Történelmi Íjász Országos Bajnokság Csapatverseny!
- segédlet, magyarázat Szabályzat: 11. pont
(pirossal írva a pontokhoz a magyarázat...)

Csapat Országos Bajnokság:
- A csapat 4 fős és a tagjai csak egy egyesületből lehetnek.
Csak annak az egyesületnek a színeiben indulhat, ahová a versenyengedélye szól az
íjásznak. A csapatversenyhez 4 főnek – a megadott összetétel szerint- kell részt
vennie a területi (kvalifikációs) versenyen, nem 1 fő, nem 3 fő... hanem minimum 4
versenyző! Versenyenként változhat a 4 fő személye, az egyesület, mint csapat a
lényeg, hogy melyik versenyen hány pontot tudott szerezni a megadott feltételeken
belül. Ha a versenyző a sorozat ideje alatt egyesületet vált, akkor az átadó
egyesületnél megszerzett pontszámai törlődnek, ez esetben akár az egyesület adott
verseny eredménye is törlésre kerülhet, ha nincs 5. ember, akinek az eredményét be
lehet számítani.

- Egy egyesület 1 felnőtt (kék karó, 13 év felett) és 1 mini (fehér karó,
10-12 év) csapatot indíthat és egy-egy csapaton belül maximum 2
vadászíj lehet!
Ha évközben a gyereket magasabb korosztályban versenyeztették, és oda is szól a
kvalifikációja, akkor az OB-n nem indulhat a gyerek csapatban.

- A csapat minden tagjának érvényes kvalifikációval kell rendelkeznie a
szabadtéri Országos Bajnokságra.
Az Országos Bajnokságon szintén a 4 legjobb egyéni eredmény kerül beszámításra
a csapateredményhez a már ismertetett összeállítás figyelembe vételével. Döntőben
NEM lehet embert cserélni, ott csak azok állhatnak rajthoz, akiknek az eredménye
az Országos Bajnokságon beszámításra kerültek. Ha valaki –októl független- nem
tud részt venni a döntőn, akkor kevesebb fős lesz a csapat. Ha csapat létszáma 3
főnél kisebbre csökken, úgy a csapat nem indulhat el a végső megmérettetésben. A
hiányzó ember helyett a csapat tagjai nem lőhetnek, vagyis ez esetben a célonként
leadható 12 lövés helyett, maximum 9 találattal tudnak pontot szerezni.

- A csapatok pontszámai 2 területi (kvalifikációs) versenyen szerzett
legjobb egyéni pontszámokból és az Országos Bajnokságon szerzett
pontokból adódik össze. A legjobb 6 csapat döntőzik!
A csapatversenyt a területi versenyeken nem díjazzuk, csak Országos Bajnokságon
kerülnek díjazásra. A Bajnok Csapat egy évig a vándorzászló tulajdonosa lesz.

Egy rövid példa a csapeteredmények számolásához és a döntőbe jutáshoz
Turul Sólyom Farkas Egyesület:
Egerben: Legjobb 4 versenyzőjük pontszáma (Pista - tardi, Kata - tradi, Józsi - vadászíj,
Tomi-tradi) 1000p
Tatán : Legjobb 4 versenyzőjük pontszáma (Pista-tradi, Kata-tradi, Béla-tradi, Tomi-tradi)
1200p
Várpalota: Legjobb 4 versenyzőjük pontszáma (Éva-vadászíj, Katat-tradi, Józsi- vadászíj,
Tomi tradi) 1050p
Kvalifikációs versenyeken szerzett 2 legjobb eredmény összesen 2200 pont

Turul Sólyom Farkas Egyesület:
Hozott pontja az OB-ra 2200pont
résztvevő versenyzői (Pista-tradi, Éva-vadászíj, Józsi-vadászíj, Béla-tradi, Tomi-tradi)
legtöbb pontot lövő 4 versenyző: Pista-tradi, Éva-vadászíj, Józsi-vadászíj, Béla-tradi
= összesen 1150 pont

Turul Sólyom Farkas Egyesület döntőbe jutása
Hozott pontok: kvalifikációs versenyekről 2200pont + az OB 1150pont = 3350pont
A döntőbe 4 versenyzőjük lőhet, akik az OB-n szerezték a 4 legjobb eredményt:
Pista-tradi, Éva-vadászíj, Józsi-vadászíj, Béla-tradi

Turul Sólyom Farkas Egyesület
Döntő plusz végeredmény:
a Döntő az OB egyéni döntők szabályzata szerint zajlik!
a csapat minden tagjának az adott célra 1 lövése van, a cél pontszám a 4 lövés
eredménye.
pontozás változik:
normál távon: 20-16-10 pontok
Dupla távon: 40-32-20 pontok
A döntőben összesen 720 pont hozható

Végeredmény: A döntőben a 6 célon szerzett pontszám hozzáadódik a hozott
pontokhoz vagyis: döntő pont 190+ hozott 3350 pont = 3540

