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Ezen dokumentum a Nemzeti „A” Válogatott versenyzők  

világversenyekre történő kiküldetésének feltételeit,  

módját határozza meg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Magyar Íjász Szövetség, továbbiakban MÍSZ, jövőre vonatkozó kiemelt törekvése az íjász 

versenysport felépítése, megerősítése és a nemzetközi mezőnyhöz történő felzárkóztatása. Ezen 

elképzelések alapján MÍSZ szűkös anyagi lehetőségei figyelembevételével a világversenyekre 

történő utazás és azon minél jobb eredmények elérése érdekében csak a Kiküldetési feltételeket 

teljesítő válogatott versenyzők kiutazását támogatja. MÍSZ a versenyek közül a WA pálya 

versenyrendszer olimpiai szakágát részesíti előnyben. 

A nyílt nevezésű nemzetközi versenyeken történő részvételt, ezen dokumentum nem szabályozza. 

 

Kiküldetés feltétele 

Azon Nemzeti „A” Válogatott versenyzők, akik MÍSZ-el aláírták a Válogatott Megállapodást, 

teljesítik a nevezett megállapodásban leírt vállalásukat (pl. részt vesznek a válogatott edzéseken, 

edzőtáborokon, megfelelően dokumentálják edzésüket, megfelelő edzésidőben dolgoznak, stb.), 

mentálisan és fizikálisan alkalmasak, ezen felül kétszer (2X) teljesítik a Kiküldetési 

ponthatárokat, a sportról" szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott módon világversenyre 

történő kiküldetésben részesülhetnek. Kiküldetési feltételek sikeres teljesítése a folyó 

versenyidényt követő idényre szól. Szabadtéri versenyen történő 2X kiküldetési pont teljesítés a 

szabadtéri világversenyekre történő kiutazás feltétele. A kiküldetési pontszám teremben történő 

1X-es teljesítése a terem világversenyre történő utazás feltétele.  

 

 

Pálya versenyek 

A pálya és a paralimpiai szakág a kiküldetési pontokat hazai, vagy nemzetközi WA pálya 

versenyeken lőhetik meg.  

1.) Magyar Bajnokságok  

2.) 4X Közép-európai Kupa (CEC) versenysorozat 

3.) 3X GP 

 

 

Terep versenyek 

A két kiküldetési szint teljesíthető bármelyik WA 2 napos hazai vagy nemzetközi AAFC terep 

versenyen. 

A terep szakágban a válogatott keretben lévő versenyzők a versenyeken elért eredményeiket a 

nemzeti edzőjük és a szövetségi kapitány részére rendszeresen kötelesek megküldeni. 

 

 

 

 

Világversenyek 

Azon nemzetközi versenyek, amelyre csak MÍSZ szinten történhet az akkreditáció. Ilyen 

versenyek az Európa Kupák, Világ Kupák, Európa Bajnokságok és Világbajnokságok.  

A versenyek kiválasztását a Szövetségi Kapitány a Nemzeti Edzők javaslatai alapján végzi, ami 

alapján az éves versenytervet az előző év december 31-ig a Sportigazgatónak megküldi. 

Sportigazgató költség tervezetet készít, melyet MÍSZ a gazdasági helyzetének ismeretében 

módosíthat, illetve jóváhagy. 

 

 

 



Kiküldetési pontok 

Pálya Szakág Kiküldetési szint 
Kiküldetési 
Terem szint 

Olimpiai férfi 650 580 

Olimpiai nő 625 570 

Csigás férfi 695 590 

Csigás női 680 580 

      

Olimpiai ifjúsági férfi 630 575 

Olimpiai ifjúsági nő 620 560 

Csigás ifjúsági férfi 670 580 

Csigás ifjúsági női 655 570 

      

Olimpiai kadet férfi 640   

Olimpiai kadet nő 630   

Csigás kadet férfi 670   

Csigás kadet női 645   

 

Paralympia Szakág Kiküldetési szint   

Férfi olimpiai egyéni, nyílt 590   

Női olimpiai egyéni, nyílt 530   

Női olimpiai egyéni W1  510   

Férfi csigás egyéni, nyílt  650   

Női csigás egyéni, nyílt  630   

Férfi csigás egyéni W1 600   

 

Terep Szakág 
Kiküldetési 

szint   

Csigás férfi 790   

Csigás ifjúsági férfi 765   

Csigás nő 750   

Csigás ifjúsági nő 725   

Olimpiai férfi 675   

Olimpiai ifjúsági férfi 645   

Olimpiai nő 630   

Olimpiai ifjúsági nő 580   

Barebow férfi 650   

Barebow ifjúsági férfi 590   

Barebow nő 600   

Barebow ifjúsági nő 540   



Kiutazás költségei 

Azok az „A” válogatott versenyzők, akik a megfelelő nemzetközi szintet (kiküldetési szint) 

teljesítik, lehetőséget kapnak Európa és Világ versenyeken való szereplésre. MÍSZ az anyagi 

lehetőségeihez mérten, a sporttörvényben meghatározott módon a sportigazgató és a szövetségi 

kapitány javaslatára megtervezik az éves versenyeken történő részvételt, és a kiutazó csapat 

létszámát. Amennyiben a versenyeken való részvétel eldől, abban az esetben az utazó csapat 

költsége (utazási-közlekedési, szállás, nevezési, étkezési költségek) teljes mértékben  MÍSZ-t 

terheli.  

 

  

Nemzetközi világversenyek támogatottsági sorrendje 

MÍSZ stratégiája alapján a világversenyekre történő kiutazás az alábbi támogatottsági sorrend 

szerint történik 

1.) pálya utánpótlás (olimpiai, csigás) 

2.) pálya (felnőtt) 

3.) para 

4.) terep  

5.) terem pálya WA 

 

 

 

Mindenkinek sikeres szintteljesítést és versenyzést kívánok! 

 

 

 

Budapest, 2015. december 9. 

 

  

 

        Windischmann Mercédesz 

Sportigazgató 

Magyar Íjász Szövetség 

 

 


