmi íj (pusztai vagy longbow)  
 

Az íj készülhet egy anyagból, vagy összetett anyagokból, ami 
tartalmaz modern anyagokat. (például műgyanta, üvegszál) 
 

 
8.3.2. Természetes anyagokból készült történelmi íj (pusztai, vagy longbow)  
 

Az íj készülhet egy anyagból, vagy összetett anyagokból, ami 
csak természetes eredetű anyagokat tartalmazhat (például fa, 
szaru, csont, ín, enyv, természetes lakk, bambusz..stb) 
NEM használható műanyag nock a vesszőn, csak faragott, vájt, 
egyéb természetes anyagú nock használható 
 

Általános meghatározás: 
Az íjak alakja, formája igazodjon a történelmi íj fajtákhoz (pl. egyiptomi, görög, 
  római, szkíta, avar, hun, magyar, török, mongol, tatár, angol-szász, yumi stb.)  
 Vita esetén a történelmi hűség bizonyítása az íjász feladata!!!   
 



 
 
Pusztai íjak meghatározása: 
Szimmetrikus vagy asszimetrikus, összetett reflexíj. Az íjon ablakos kiképzés nem 
engedélyezett, a vesszőnek az íjat tartó kézen kell kifutnia. A markolat és a fogó kéz 
között maximum egy bőr vagy textil réteg lehet. Az íj markolatán semmilyen kifutó, 
segédeszköz nem alkalmazható, ami a vesszőt önállóan képes alátámasztani. 
Markolata: oldalirányban szimmetrikusnak kell lennie, oldalirányú szélessége nem 
kevesebb, mint 15 mm. Az íj nem lehet szétszedhető. A merev szarvú íjaknál a 
szarvak hosszára nincs megkötés.  

Longbow íjak meghatározása: 
Egy darabból álló, egyenes végű íj, bármilyen anyagból, ami felajzott állapotban 
folyamatos, egy irányú ívet képez, amelyet az alábbiak szerint határoznak meg: 
A felajzott íjat egyenesen tartva úgy, hogy az ideg függőlegesen áll, a karokat és az 
ideget összekötő vízszintes vonal mentén mért távolságnak a markolattól távolodva 
minden ponton egyre kisebbnek kell lennie (a markolattól távolodva folyamatosan 
csökkenő kar, illetve húr távolság).  
A mennyiben kétség merül fel az íj görbületének folytonosságát illetően, az íjkar 
végétől (markolattól / a húrakasztóig) ha ez nem lehetséges, akkor az ideg és az íjkar 
találkozásáig végigfektetett kötélnek az íj hátán úgy kell végigfutnia, hogy a kötél és 
az íjkar között sehol nem lehet hézag. A megerősítés (húrakasztó) nem emelkedhet ki 
20mm-nél magasabbra az íjkarok felületéből, és nem lehet hosszabb 50 mm-nél a 
karvégektől mérve. Az íj nem lehet pisztolymarkolatos, polcos, ablakos kiképzésű. Az 
íj nem lehet szétszedhető. A vesszőnek az íjat tartó kézen kell kifutnia. Az íj 
markolatán semmilyen kifutó, segédeszköz nem alkalmazható, ami a vesszőt önállóan 
képes alátámasztani.   
 

8.3.3. Vadász íjak  
 

Bármilyen típusú reflex íj ,longbow íj vagy botíj használható, amelynek középrésze 
fából készült, az íj bármilyen anyagú, gyárilag beépített illesztést és laminálást 
tartalmazhat. Az íj lehet egyrészes vagy szétszedhető (take-down).  
 Az íj markolatán kifutó ablakos kiképzés engedélyezett. Olyan segédeszköz 
alkalmazható, ami a vesszőt önállóan képes alátámasztani, de az olyan modern 
kifutók, mint a T300, NEET, Hoyt Hunter, Bear, vagy hasonló típusú kifutók 
használata NEM engedélyezett. 
 
 

8.4. IAA  KOROSZTÁLYOK  
 
8.4.1. A távlövő versenyeken az IAA nem különböztet meg korosztályokat, 

csak női férfi megkülönböztetés van. 
8.4.2 Minimum kor a tárgyév januárjában betöltött 15 év. 

 
 

9. A LÖVÉS SZABÁLYAI  
 

9.1. A lővonalból versenyzőnként 1x5 lövés adható le. és csak 1 íj és 
öt vessző vihető a lővonalba. Az íjból kiesett kicsúszott, kilőtt 
vessző újralőhető, időkorláton belül, amennyiben a technikai 
vonalon belül ért földet ( a lővonalat vonalat érintve azt eléri az 
íjász.) 

 
 



9.2. A lövést leadni csak a lővonal mögül, az első lábbal a lövonalat érintve lehet. 
 

 
9.3. A csoportban lővonalban lövők száma ne legyen több maximum 15 

íjásznál. 
Egy adott kategória összes versenyzője egy időben lő. 15 fő feletti 
kategóriáknál rögtön egymást követően lőnek a kategória versenyzői. 

 
9.4. A versenytársakra való tekintettel az íjászok megfelelő távolságban 

várakozzanak a sorukra (minimum 5 m az éppen lövő csoporttárs mögött), a 
várakozó vonalnál, amíg a lőállás szabaddá nem válik és a következő 
csoport bírói utasításra elfoglalhatja azt.  

 
9.5.A sorban lövőknek 210 másodperc alatt kell leadnia a lövéseket. A bíró 

dönt arról, mikor indulhatnak a lővonalhoz a csoportok. A lövést leadó 
versenyzőnek a lövés leadása után haladéktalanul el kell hagynia a lőállást 
és a várakozó vonal mögé menve bírói utasítást megvárni.  
 

9.6. Az íjászoknak a várakozó vonal mögött kell várakozniuk, amíg a csoport összes 
tagja be nem fejezte a lövést.  
 

9.7. A versenyző nem mehet ki a pályára, kivéve ha a bíró arra utasítja. A kilőtt 
vesszőket a bírók és annak segédjei értékelik és felcímkézik a becsapódási 
helyen, a versenyző nevével és lőtt távolság hosszával ellátva, a versenyzők 
saját maguk gyűjtik be, miután a bírók feljegyezték az eredményeket és erre 
engedélyt adtak. Csak a leghosszabb távot elért vessző/ versenyző kerül 
értékelésre, felcímkézésre. 
 

9.8. Biztonsági okokból, és a verseny időben való befejezése érdekében, 
egyetlen íjász sem mehet a verseny ideje alatt elveszett vesszőt megkeresni.  

 
9.9. Ha a felszerelés technikai meghibásodása a lövés közben történik, a 

versenyzőnek 5 perce van a technikai hiba elhárítására. 
 
A versenyző a verseny folyamán 1 alkalommal cserélheti ki az íját, ha az 
eredeti íj meghibásodik, és amennyiben a tartalék íját a bíróknak technikai 
ellenőrzésre bemutatta.  

 

10. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK  
 

Az IAA által érvényes értékelési rendszer a következő:  
 
10.1.  Érvényes lövésnek az tekinthető, amelyik nyílvessző a kijelölt versenypályán 

belül található. Amelyik versenyző több vesszőt lő ki a megengedettnél, annak a 
legjobb lövése, lövései törlésre kerülnek. A versenyzőknek olvasható módon fel 
kell tüntetni a nevüket a nyílvesszőkön, máskülönben a bírók nem azonosítják a 
kilőtt vesszőket így nem is értékelik azokat.. 

 
10.2. A versenyzők a hivatalos beírólapokat a regisztrációkor kapják kézhez, 

melyet a lőállásban, technikai ellenőrzés előtt át kell adni a bírónak. 
 
10.3. Az értékelés azután kezdődik, amikor egy azonos kategória összes versenyzője 

befejezte a lövést, azaz teljesítette az 5 lövést. Versenyzők nem mehetnek ki a 
pályára. Az értékelés befejeztéig a várakozó vonal mögött kell tartózkodniuk, és 
várniuk a bírók utasításit, jelzéseit. 

     Az értékeléssel megbízott bírók beírólapot vezetnek a versenyzőkről, és 



felelősséggel tartoznak annak tartalmáról. A versenyző aláírásával, hitelesíti és 
fogadja el a beíró lap tartalmát. 

 
10.4. A nyílvesszőket 2 bíró külön méri le egymást ellenőrizve, a távolság hitelesítése 

végett. 
 
10.5.  A legjobb lövés kerül feljegyzésre a beírólapon. Ha a 2 mérés között eltérés van      
       úgy mégegyszer el kell végezni a mérést.  
 
10.6. Amennyiben kérdés merül fel a nyílvessző anyagának hitelessége iránt, abban  

az esetben a bíróknak joguk van a nyílvesszőt eltörni, miután a lövés hossza 
bemérésre került. A versenyben való részvétel feltétele ennek a szabálynak az 
elfogadása. 

  
10.7.  Amennyiben az íjász nyílvesszőit nem találják meg a lövése érvénytelen. 
 
10.8. A körök befejezése után az olvasható módon kitöltött és aláírt beírólapokat át 
 kell adni a szervezőknek. A beírólapon semmilyen változtatás nem eszközölhető, 
miután a bíró és a versenyző aláírták a beíró lapot. 
 
Bármilyen személy, aki megszegi a fentiekben leírt szabályzatot, a versenyből 
kizárható, szövetségi tagsága felfüggeszthető 
 
Szövetségi tagságából felfüggesztett személy nem jogosult bármilyen, az IAA által  
jóváhagyott rendezés versenyen való részvételre a felfüggesztés versenyéve alatt, 
illetve ahogy az IAA Igazgatósága döntésében megszabja.  
 
Az a tagságában felfüggesztett íjász, aki megszegi a fenti szabályt, véglegesen 
eltiltható az IAA tagság lehetőségétől, valamint minden, az IAA által szervezett 
versenyen való részvételtől.  
Azon íjász, aki megtagadja, vagy nem veszi figyelembe a lövészetvezető 
utasításait, a versenyből kizárandó, és tagságát felfüggeszthetik. 
 
 


