Határozatok
Magyar Íjász Szövetség Terepíjász Szakmai Bizottság

H/01/2016
2015. évi minősítések, csúcslista:
- 2015-ban négy hazai és egyéb nemzetközi versenyeken lehetett minősítéseket szerezni. Ezek alapján
azon versenyzők, akik legalább három alkalommal teljesítették a szintet, a melléklet szerinti
minősítéseket szerezték.
- Elkészült a „Terep csúcslista 2015”.

H/02/2016
AAK:
- Az Alpok - Adria Kupa magyarországi fordulója Sas réten a GPI. keretében kerül megrendezésre.

GP sorozat:
- A 2016. évben a Grand Prix sorozatot három fordulóban bonyolítjuk.
- A versenyek a WA szabályai szerint, Magyar kiegészítésekkel kerülnek megrendezésre (döntőkkel).
GP1: 2016. 05. 04-05 Sasrét, Vektor IE
GP2: 2016. 06. 02-03 Paks, Celőke MIE
GP3: 2016. 09. 10-11 Gödöllő, HUN-TER IE
- Egy-egy GP fordulóban, mindkét versenynapon 12 mért és 12 méretlen cél lesz felállítva + döntők.
- A GP sorozatba csak a mindkét napon részt vevő versenyzők eredményei számítanak bele.
- A győztes az lehet, aki minimum két versenyen részt vesz, és minimum harmadosztályú szintet lő.
- A győztest a két legjobb összesített eredménye alapján határozzuk meg (döntők nélküli pontok).

OB:
- A Terep Országos Bajnokság Gödöllőn, 2015. 07. 23-24-én kerül megrendezésre, a WA szabályok
szerint (döntőkkel).
- Az első versenynapon 24 méretlen, a másodikon 24 mért cél lesz felállítva.
- Az Országos bajnoki cím eléréséhez mindkét versenynapon és a döntőkön kell részt venni.
- További feltétel, hogy a bajnoki címhez másodosztályú szintet kell lőni. Egyéb kérdésekkel
forduljatok a bizottság tagjaihoz terep@misz.hu .
Ezeken a versenyeken legalább 2 fő versenybíró jelenléte szükséges.

H/03/2016
2016. évi minősítések:
- Minősítést a GP és OB versenyek teljesítésével lehet elérni a négy hazai rendezésű két napos
versenyen. A GP versenyeken mindkét napon lehet minősítést szerezni, az Országos Bajnokságon csak
egy összesítettet. Így összesen hét lehetőség van a szintek teljesítésére.
- Egyéb nemzetközi versenyeken a hivatalos végeredmények bemutatásával lehet igazolni az elért
minősítést. Az eredményeket küldjétek a terep@misz.hu címre.
- A kiadott szinteket legalább három alkalommal kell teljesíteni a minősítés megszerzéséhez.
- A minősítési szinteket a honlapon találhatjátok. Ennek alapján az első osztályú versenyzők 2017-ben
is kedvezményt kapnak a hivatalos versenyek nevezési díjaiból.

H/04/2016
Világbajnokságra készülő terepíjász versenyzők számára teljesítendő, kiküldetési és egyéb
elvárások
Indoklás: 2015.évben csak egy íjász, Kakas István teljesítette az „A” szintet.
Azonban azért, hogy a terep íjászok lehetőséget kaphassanak a VB-n való részvételhez, a
TSZB, a sportigazgatóval közösen kidolgozta a feltételeket, amik teljesítésével lehetőség
nyílik a VB kvalifikációra, ami három versenyt és edzőtábort jelent.
Feltételek:
- minden programon való részvétel
- minimum első osztály teljesítése július 3-ig a megadott versenyeken- ennek elérése nélkül
nem tudunk hozzájárulni a VB-n való részvételhez!
- A VB támogatás mértéke az első osztály az élsporti illetve kiküldetési irányelvekben
foglaltaknak megfelelően lesz meghatározva.
- Május 7-8 Alpok-Adria Kupa Bad Goisern Ausztria
- Május 23-27 terep edzőtábor Paks, szakmai vezető Kuti Géza
- Június 4-5 Terep GP I. és AAFC forduló Sasrét első válogató
Június 29. előnevezési határidő WA Field Championship
- Július 2-3 Terep GP II. Paks második, végleges válogató

Állásfoglalás
A WA 4 könyv, 33.1 fejezetben található ruházat színéről: Book4, chapter33.1
Terepmintás ruházat használata TILOS az AAK, GP és OB versenyeken.
A WA biztonsági szempontok alapján hozta ezt a döntést, kérjük, tartsátok be a rendelkezést.
A felszerelések (íjak, hátizsákok) színére vonatkozólag, egyelőre, felmentést ad a szakmai
bizottság.
Jó felkészülést, sok sikert a terepévadhoz!
2016. 02. 17.
Terepíjász Szakmai Bizottság

