Magyar Íjász Szövetség Terepíjász Szakmai Bizottság

Terepíjászatban a következő korosztályokat, és kategóriákat lehet alkalmazni a MÍSZ
versenyein.
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BETŰJELE

KOR

Gyermek

GY

14 évesek és fiatalabbak
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K

15-17 évesek

Ifjúsági

I

18-20 évesek

Felnőtt

Nincs betűjel

21-49 évesek

Veterán

V

50 évesek és idősebbek

A betűjelzések a következőképpen épülnek fel: kategória/nem/korosztály
Pl: longbow női kadet: "TR-LBNK", történelmi férfi gyermek: "PB-HBFGY"
Kérjük ezeket a jelöléseket használni!
Ez a fejezet tartalmazza a MÍSZ minősítő versenyein állandó és kiegészítő kategóriákban
engedélyezett, a versenyzők által használható felszerelések leírását. A versenyző felelőssége,
hogy a szabályzatban előírt felszerelést használja. Amennyiben a versenyző a World Archery

és a kiegészítő kategóriáknál az IAA szabályaival ellentétes felszerelést használ, úgy
eredménye megsemmisíthetővé válik. Az alábbiakban az egyes kategóriákra vonatkozó,
speciális szabályokat ismertetjük.

WA kategóriák:
a World Archery 4. szabálykönyv alapján




olimpiai reflex
csigás
barebow

Az olimpiai reflex kategória(O)
- Tetszőleges típusú íj, amennyiben az a céllövő íjászatban használt „céllövő” íj fogalmának
megfelel, amely részeit tekintve egy markolattal ellátott középrészből (nem átlövő típusú),
és két rugalmas karból áll (reflex karok), és amelynek mindkét csúcsán húrakasztók,
valamint az ideg vezetésére és rögzítésére alkalmas hornyok vannak kialakítva.
- Hátsó merevítéssel ellátott középrész használata engedélyezett, kivéve, hogy az
nem érintkezhet folyamatosan a versenyző kezével, vagy csuklójával.
- Az ideg tetszőleges számú szálból állhat. Rendelkezhet középbandázzsal. Amennyiben
szükséges, egy vagy két segédgöb helyezhető fel az idegre. További kiegészítő rögzítési pont
engedélyezett az idegen, úgy mint, az ajakgöb, vagy az orrgöb. Azonban, ezek az idegen lévő
segédletek nem kerülhetnek a versenyző látóterébe teljes kihúzáskor. Az ideg nem
alakítható ki olyan módon, hogy az a célzást megkönnyítse, úgy mint, az nézőke („peep”)
használata, jelzések, vagy bármilyen más segédeszköz.
- Bármilyen, állítható típusú, támasztógombos, nyomópontos vagy nyomólemezes
kialakítású engedélyezett, de ennek feltétele, hogy nem lehet elektromos, vagy
elektronikus működésű egyik sem, s nem nyújthat a célzáshoz további segítséget.
A feltámasztási pont nem helyezhető 4 cm-nél hátrébb (belül), az íjmarkolat
legmélyebb pontjától, torkától („pivot point”).
- Egy húzáshossz jelző (kattintó – „clicker”), hangjelzéses, és/vagy vizuális típusú használata
engedélyezett, de tilos az elektromos, vagy elektronikus szerkezetű segédlet használata.
- Irányzék használata a célzáshoz megengedett, de kizárólag egy eszközt szabad az íjra
szerelni. Nem foglalhat magába prizmát vagy lencsét, vagy bármilyen más nagyító
eszközt, vízszintező, elektromos vagy elektronikus eszköz sem
engedélyezett,valamint,egyetlen célzó tüskével rendelkezhet. A célkör vagy céltüske (cső,
gombostű, vagy bármilyen egyéb kiegészítő eszköz) teljes hossza a versenyző látóvonalában
nem haladhatja meg a 2 cm-es
hosszúságot. Az íjra szerelt irányzék, mint olyan segédeszköz, amely a célzást segíti és
egyben
az oldalirányú és magasság állítást is lehetővé téve, korrigálja a szél mozgását.
A következő feltételeknek kell megfelelnie:
 Az irányzékszár megengedett.
 egy távjelöléssel ellátott lemez, vagy szalag felszerelhető az irányzékra,
emlékeztetőként, de semmilyen más segítséget nem nyújthat.



A száloptika üvegszálas, fénygyűjtő irányzéktüske lehet. Az üvegszálas száloptika
teljes hossza meghaladhatja a 2 cm-t, azonban feltétel, hogy az egyik vége a versenyző
látóvonalán kívül essen teljes kihúzásnál, amíg a versenyző látóvonalába eső rész nem
haladhatja meg a 2 cm-t az egyenes szakaszban, az elhajlás előtt. Teljes kihúzásnál
csak egyetlen megvilágított célzó pontot képezhet. Az üvegszálas száloptika méretét
(hosszát) a cső („irányzékfej”) hosszától függetlenül kell mérni.

- Stabilizátor és forgás kompenzátor használata az íjon engedélyezett, azonban Nem
szolgálhatnak:
 Segítségként az ideg megvezetéséhez.
 Csak az íjhoz érhetnek hozzá.
 Emellett nem veszélyeztetheti, s nem akadályozhatja a többi versenyzőt a verseny
folyamán.
- Tetszőleges típusú vessző használható, amely megfelel a céllövő íjászatban elfogadott
„nyílvessző” általános fogalmának és elvének, s amely nem okoz szükségtelen mértékű
károsodást a lőlapokon, vagy a vesszőfogóban.
A nyílvessző vesszőtestből, vesszőhegyből, ajakból („nock”) áll, tollazással, s tetszés szerinti
díszítéssel van ellátva. A vesszőtest maximális átmérője nem haladhatja meg a 9,3 mm-t. (A
vesszőborítás értéke nem képezi az említett határértéket, amennyiben kiterjedése nem haladja
meg a 22 cm-es értéket, a vesszőhegytől a vessző torkáig mérve - a nock helyéig, egészen a
borítás végéig). A vesszők hegyei átmérőjükben nem haladhatják meg a 9,4 mm-t.
Minden versenyző köteles a nevét, vagy a nevének a kezdőbetűit felírni a vesszőtestre. A
verseny folyamán kilőtt összes vesszőnek, azonos mintázatúnak kell lenni, beleértve az
egyforma tollazást, és a tollazás színét is, az azonos nockokat, és az esetleges díszítést is.
Jelző nock (elektromos vagy elektronikuskiszerelésű) használata nem engedélyezett.
- Ujjvédő használata, kesztyű, tab, vagy szalag, illetve ragtapasz formájában az íj
kihúzásához, és az ideg eloldásához engedélyezett, feltéve, ha nem tartalmaz olyan
segédeszközt, amely segít a versenyzőnek az ideg kihúzásában, és eloldásában.
Az ujjvédőn ujjak közti távtartó használható, mely megakadályozza az ideg szorítását.
Engedélyezett az ujjvédőhöz („tab”-hez) erősített álltámasz, vagy hasonló eszköz, ami az
érintkezési pont („fix pont”) horgonyzását, rögzítését segíti. Az íjtartó kézen közönséges
kesztyű, egyujjas, vagy ujjatlan kesztyű, vagy hasonló viselet hordható, de nem erősíthető az
íj markolatához.

A csigás kategória (C)
- Bármilyen típusú kiegészítő eszköz használata megengedett, kivéve az elektromos,
elektronikus kivitelű eszközöket, ezek alkalmazása nem veszélyeztetheti a biztonságot, és
nem zavarhatja a többi versenyzőt.
- A csigás íj, amely átlövő típusú középrésszel rendelkezhet, illetve húzóereje mechanikusan
változik az excentrikus csigakerekek, vagy körhagyó emelők rendszerének segítségével.
- A maximális húzóerő nem lehet több, mint 60 lbs (#).
- Hátsó merevítés, vagy osztott kábelek engedélyezettek, azzal a feltétellel, hogy nem
érintkezhetnek folyamatosan a versenyző kezével, csuklójával, vagy az íjtartó karjával.
- Az ideg tetszőleges számú szálból állhat. Rendelkezhet középbandázzsal. Amennyiben
szükséges, egy vagy két segéd göb helyezhető fel az idegre. További kiegészítő rögzítési pont

engedélyezett az idegen, úgy mint, az ajak göb, vagy az orr göb. Azonban, ezek az idegen
lévő segédletek nem kerülhetnek a versenyző látóterébe teljes kihúzáskor. Az ideg nem
alakítható ki olyan módon, hogy az a célzást megkönnyítse, úgy mint, az nézőke („peep”)
használata, jelzések, vagy bármilyen más segédeszköz. Kábelvédők („csúszkák”)
megengedettek.
- A kifutó feltámasztási pontja nem helyezhető 6 cm-nél hátrább (belül), a markolat
legmélyebb pontjától, torkától („pivot point”).
- Húzáshossz jelző (hangjelzéses és/vagy vizuális) használható.
- Irányzék szerelhető az íjra, ami magában foglalhat vízszintezőt, és/vagy nagyító lencséket,
és/vagy prizmákat.
Az irányzék célzó pontja üvegszálas célzó tüske, és/vagy kémiai izzószál lehet
(fluoreszkáló). A fluoreszkáló céltüskének olyan borítással kell rendelkeznie,
hogy ez ne zavarja a többi versenyzőt.
Több tüskés irányzék csak azokon a versenyeken használható, ahol ezt külön jelölik.
- Elsütő használható, feltéve, hogy semmilyen módon nincs rögzítve az íjhoz.
- Irányzék használata a célzáshoz megengedett, de kizárólag egy eszközt szabad az íjra
szerelni. Nem foglalhat magába prizmát vagy lencsét, vagy bármilyen más nagyító
eszközt, vízszintező, elektromos vagy elektronikus eszköz sem
engedélyezett,valamint,egyetlen célzó tüskével rendelkezhet. A célkör vagy céltüske (cső,
gombostű, vagy bármilyen egyéb kiegészítő eszköz) teljes hossza a versenyző látóvonalában
nem haladhatja meg a 2 cm-es
hosszúságot. Az íjra szerelt irányzék, mint olyan segédeszköz, amely a célzást segíti és
egyben
az oldalirányú és magasság állítást is lehetővé téve, korrigálja a szél mozgását.
A következő feltételeknek kell megfelelnie:
 Az irányzékszár megengedett.
 egy távjelöléssel ellátott lemez, vagy szalag felszerelhető az irányzékra,
emlékeztetőként, de semmilyen más segítséget nem nyújthat.
 A száloptika üvegszálas, fénygyűjtő irányzéktüske lehet. Az üvegszálas száloptika
teljes hossza meghaladhatja a 2 cm-t, azonban feltétel, hogy az egyik vége a versenyző
látóvonalán kívül essen teljes kihúzásnál, amíg a versenyző látóvonalába eső rész nem
haladhatja meg a 2 cm-t az egyenes szakaszban, az elhajlás előtt. Teljes kihúzásnál
csak egyetlen megvilágított célzó pontot képezhet. Az üvegszálas száloptika méretét
(hosszát) a cső („irányzékfej”) hosszától függetlenül kell mérni.
- Stabilizátor és forgás kompenzátor használata az íjon engedélyezett, azonban Nem
szolgálhatnak:
 Segítségként az ideg megvezetéséhez.
 Csak az íjhoz érhetnek hozzá.
 Emellett nem veszélyeztetheti, s nem akadályozhatja a többi versenyzőt a verseny
folyamán.

- Tetszőleges típusú vessző használható, amely megfelel a céllövő íjászatban elfogadott
„nyílvessző” általános fogalmának és elvének, s amely nem okoz szükségtelen mértékű
károsodást a lőlapokon, vagy a vesszőfogóban.
A nyílvessző vesszőtestből, vesszőhegyből, ajakból („nock”) áll, tollazással, s tetszés szerinti
díszítéssel van ellátva. A vesszőtest maximális átmérője nem haladhatja meg a 9,3 mm-t. (A
vesszőborítás értéke nem képezi az említett határértéket, amennyiben kiterjedése nem haladja

meg a 22 cm-es értéket, a vesszőhegytől a vessző torkáig mérve - a nock helyéig, egészen a
borítás végéig). A vesszők hegyei átmérőjükben nem haladhatják meg a 9,4 mm-t.
Minden versenyző köteles a nevét, vagy a nevének a kezdőbetűit felírni a vesszőtestre. A
verseny folyamán kilőtt összes vesszőnek, azonos mintázatúnak kell lenni, beleértve az
egyforma tollazást, és a tollazás színét is, az azonos nockokat, és az esetleges díszítést is.
Jelző nock (elektromos vagy elektronikuskiszerelésű) használata nem engedélyezett.
- Bármilyen ujjvédő használata megengedett.

A barebow kategória (B)
- Tetszőleges típusú íj, amennyiben az a céllövő íjászatban használt „céllövő” íj fogalmának
megfelel, amely részeit tekintve egy markolattal ellátott középrészből (nem átlövő típusú),
és két rugalmas karból áll (reflex karok), és amelynek mindkét csúcsán húrakasztók,
valamint az ideg vezetésére és rögzítésére alkalmas hornyok vannak kialakítva.
- Hátsó merevítéssel ellátott középrész használata engedélyezett, kivéve, hogy az
nem érintkezhet folyamatosan a versenyző kezével, vagy csuklójával.
- A fent leírt íj, a kifutót leszámítva, csupasz kell, hogy legyen, nem rendelkezhet
kiszögellésekkel, irányzékkal, vagy célzásra használható jelzésekkel, matricákkal,
bemarásokkal, vagy rétegelt lemezeléssel (az íjablak belső részén), amelyek célzásra
használhatók. A leajzott íj minden megengedett felszerelésével együtt keresztül kell
férjen egy 12,2 ±0,5 cm belső átmérőjű karikán.
- Hátsó merevítéssel ellátott középrész használata engedélyezett, feltéve, hogy az nem
érintkezhet folyamatosan a versenyző kezével, vagy a csuklójával.
- Az ideg tetszőleges számú szálból állhat. Rendelkezhet középbandázzsal. Amennyiben
szükséges, egy vagy két segédgöb helyezhető fel az idegre. További kiegészítő rögzítési pont
engedélyezett az idegen, úgy mint, az ajakgöb, vagy az orrgöb. Azonban, ezek az idegen lévő
segédletek nem kerülhetnek a versenyző látóterébe teljes kihúzáskor. Az ideg nem
alakítható ki olyan módon, hogy az a célzást megkönnyítse, úgy mint, az nézőke („peep”)
használata, jelzések, vagy bármilyen más segédeszköz.
- Bármilyen, állítható típusú, támasztógombos, nyomópontos vagy nyomólemezes
kialakítású engedélyezett, de ennek feltétele, hogy nem lehet elektromos, vagy
elektronikus működésű egyik sem, s nem nyújthat a célzáshoz további segítséget.
A feltámasztási pont nem helyezhető 4 cm-nél hátrébb (belül), az íjmarkolat
legmélyebb pontjától, torkától („pivot point”).
- Húzáshossz jelző („kattintó”) nem használható.
- Arc- és húrmértékes célzás engedélyezett.
- Stabilizátorok használata nem engedélyezett.
- A középrész alsó feléhez súly(ok) adhatók. Minden súly, függetlenül annak alakjától,
közvetlenül a középrészhez csatlakoztatható rudak,hosszabbítók, szögben álló csatlakozások,
vagy rezgéscsillapító eszközök nélkül.

- Tetszőleges típusú vessző használható, amely megfelel a céllövő íjászatban elfogadott
„nyílvessző” általános fogalmának és elvének, s amely nem okoz szükségtelen mértékű
károsodást a lőlapokon, vagy a vesszőfogóban.
A nyílvessző vesszőtestből, vesszőhegyből, ajakból („nock”) áll, tollazással, s tetszés szerinti
díszítéssel van ellátva. A vesszőtest maximális átmérője nem haladhatja meg a 9,3 mm-t. (A
vesszőborítás értéke nem képezi az említett határértéket, amennyiben kiterjedése nem haladja
meg a 22 cm-es értéket, a vesszőhegytől a vessző torkáig mérve - a nock helyéig, egészen a
borítás végéig). A vesszők hegyei átmérőjükben nem haladhatják meg a 9,4 mm-t.
- Minden versenyző köteles a nevét, vagy a nevének a kezdőbetűit felírni a vesszőtestre. A
verseny folyamán kilőtt összes vesszőnek, azonos mintázatúnak kell lenni, beleértve az
egyforma tollazást, és a tollazás színét is, az azonos nockokat, és az esetleges díszítést is.
Jelző nock (elektromos vagy elektronikuskiszerelésű) használata nem engedélyezett.
- Az ujjak védelmén az ujjbegyvédő, vagy ujjbegyragasztás, kesztyűk, tab-ek, vagy szalagok
használatát értjük, mint megengedett ujjvédőket, azt kivéve, hogy egyik sem foglalhat
magában semmilyen olyan eszközt, amely segítséget nyújthat az ideg kihúzásához, vagy
oldásához.
- Az ujjak közti elválasztó, mely az ideg szorítását hivatott megelőzni, az érintkezési pont
(„fix pont”) biztosítása céljából engedélyezett. Az öltéseknek („stiching”) színükben,
méretében, formájában, s egymás közti távolságában megegyezőknek kell lenniük. Jelek vagy
vonalak tehetők a TAB-re de azoknak alakjukban, színben és méretben egységesnek kell
lennie. További jelzések és jegyzetek nem megengedettek, de színben . Az íjtartó kézfejen
közönséges kesztyű, egyujjas kesztyű vagy hasonló viselet hordható, de az nem erősíthető az
íj markolatához.

IAA kategóriák:
a HDH IAA 3D szabálykönyv alapján:







vadász csigás
csigás barebow
vadászreflex
longbow
primitív-lovas íj
számszeríj

Vadász csigás kategória (HU)
- Bármilyen típusú csigás íj használata megengedett, irányzékkal vagy anélkül.
- Irányzék használata a célzáshoz megengedett, de kizárólag egy eszközt szabad az íjra
szerelni. Nem foglalhat magába prizmát vagy lencsét, vagy bármilyen más nagyító
eszközt. Az irányzékra 5 rögzített tüskénél nem lehet több felszerelve. Nézőke („peep”),
vízszintező használata engedélyezett. Tüskevilágítás használható.
- Stabilizátorok, oldal stabilizátorok használhatók, de hosszuk nem lehet több 12 inchnél, az íj
csatlakozási pontjától mérve.

- Oldógép, íjászkesztyű, tab használható.
- Bármilyen típusú vessző használata megengedett.

Csigás barebow kategória (CB)
- Bármilyen típusú csigás íj használata megengedett, irányzék nélkül.
- Stabilizátorok, oldal stabilizátorok használhatók, de hosszuk nem lehet több 12 inchnél, az íj
csatlakozási pontjától mérve.
- Oldógép, íjászkesztyű, tab használható.
- Bármilyen típusú vessző használata megengedett.

Vadászreflex kategória (TR-RB)
- Bármilyen típusú vadászreflex íj használható, amelynek középrésze jellegében fából készült,
az íj bármilyen anyagú, gyárilag beépített illesztést és laminálást tartalmazhat.
- Irányzék nem használható. Húrmértékes célzás tilos.
Nem lehet jelölés az íjablakon, vagy annak közelében, az idegen, vagy az íjon, amely a
távolságbecslésre adhat lehetőséget, vagy a célzásban referenciapontként szolgálhat.
- Stabilizátor, hozzáadott súly, rugós oldaltámasz nem lehet az íjon
- Íjászkesztyű, tab használata, engedélyezett. Oldó gép nem használható
- Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. Húzáshossz jelző nem használható.
- Az olyan kifutók, mint a T300, NEET, Hoyt Hunter, Bear, vagy hasonló típusú kifutók
használata engedélyezett.

Longbow kategória (TR-LB)
- Bármilyen típusú longbow íj használható, ha az íj felajzott állapotában az ideg csak a
húrakasztónál érintheti az íjat.
- Irányzék nem használható. Húrmértékes célzás tilos.
Nem lehet jelölés az íjablakon, vagy annak közelében, az idegen, vagy az íjon, amely a
távolságbecslésre adhat lehetőséget, vagy a célzásban referenciapontként szolgálhat.
- Stabilizátor, hozzáadott súly, rugós oldaltámasz nem lehet az íjon
- Íjászkesztyű, tab használata, engedélyezett. Oldó gép nem használható

- Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. Húzáshossz jelző nem használható.
- Csak fából készült vesszők használata engedélyezett.

Történelmi íj kategória (PB-HB)
A primitív íj egy darab fából készül (engedélyezett az íj inakkal valórögzítése, bandázsolása),
azonban az íj nem rendelkezhet kifutóval, és nem lehet ablakos kiképzésű.
A lovas íj szimmetrikus, összetett reflexíj. Az íj markolata is szimmetrikus, és legkevesebb
15 mm szélességű. Az íjon ablakos kiképzés nem engedélyezett. Az íj felajzott állapotában az
ideg az íj szimmetrikus középvonalában fut végig.
A felajzott íj teljes hossza nem lehet több, mint 1,6 m.
- Irányzék nem használható. Húrmértékes célzás tilos.
Nem lehet jelölés az íjablakon, vagy annak közelében, az idegen, vagy az íjon, amely a
távolságbecslésre adhat lehetőséget, vagy a célzásban referenciapontként szolgálhat.
- Stabilizátor, hozzáadott súly, rugós oldaltámasz nem lehet az íjon
- Íjászkesztyű, tab használata, engedélyezett. Oldó gép nem használható
- Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. Húzáshossz jelző nem használható.
- Csak fából készült vesszők használata engedélyezett.

Számszeríj kategória (CRB)
- Bármilyen típusú számszeríj használható (reflex számszeríj vagy csigás számszeríj)
- Bármilyen irányzék használható, kivéve a lézeres irányzó berendezést.
- Sebességére nincs korlátozó szabály, azonban biztonsági okokból a
gyártó biztonsági el_írásait az íjász köteles betartani az íj és a vesszők együttes kiválasztása,
és használata során.
- Az íjat kézi erővel kell felhúzni (kampós felhúzó zsinór engedélyezett).
- A hordszíjat egyéb rögzítésre használni (például célra tartás elősegítésére) Tilos!
- Az íjon elsütés elleni biztosítónak kell lennie.
- Vesszők: a számszeríj betöltött állapotában a vessző hosszának a karok külső oldalainak a
vonalát kell elérnie.
- Tilos a gyári beállítások módosítása!

Az összes kategóriára érvényes:
- Szemüvegek, távcsövek, valamint más vizuális segédeszköz használhatók Feltétel, hogy
nem képezhetnek semmilyen akadályt a többi versenyző számára a lőállásban. Szemüveg,
lövésszemüveg, s napszemüveg használható, ezek egyike sem lehet mikrolencsés, vagy
hasonló kialakítású szemüveg, valamint nem lehet rajta semmilyen, a célzást segítő jelölés.
Amennyiben a versenyző a nem-célzó szemüveglencséjét le kívánja takarni,
megteheti olyan módon, hogy azt teljesen lefedi vagy leragasztja, illetve szemkötő
használható.
- Tartozékok megengedettek. Ideértve a karvédőt, a mellvédőt, az íjszíjat, a csuklószíjat, az
övre csatolható,vagy a földre helyezhető tegezt. Megengedett a talpat, vagy egy részét
megemelő eszközök használata, amelyek a cipőhöz vannak erősítve, vagy attól
különállóak, feltéve, hogy az eszközök nem képeznek akadályt a többi versenyző
számára a lőállásnál, s nem lóg túl 2 cm-nél jobban a cipő szélétől.
Engedélyezettek a karok rezgéscsillapítóinak használata (limb saver-ek), a
széljelzőket (amelyek nem elektromosak vagy elektronikus kiszerelésűek), a
lőállásban használt felszereléshez hozzá szabad erősíteni (például könnyű
szalagok).
Terepíjász Szakmai Bizottság:

