
 

Mesteríjász fokozat 

 
 

Mottó: sport és hagyományőrzés, 
történelmi íjak sportszerű versengése. 

 
Bevezető: A mesteríjász fokozat bevezetésével az a  célunk, hogy a történelmi szakágban 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó íjászok számára elévülhetetlen elismerést, tiszteletet adjunk. 
Olyan íjász teljesítményt jelentsen, amellyel büszkén mondhatja magáról a versenyző, hogy Ő 

az ország legjobbjai közé tartozik! A mesteríjász fokozatot a 3 különböző történelmi íjász 
Országos Bajnokságon elért teljesítmény alapján lehet elnyerni, hiszen e bajnokságokon az I. 

osztályú minősítés megszerzéséhez, eltérő tudás és technikai felkészülés szükséges.  

 
    1.  MESTER ÍJÁSZ cím: 
                                 
       (1)Azon íjászok, akik mind három típusú Országos Bajnokságon (terem OB; szabadtéri  
           OB; táv-céllövő OB-n) 2 egymást követő versenyévad alatt, elérik az I oszt. minősítést  
                                                             „Mester Íjász”  

 cím viselésére jogosultak, ehhez oklevelet és jelvényt kapnak.  
Ha nem sikerül 2 versenyévad alatt megszerezni mindhárom I. osztályú minősítést, 
úgy az első év eredményei törlődnek a listából és úgy folytatódik tovább a 2 év 
számítása.  

(példa: Íjászunk 2017-ben a Terem OB-n megszerezte az I.osztályt, de a Szabadtéri OB-n és 
a Távcéllövő OB-n nem sikerült. 2018-ban csak 2 első osztályt kell már lőnie, hiszen a terem 
OB már meg van. A  2018-as szabadtéri OB-n meglőtte az I. osztályt, de a Távcéllövőn 
megint nem sikerült, így a 2017-es eredményei vagy is a terem OB I. osztály már nem számít 
bele a mesteríjász fokozatba , így 2019-ben meg kell szereznie a Terem OB és a Távcéllövő 
OB I. osztályú minősítését.) 

        (2) Mesteríjász cím csak az felnőtt távról (kék karó) lövő korosztályokban kapható      
             (Kadet és ifjúsági összevonva, Felnőtt és Tiszteletreméltó korosztályok összevonva,) 
         (3) A versenyző az év első Országos Bajnokságán igényelhető eredményösszesítő   
               kártyán, igazoltathatja le az elért I. osztályú minősítést. Igazolás az adott  
               bajnokság versenybírójától kérhető. 
         (4) Az eredményösszesítő kártya elvesztését a szakmai bizottság felé írásban jelezni kell   
               és igényelhető új, az addigi eredmények igazolásával. 
         (5) A A cím megítélése minden év utolsó OB-ja után kerül sor, és a díjátadásra a  
              Magyar Íjász Szövetség évzáró bankettjén. 
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