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A 2019-es év során a GP sorozat versenyei HDH-IAA rendszerben kerültek megrendezésre, 
összesen három GP versenyen, az évadnyitón és az országos bajnokságon szerezhettek az 
íjászok minősítést és készülhettek fel a nemzetközi versenyekre.  

A 3D Szakmai Bizottság 2019 márciusában meghatározta a minősítési szinteket, és a 
megszerzésük feltételeit. A minősítési szintek az előző évi értékekkel megegyeztek, a 
minősítés megszerzéséhez négyszer kellett meglőni az adott szintet.  

Az osztályba soroláshoz szükséges pontokat a hazai minősítő versenyeken és a nemzetközi 
WA, IFAA és IAA3D versenyeken lehetett meglőni. (A négy minősítésből legalább kettőt 
hazai versenyen kellett elérni.) A teljesítmények értékelése a kvalifikációs versenynapokon 
elért pontszámok alapján történt. 

A szervezők az egy napos verseny nevezési díjaiból 10%-ot, a kétnapos verseny nevezési 
díjaiból 20%-ot fizettek a Szövetség részére, amely összegek a 3D szakág támogatására lettek 
fordítva.  

A hazai versenyeken részt vevők száma a korábbi évhez képest az egyes helyszíneken eltért, 
összességében azonban nem változott, a korábbi több éves időszakot vizsgálva jelentősnek 
mondható a létszám(a szabadtéri eseményeken összesen 995 fő) 

A pályák színvonala a megszokott magas minőséget képviselte, és biztonságban lőhettek 
versenyzőink.  

Az alábbiakban a jelentősebb hazai és nemzetközi versenyek rövid összefoglalója található, a 
vonatkozó adatokkal együtt. 

 

HAZAI VERSENYEK: 

 

3D Teremíjász Országos Bajnokság, Békéscsaba 
2019. február 17.  
résztvevők száma: 257 fő 
 
 
3D Évadnyitó Törökmező 
2019. április 06. 
résztvevők száma: 156 fő 
 



 
3D GP1 Pécel 
2019. május 11-12. 
résztvevők száma: 240 fő 
 
 
3D GP2 Örkény 
2019. június 1-2. 
résztvevők száma: 191 fő 
 
 
3D GP3 Szekszárd 
2019. július 6-7.  
résztvevők száma: 188 fő 
 
 
3D OB Felsőtárkány 
2019. augusztus 3-4.  
résztvevők száma: 220 fő 
 

 

NEMZETKÖZI VERSENYEK: 

 

3D íjász Európa Bajnokság, 2019. augusztus 20-25. Várna (Szlovákia) 
 

A megmérettetésre 15 országból több, mint 500 versenyző regisztrált, a magyar 3D-s íjászok a 
szlovákok után a második legnépesebb csapattal (126 fő) képviselték hazájukat, valamennyi 
íjkategóriában és korosztályban. A magyar versenyzők minden versenynap kitettek magukért, 
aminek éremeső lett az eredménye.  

 

28 aranyérem, 

19 ezüst  

10 bronzérem  

1 csapat arany-, 

2 csapat ezüst-,  

2 csapat bronzérem  

 



Érdekesség, hogy a hosszú távú csapatok versenyében teljes győzelmet arattak a magyarok, 
hisz a dobogó mindhárom fokára hazánk fiai állhattak fel.  

 

World Archery 3D Íjász Világbajnokság, 2019. szeptember 2-6. Alberta (Kanada) 
 

 
A megmérettetésen 26 ország 266 versenyzője küzdött az érmekért. A magyar csapat 8 tagból 
állt. 
 
A 3D íjászatban a magyar versenyzők az élvonalba tartoznak, így az elvárások is ehhez 
igazodnak, a világbajnokságon versenyzőink azonban még ezt is túl tudták szárnyalni: 2 
versenyzőnk, Gondán György és Molnár Ferenc a dobogó legfelső fokára állhattak fel, 
kivételes sportteljesítményt nyújtva.  
 

 

Bírók 

A 3D versenybírók vizsgáztatásával kapcsolatban a Szakmai Bizottság továbbra is 
fenntartotta a korábban kialakított vizsgarendszert, ami a nehézsége és a „megfelelt” szinthez 
szükséges minimum 80%-os követelményével biztosítja, hogy csak jól felkészült bírók 
kapjanak engedélyt.  

 

Budapest, 2020. június 24. 

    Szentmiklóssy Zoltán 

3D Szakmai Bizottság tagja 


