A Történelmi Szakmai Bizottság beszámolója
a 2019. évi versenyévad eredményeiről
Hazai versenyek:
A 2019-as évben 8 kvalifikációs verseny került országszerte megrendezésre, és 3 Országos Bajnokság
(terem-történelmi-távcéllövő).
2019-ben Békéscsabán került megrendezésre a Terem OB 235 fővel.
A szabadtéri Országos és Nemzeti Bajnokság Kaposmérőn, Kassai-völgyben került megrendezésre.
Az OB-n rekord létszámú nevezés érkezett és a jelenlévő résztvevői létszám is meghaladta az eddigi éveket,
352 Fő versenyzett!!
A kvalifikációs versenyeknek a főbb feladata azon kívül, hogy az OB-ra való bejutást biztosítsa, az hogy
megismertesse az íjászokkal a szabályzatot, versenyrendszert, felkészülési lehetőséget biztosítson az OB-ra
és egyben népszerűsítse a szakágat helyi szinten is. 2019-ben bevezetésre került külön egy Csapatverseny
is, melynek feltétele volt, 2 kvalifikációs verseny és az OB.
A 8 kvalifikációs verseny közül az egyiken kellett teljesíteni a kvalifikációs szintet, hogy az OB-n részt
lehessen venni. A Nemzeti Bajnokság nyílt nevezésű volt. A minősítés megszerzéséhez a versenyzőknek
teljesíteni kellett a kvalifikációs szintet plusz az OB-n meglőni a minősítési szinteket. A kvalifikációs
versenyeken és az OB-n való részvétel egyik feltétele volt a minimális történelmi jellegű viselet. Fontos
megjegyezni, hogy a 350 fős OB-n viselettel, szabályzattal, versenyengedélyekkel nem volt kiemelkedő
probléma! Pozitív hatás hogy az egyszeri rajtengedélyek után nagyságrendileg többen váltják ki a
versenyengedélyeket és csatlakoznak be a versenyrendszerbe!
Továbbra is minden kategória I. helyezettje Magyar Bajnoki vándordíjat kap, (egy gravírozott, rézveretes
szarukürtöt) amire az aktuális bajnokok neve fel van gravírozva, és aki háromszor megnyeri, az megtarthatja
a díjat és új vándordíj megy tovább.
Minden minősítést szerzett íjász is külön egyedi plakettet kap a minősítési szintjének megfelelőt, így
nagyobb hangsúlyt fektetve a minősítési szintekre, hogy nem csak a legjobbak legyőzése legyen a cél hanem
„ saját magunk” legyőzése is. 2016-ban meghirdetett és 2017-ben útjára indított -Mesteríjász cím- melynek
lényege hogy a 3 OB-n (Terem, Szabadtéri, Távcéllövő) 2 éven belül meg kell tudni lőni az I. osztályú
minősítést, 2019-ben 3 fő (hölgy) szerezte meg a Mesteríjász címet: Dürgőné Kovács Piroska, Granek
Andrea, Hunyiné Dr. Domokos Emőke (másodjára, másik íjkategóriában)
Külföldi versenyek:
Hazai szinten nem volt nemzetközi verseny!
Két kiemelt nemzetközi verseny volt:
-Isztambulban megrendezett 7. Hódítók Kupája, mely egy meghívásos rangos esemény. Felnőtt nők között
szép eredménnyel és döntővel megnyerte a versenyt Hunyiné Dr. Domokos Emőke
- Bhutánban (Himalájai zárt királyság) az IAA nemzetközi szövetség szabályzatán alapuló nemzetközi
esemény, ahol legnagyobb létszámmal mi magyarok, 32 versenyzővel képviseltettük magunkat, szép
eredményekkel is!
Szabályzat:
Az szabadtéri Országos Bajnokság után megkértük a versenyzőket, hogy a szabályzatot átolvasva
észrevételekkel, javaslatokkal segítsék a munkákat. A beérkezett javaslatokat átnéztük, megfontoltuk és
több mindent be is építettünk, a szabályzatban
Novemberben a főbb versenyrendezők, bírók bevonásával az eddigi tapasztalatok alapján és az IAA
nemzetközi szabályzathoz igazodva, frissítetünk a versenyszabályzaton és elindítottuk az új szabályzat
alkotást, csapatversenyre, GP sorozatra és távlövőversenyre. Ezzela célunk hogy minál sokrétűbb
versenyrendszert hozzunk létre, és így a szakágon belül minden versenyzési igényt formát le tudjunk fedni,
és a szabadidős íjászoknak alternatívát biztosítva az úgynevezett örömíjászversenyekkel szemben.
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