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Hazai versenyek: 

 

A 2013-es év során az előző évben már bevezetett IAA rendszerben kerültek megrendezésre a GP 

rendszer versenyei, a minősítők, és az Országos Bajnokság. A versenyzők igényeit figyelembe véve 2x28 

célos pályákon, összevont döntőkkel (több kategória döntőzött egyszerre).  

 

A rugalmas szabályrendszer biztosította a nemzetközi FITA, EAA és IFAA versenyekre felkészülést a 

versenyzőknek és a nevezési költségei sem nőttek a korábbi évhez képest.  

 

Négy GP versenyen, az évadnyitón és az országos bajnokságon szerezhettek az íjászok minősítést és 

készülhettek fel a nemzetközi versenyekre. A minősítés megszerzéséhez a versenyzőknek legalább négy 

pályán kellett szintet lőniük. A 3D európa bajnokság három napja és a világbajnokság két kvalifikációs 

fordulója is beleszámított a minősítésekbe. 

 

A 2013-es évben ezek alapján a minősítési szinteket elérő versenyzők száma a következőképpen alakult: 

 

I. osztályú versenyzők száma:   17 

II. osztályú versenyzők száma:   9 

III. osztályú versenyzők száma:  8 

 

Az évek óta tartó tendencia tovább erősödött, így 2013-ben ismét több versenyző szerezte meg az első 

osztályú minősítést, mint az előző évben, a 2012-ben megemelt szint ellenére is. Jól látható, hogy a 

versenyzőink egyre felkészültebbek, továbbra is dobogós, illetve győztes esélyekkel indulhatnak 

nemzetközi versenyeken.  

 

A versenyeken indulók száma az Évadnyitón, a GP sorozat állomásain, és az OB-n rendre: 

 

119; 88; 90; 126; 78; 134 fő volt. 

 

A szervezők az egynapos versenyen nevezési díjaiból 10%, a kétnapos versenyek nevezési díjaiból 20%.ot 

fizettek a Szövetség részére, ami a 3D szakág támogatására lett fordítva. 

 

 

Bírók 

 

A 3D versenybírók vizsgáztatásával kapcsolatban a Szakmai Bizottság továbbra is fenntartotta a 2008-ban 

kialakított vizsgarendszert, ami a nehézsége és a „megfelelt” szinthez szükséges minimum 80%-os 

követelményével biztosítja, hogy csak jól felkészült bírók kapjanak engedélyt. Elkerülendő a bírók 

gyakorlatlanságát, azok a 3D versenybírók akik a 2013-es évben nem bíráskodtak 3D versenyen, a 

licenszüket az év végével elvesztették. 

 

 

Nemzetközi versenyek: 

 

A Sassari-ban (Olaszország) megrendezett WA világbajnokságon férfi csapatunk ezüstérmet 

szerzett. Látható volt, hogy a WA 3D versenyek versenyzői színvonala emelkedett, megjelentek a 

korábban csak terep versenyekre nevező profi íjászok is, így az éremszerzés még értékesebb lett..  
 



A Sopronban rendezett HDH-IAA európa bajnokságon 193 versenyző vett részt, több magyar siker 

született egyéniben és csapatban is. A versenyzők a szervezést kiválónak minősítették, a választott 

helyszínnel elégedettek voltak. 
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