
 

 Határozatok 

 Magyar Íjász Szövetség Terepíjász Szakbizottság 

 

H/2015/01 

2014. évi minősítések, csúcslista: 

- 2014-ban öt hazai és egyéb nemzetközi versenyeken lehetett minősítéseket szerezni. Ezek alapján 

azon versenyzők, akik legalább négy versenyen teljesítették a szintet, a melléklet szerinti 

minősítéseket szerezték. 

- Elkészült a „Terep csúcslista 2014”. 

 

H/2015/02 

GP sorozat: 

 

- A 2015. évben a Grand Prix sorozatot három fordulóban bonyolítjuk.  

- A versenyek a WA szabályai szerint, Magyar kiegészítésekkel kerülnek megrendezésre (döntőkkel). 

 

 GP1: 2015. 05. 16-17 Nádasd  

 GP2: 2015. 06. 13-14 Marcali - Szőcsénypuszta 

 GP3: 2015. 09. 05-06 Alsóörs 

 

- Egy-egy GP fordulóban, mindkét versenynapon 12 mért és 12 méretlen cél lesz felállítva + döntő.  

- A GP sorozatba csak a mindkét napon részt vevő versenyzők eredményei számítanak bele. 

- Grand Prix győztes az lehet, aki minimum két versenyen részt vesz.  

- A győztest a két legjobb összesített eredménye alapján határozzuk meg (döntők nélküli pontok).  

 

OB: 

 

- A Terep Országos Bajnokság Alsóörsön, 2015. 07. 18-19-én kerül megrendezésre, a WA szabályok 

szerint (döntőkkel). 

- Az első versenynapon 24 méretlen, a másodikon 24 mért cél lesz felállítva. 

- Az Országos bajnoki cím eléréséhez mindkét versenynapon és a döntőkön kell részt venni. 

 

AAK:  

 

- Az Alpok - Adria Kupa magyarországi fordulója a GP2-vel együtt kerül megrendezésre  

- A verseny helyszíne Marcali - Szőcsénypuszta. 

 

Ezeken a versenyeken legalább 2 fő versenybíró jelenléte szükséges. 

 

 



 
H/2015/03 

2015. évi minősítések: 

- A 2015. évben minősítést a GP és OB versenyek teljesítésével lehet elérni 

négy hazai rendezésű két napos versenyen. 

- Egyéb nemzetközi versenyeken a hivatalos végeredmények bemutatásával lehet igazolni az elért 

minősítést.  

- A kiadott szinteket legalább három alkalommal kell teljesíteni a minősítés megszerzéséhez. 

- A minősítési szinteket a honlapon találhatjátok. Ennek alapján az első osztályú minősítést elérő 

versenyzők 2016-ban kedvezményt kapnak a hivatalos versenyek nevezési díjaiból. Reményeink 

szerint a kedvezményezettek sorát tovább szélesíthetjük a jövőben. 

 

H/2015/04 

2015 évi korosztályok: 

 

KOROSZTÁLY BETŰJEL KOR 

Gyermek  GY 2001 és utána születettek 

Kadet K 1998 – 2000 

Ifjúsági I 1997 – 1995 

Felnőtt Nincs betűjel 1966 – 1994 

Veterán V 1965 és előtte születettek 

 

- A 2016 évben a kadet korosztály  minden, nem irányzékos (B, TR-RB, TR-LB, PB-HB) kategóriákban a 

sárga karótól fognak lőni.  

A tervek szerint a felnőtt TR-RB is hátrébb, a kék karóhoz kerülne 2016 évtől, ahogy ezt a nemzetközi 

mezőnyben tapasztaljuk.  

Ezeknek a változtatásoknak a főpróbáját az évadzárón tartanánk. Reméljük kellő türelemmel és 

fegyelemmel álltok a változtatásokhoz. Természetesen a minősítési pontokat is ennek megfelelően 

módosítanánk. 

 

Sok sikert, izgalmas versenyeket kíván a TSZB  

 

2015. február 15. 

 

Mellékletek: 

- Terepíjász minősítések 

- Terepíjász csúcslista 2014 

- Terepíjász minősítési szintek 2015 


