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A Magyar Íjász Szövetség 
 

VERSENYSZABÁLYZATA 
 

 
 A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.§-ának (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Íjász Szövetség (a továbbiakban: 
MÍSZ) elnöksége a MÍSZ versenyszabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a következők 
szerint állapítja meg: 
 

I. Fejezet 
 

A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya 
 

1.§ 
 

(1) A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, akik amatőr 
sportolóként a MÍSZ által kiírt, engedélyezett vagy szervezett versenyeken vesznek 
részt (a továbbiakban: versenyszerű sportolók). 

(2) A Szabályzat hatálya kiterjed a MÍSZ alapszabályában meghatározott szakágakban 
sporttevékenységet végző sportszervezetekre, valamint sportszakemberekre. 

(3) A Szabályzat magában foglalja a versenyrendszer keretében folytatott 
sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységre 
vonatkozó általános előírásokat, valamint a versenyrendszert működtető szervek 
eljárásának szabályait. 

(4) A MÍSZ alapszabályában meghatározott szakágak versenyrendszerében a nemzetközi 
előírások és a jelen szabályzat mellékletét képező szakági versenyszabályok 
(szabálykönyvek) szerint, a Szabályzatnak megfelelő feltételek és előírások 
betartásával szervezhetők sportversenyek. 

(5) A MÍSZ szakágai önálló versenyrendszert működtetnek. 
 

A versenyrendszerben való részvétel általános feltételei 
 

2.§ 
 

(1) A szakágak által működtetett versenyrendszerben a külön jogszabály és a Szabályzat 
szerinti amatőr versenyengedéllyel rendelkező sportoló vehet részt.  
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(2) A versenyrendszerben csak az a sportszervezet versenyzője indulhat (nevezhet), 

amely sportszervezet 
a) a nevezési határidő lejártakor nem rendelkezik 90 napnál régebben lejárt 

köztartozással; 
b) illetékes szerve a számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta, illetve 

sportvállalkozás esetén a beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére 
vonatkozó kötelezettségének eleget tett; 

c) az a)-b) pontok szerinti tényeket megfelelően igazolja, 
d) ellen nincs folyamatban csőd-. illetve felszámolási eljárás (sportvállalkozás esetén 

nem áll végelszámolás alatt); 
e) ellene sportegyesület esetén bíróság nem hozott feloszlató határozatot. 

(3) Az indulás (nevezés) jogával a megszűnő sportszervezet helyébe lépő általános 
jogutód sportszervezet élhet a megszűnés kimondására jogosult testület határozatának 
meghozatalától számított hat hónapon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő, az 
ellen igazolás nem nyújtható be. 

(4) A sportszervezet általános jogutód nélkül szűnik meg, az indulási (nevezési) jog 
megszűnik. 

 
 

Az amatőr versenyengedély 
 

3.§ 
 
(1) Az amatőr sportoló sportegyesület tagjaként, vagy sportvállalkozással sportszerződés 

alapján szerződéses jogviszonyban állóként kaphat amatőr versenyengedélyt (a 
továbbiakban: versenyengedély). A versenyengedély a kiállítástól számított 1 évig  
érvényes. A versenyengedély kiadása, illetve annak érvényesítése a MÍSZ -nél 
történik. 

(2) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló sportszervezetén keresztül 
nyújthatja be e szabályzat mellékletében megjelölt formanyomtatvány kitöltésével és 
aláírásával. A kérelemhez mellékelni kell a 18 éven aluli sportoló esetében a 
törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a jogszabályban, 
szabályzatokban előírt egyéb mellékleteket.  

(3) A MÍSZ köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az annak 
kiállításához felhasznált személyes adatoknak az erre irányadó törvényben előírt 
módon való kezeléséről. 

(4) A versenyengedélyért a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatban 
meghatározott díjat kell fizetni. A díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell 
megfizetni, ennek hiányában a versenyengedély kiadása megtagadható. 

(5) A versenyengedélyt előterjesztésétől számított 8 napon belül kell elbírálni. 
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(6) Meg kell tagadni a versenyengedély kiadását, ha annak kiadása jogszabályba, vagy a 

MÍSZ belső szabályzatába ütközik, illetve ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri. 
(7) A versenyengedély iránti kérelmet elutasító határozat ellen a kézbesítéstől számított 

15 napon belül fellebbezési kérelem terjeszthető elő a MÍSZ elnökségénél. A 
fellebbviteli eljárás során eljáró szerv a megtámadott határozatot megsemmisíti és a 
versenyengedélyt kiadja, vagy a határozatot helybenhagyja.  

(8) Az amatőr versenyengedélyt érvényességének időtartama alatt vissza kell vonni, ha 
a) olyan változások következnek, amelyek alapján a versenyengedély 

megtagadásának lenne helye; 
b) ha jogerős fegyelmi határozat, vagy a doppingtilalom megszegése miatti büntetés 

végrehajtása érdekében az szükségessé válik. 
 
 

A hivatásos versenyengedély 
 

4.§ 
 

(1) A hivatásos sportolónak Stv- 9.§ (1) bekezdésben meghatározott hivatásos 
versenyengedéllyel kell rendelkeznie. 

(2) A hivatásos versenyengedélyt az erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint a 
főtitkár adja ki. A hivatásos versenyengedélyre egyebekben az amatőr 
versenyengedélyre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 
 

A verseny szervezésének és lebonyolításának általános szabályai 
 

5. § 
 

(1) A versenyző köteles 
a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni, 
b) a külön jogszabályban meghatározott sportorvosi vizsgálaton részt venni; 
c) a versenyszabályzatban, valamint a mellékletét képező szabálykönyvben, a 

versenykiírásban foglaltakat betartani; 
d) részt venni a jogszabályban előírtak szerint a doppingtilalom betartásának 

ellenőrzésére irányuló vizsgálaton, valamint a sportegészségügyi ellenőrzésen, 
e) betartani a doppingtilalomra vonatkozó rendelkezéseket. 
 

(2) A versenyző igényelheti 
a) a sportszervezettől a felkészülési és versenyzési lehetőségek biztosítását, 
b) a versenyszabályzatban meghatározott biztonságos sporttevékenység 

folytatásához szükséges feltételek megteremtését. 
 
(3) A sportverseny szervezője köteles az Stv., valamint a sportrendezvények 

biztonságáról szóló kormányrendelet és a versenyszervezésre vonatkozó egyéb 
jogszabályi és biztonsági kötelezettségek betartására. 
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(4) Magyar (országos, nemzeti) bajnokság, valamint magyar köztársasági kupa versenyek 

szervezésére kizárólag a MÍSZ jogosult, amit szakágain keresztül valósít meg. 
 
(5) A hazai versenynaptárat a sportág nemzetközi versenynaptáraihoz igazodva a 

szakágak javaslata alapján a MÍSZ elnöksége határozza meg és adja ki. 
 
(6) A Régiók felelősek a régiós versenyrendszer kialakításáért, az éves régiós 

versenynaptár összeállításáért, ezek alapján a versenyek lebonyolításáért. 
 
(7) A szabályzat vagy határozat alapján kötelezően előírt versenybírói közreműködés 

esetén a versenybírók kiküldéséről a szakágak illetékes bizottságai döntenek. 
 
(8) A szakág vezetősége indokolt esetben jogosult a szakági versenyrendszerhez tartozó 

bármilyen versenyre szövetségi ellenőrt kiküldeni, aki jogosult és köteles a 
Versenyszabályzat és Biztonsági szabályzat illetve a Nyilvántartási, Igazolási, és 
Átigazolási szabályzat rendelkezéseinek érvényesülését a helyszínen ellenőrizni. A 
szövetségi ellenőr írásbeli jelentését köteles haladéktalanul a szakági vezetőség elé 
terjeszteni. 

 
 

A válogatott keretekre vonatkozó rendelkezések 
 

6.§ 
 

(1) A MÍSZ elnökségének feladata, a nemzeti válogatott keretek összetételének 
elfogadása, a sportigazgató és a szövetségi kapitány előterjesztése alapján.  

(2) A MÍSZ feladata a nemzeti válogatott keret felkészülési és versenyzési feltételeinek 
biztosítása pénzügyi lehetőségein belül. 

(3) A sportszervezetek kötelesek együttműködni a válogatott keretek felkészüléséért és 
versenyzéséért felelős sportszakemberekkel a Magyar Köztársaság eredményes 
képviseletének biztosítása érdekében. 

(4) A MÍSZ a nemzeti válogatott keret tagjaira a külföldi  versenyzéssel kapcsolatos 
jogszabály által szabályozott előírásokat be kell hogy tartsa. 

 
Nemzetközi vonatkozású rendelkezések 

 
7.§ 

 
(1) A magyar sportolók külföldi versenyzéséhez, illetve külföldi sportoló magyarországi 

versenyzéséhez a WA és az  IFAA szabályzataiban előírt szakszövetségi hozzájárulás 
ügyében – az érintett szakági vezetőség javaslatára – a MÍSZ elnöksége dönt. 

 
 

II. Fejezet 
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A MÍSZ versenyszabályai szerint lebonyolított versenyek fajtái: 

 
8.§ 

 
(1) Nemzetközi versenyek 

Nemzetközi versenyen egynél több nemzeti szövetséghez tartozó versenyzők 
(csapatok) vesznek részt. 

(2) Nemzeti versenyek 
A MÍSZ által kiadott versenyzői engedéllyel rendelkező versenyzők számára 
rendezett versenyek. 
Meghívás alapján más országok szövetségeihez tartozó versenyzők is részt vehetnek 
rajta. 

 
 

Országos Bajnokság 
 

9.§ 
 

 
(1) Az Országos Bajnokságot a MÍSZ írja ki, a szakágakra jellemző formában, az általuk 

javasolt korcsoportokban, férfiak és nők számára külön, vagy vegyesen, egy vagy 
több fordulóban. 

(2) Az Országos Bajnokságok versenykiírásait az illetékes szakmai bizottságok  fogadják 
el  és tájékoztatásul feltetetik a MÍSZ honlapjára. 

(3) Az Országos Bajnokságokon csak a MÍSZ által kiadott versenyzői engedéllyel 
rendelkező, a versenyzői engedélyben feltüntetett sportszervezet képviseletében 
benevezett versenyző vehet részt. 

(4) A győztes a korcsoportnak megfelelő országos bajnoki címet kapja. 
(5) A bajnokságokat minden korcsoportban lehetőleg a WA és IFAA vagy HDH-IAA 

rendszerében  kell lebonyolítani. A szakmai bizottságok  kiegészítő kategóriák 
indítását engedélyezhetik. 

 
 
 

  
Egyéb bajnokságok, versenyek 

 
10.§ 

 
Egyéb bajnokságokat, versenyeket a MÍSZ és a kötelékébe tartozó régiók és  
sportszervezetek írhatnak ki. Ezekhez minden esetben szükséges a MÍSZ hozzájárulása.  
 

Versenynaptár 
 

11.§ 
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A MÍSZ elnöksége fogadja el a szakágai által széles körben megtárgyalt és javasolt 
következő évi versenynaptárt, és azt a sportszervezeteknek és az egyéb érdekeltek 
számára elérhetővé teszi honlapon. A versenynaptár tartalmazza a versenyek időpontját, 
helyszínét, a szervező nevét. 

 
Versenyzők 

 
12.§ 

 
(1) Alkalmassági feltételek:  

a) Versenyengedély megléte 
b) Sportorvosi engedély 

 
(2) Korosztályok 

A különböző nemzetközi szervezetek szabályzataiban meghatározottak alapján. 
 

 
 
 

Verseny szervezése és lebonyolítása 
 

13.§ 
 

(1) A MÍSZ illetékessége 
A MÍSZ által szervezett és engedélyezett verseny.  
A részletes versenykiírások a versenyszabályt nem sértő speciális előírásokat is 
tartalmazhatnak. 

 
(2) A szervező bizottság kötelessége a szakágak versenyeinek megszervezése. Főbb 

feladatai: 
a) A személyi és technikai feltételek biztosítása 
b) Biztonságtechnikai felelős kijelölése 
c) A program  szétküldése 
d) A versenyhez szükséges felszerelések és kellékek biztosítása, helyszínre 

szállítása, felszerelése és beállítása, szükség esetén segédmunkaerők 
igénybevétele. 

e) Minden olyan teendő elvégzése, amely szükséges ahhoz, hogy a versenypálya és 
tartozékai a szabályoknak megfelelően, használható állapotban – legkésőbb a 
verseny megkezdése előtt 1 órával – a verseny lebonyolítására készen álljon 

f) Köteles teljesíteni a versenybíróság tagjainak intézkedéseit és utasításait. 
g) Kommunikációs kapcsolatot kell tartaniuk a versenybírósággal 
h) A jogszabályok által szabályozott versenyekre orvosi vagy mentőszolgálat 

jelenlétéről gondoskodni. 
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Vitás ügyek, jogorvoslatok 

 
14.§ 

 
Az sportszervezetek közti, a verseny szervezéséről kapcsolatos vitákat – amennyiben 
egymás között nem tudják rendezni első fokon – probléma jellegének megfelelően – a 
Fegyelmi Bizottság bírálja el. Másodfokon ezen ügyekben a MÍSZ közgyűlése jár el. 
 

 
 
 
 

Költségek 
 

15.§ 
 

A verseny rendezésének költségeit a szervező  állja, a részvétel költségei, nevezési, 
pótnevezési és lemondási díjak a résztvevőket (klubok, egyesületek, versenyzők) terhelik, 
kivéve, ha a versenykiírás másképp rendelkezik. 
 

Reklám, szponzorálás 
 

16.§ 
 

A sportág nemzetközi és hazai sportrendezvényeivel kapcsolatos vagyoni értékű jogok 
hasznosításáról a MÍSZ Szabályzatai az irányadók. 
 
 

A versenykiírás 
 

17.§ 
 

(1) A versenykiírás célja tájékoztatni az érdekelteket arról, hogy a versenyszabályzat 
általános feltételein kívül, melyek az adott verseny különleges feltételei és szabályai. 

(2) A versenynaptár elfogadása után a verseny szervezői elkészítik az általuk javasolt 
versenykiírásokat, amit jóváhagyásra megküldenek a MÍSZ-nek (szakági 
szabályzatokban meghatározattak szerint) 

(3) A versenykiírásban az alábbi információkat kell megadni: 
a) A verseny neve. Az elnevezés utaljon arra, hogy milyen fajtájú a verseny (pl. 

bajnokság, stb.).  
b) A verseny helye.  
c) A verseny időpontja. Naptári év, hó, nap megjelöléssel kell megadni. 
d) A verseny szervezője és biztonságtechnikai ellenőrje , minősítő verseny esetén 

vezető bírója  . Több szervező esetén, minden szervezőt fel kell tüntetni a 
kiírásban. 
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e) A versenyszámokat a kiírásban, olyan sorrendben kell szerepeltetni, amilyen 
sorrendben azokat a versenyen lebonyolítják. 

f) A kiírásnak tartalmaznia kell a nevezési határidő pontos helyét és időpontját (év, 
hó, nap, óra), továbbá a sorsolás helyét és idejét. 

g) Közölni kell a kiírásban a nevezési, pótnevezési és lemondási díj nagyságát, 
fizetési módját és határidejét, továbbá a résztvevők számára biztosított esetleges 
költségtérítést, vagy természetbeni juttatást – szállást, ellátást. 

h) A kiírásnak tartalmaznia kell a verseny díjainak, vándordíjaknak a felsorolását és 
feltételeit, az éremdíjazás feltételeit, az egyesületi pontverseny feltételeit és 
esetleges díjazását, valamint a versenyszabályban nem szereplő korcsoportokat, és 
a verseny feltételeit. 

i) A kiírásban fel kell sorolni az esetleges megkötöttségeket és különleges 
feltételeket. Pl. közölni kell, hogyha a verseny több szakág összevonásával 
történik. 

Lebonyolítási rend változtatása 
 

18.§ 
 

A versenykiírásban szereplő lebonyolítási rend betartása az alábbi esetek kivételével 
kötelező, a versenyen a versenybíróság elnöke a versenyszámok sorrendjében és a 
versenyek lebonyolításában módosíthat, 

a) ha a verseny reális lefolytatása a kiírás szerint nincs biztosítva, beleértve a 
technikai felszerelések hiányosságát. 

b) ha a nevezések száma ezt szükségessé teszi; 
c) ha a kiírásban nyilvánvaló hibát észlel; 
d) ha a kiírásban feltételezett feltételek és körülmények módosultak; 
e) ha a szervezők vezetője, a versenybíróság(ok) elnöke(i), a résztvevő egyesületi 

edzők egyhangúlag elfogadják valamely résztvevő egyesület kérelmét, vagy 
javaslatát. 

 
 

Nevezések 
 

19.§ 
 

(1) A nevezést a kiírásban megjelölt helyre és időpontig kell benyújtani a következő 
tartalommal: 
a) Versenyező neve; 
b) Versenyző születési ideje; 
c) Egyesülete; 
d) Korcsoportja; 
e) Neme; 
f) Kategóriája; 
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(2) Országos bajnokságon közösen induló csapatok nevezése nem engedélyezett, kivéve, 
ha a szakági versenykiírás ettől eltérően rendelkezik. 

(3) A nevezést személyesen, postai, elektronikus úton, vagy fax formájában, a 
versenykiírásban szereplő helyre és időpontra lehet leadni. Az ettől eltérő formában 
benyújtott nevezéseket el kell utasítani. 

(4) A nevezési határidő után beérkezett, elkésett nevezést vissza kell utasítani. Nem 
tekinthető elkésettnek az olyan nevezés, amelyet az érdekelt egyesület igazoltan, 
kellő időben és a kiírásban megadott címre, postára adott, vagy telefaxon, vagy 
elektronikusan elküldött, de valamilyen rajta kívül álló ok miatt nem érkezett meg a 
nevezési zárlatig. 

(5) A nevezés akkor tekinthető szabályosnak, ha fenti és a versenykiírásban szereplő 
különleges feltételeknek megfelel, valamint a benevezett sportolók rendelkeznek az 
érintett verseny időpontjában is érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi 
engedéllyel.  

 
 

Pótnevezés 
 

20.§ 
 

(1)Pótnevezést lehet beadni a kiírásban megjelölt versenyekre, az alábbi feltételekkel: 
     a) A pótnevezést írásban, a fent felsorolt tartalommal, legkésőbb a verseny kezdete                
előtt 45 perccel kell leadni a verseny  felelősének 
     b) Az elfogadott pótnevezés után – csapatonként, ill. egyénenként – az éves 
versenykiírásban meghatározott pótnevezési, helyszíni nevezési díjat kell fizetni.  
(2) A versenybíróság elnöke elutasíthatja azokat a pótnevezéseket, amelyek a korábbi       
pálya és vagy csapatbeosztást, a verseny lebonyolítását komoly mértékben 
megváltoztatná. 

 
 
 
 

 
Nevezési, pótnevezési és lemondási díj 

 
21.§ 

(1) A  szervező jogosult az általa rendezett versenyekre nevezési,      pótnevezési  
és/vagy lemondási díjat kérni a MÍSZ elnöksége által meghatározottak szerint. 
(2) A versenykiírás tartalmazza a nevezési, pótnevezési illetve lemondási díjfizetési 

kötelezettségét, összegét, fizetési módját és határidejét. 
(3) A nevezési, pótnevezési, lemondási díjak a mindenkori szervezőt illetik. 
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Lemondás 
 

22.§ 
 

(1) Ha egy csapat vagy egyéni versenyző részvételét a sportszervezet a nevezés után, de 
még a nevezési határidő előtt lemondja, a lemondás semmiféle büntető rendelkezést 
nem von maga után.  

(2) Ha a lemondás a nevezési határidő után történik, akkor a versenykiírásban 
meghatározott következményeket vonja maga után. 

 
Versenyprogram 

 
23.§ 

 
(1) A versenyprogram kötelező tartalmáért a szervező, az elkészítéséért és szétküldéséért 

szintén a szervező a felelős.  
(2) A versenyprogramnak tartalmaznia kell: 

a) A verseny nevét, helyét; 
b) Az egyes fordulók időpontját; 
c) A versenyszámok sorrendjét; 
d) A versenyen induló egyesületek csapatok, versenyzők teljes nevét; 
e) Selejtező verseny esetén a kiesési - továbbjutási rendszert; 
f) Egyéb szükséges tudnivalókat. 
 
 

Biztonság 
 

24.§ 
 

(1) A versenyzők biztonsága a szervező legfontosabb feladata. 
(2) Jogszabályban meghatározott versenyekre orvosi szolgálatnak és ha a verseny 

feltételeihez szükséges, mentésre kész személyzetnek kell jelen lennie a verseny 
teljes időtartama alatt, kezdete előtt 1 órával és befejezése után fél órával. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat természetszerűen alkalmazni kell a verseny 
valamennyi résztvevőjére és a nézőkre is. 

(4) A sportlétesítmények és sporteszközök biztonságos használatára be kell tartani az 
erre vonatkozó jogszabályokat. 

 
 
 

A versenyzők viselkedése 
 

25.§ 
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A versenyzők magatartása legyen sportszerű. A versenybírók utasítását megjegyzés 
nélkül kötelesek végrehajtani, észrevételeiket edzőjük, sportszervezetük vezetői útján 
tehetik meg. 
 

A Versenybíróság 
 

26.§ 
 

(1) Minden versenyre – a csak arra a versenyre hatáskörrel rendelkező – 
versenybíróságot kell létrehozni a szakághoz tartozó Versenybíró Testület tagjaiból.  

(2) A Versenybíróság feladata egyenlő esélyeket biztosítani minden csapat és versenyző 
számára a verseny folyamán, valamint a versenyszabályoknak és egyéb érvényes 
rendelkezéseknek megfelelően lebonyolítani a versenyt. 

(3) A Versenybíróság tagjai külső személytől utasítást nem fogadhatnak el. 
(4) A Versenybíróság hatáskörébe tartozik a versenyszabályok értelmezésével 

kapcsolatban, a verseny folyamán felmerült kérdések eldöntése. 
(5) A Versenybíróság a versenyjegyzőkönyv lezárásával befejezi munkáját, és mint 

testület, feloszlik.  
(6) A Versenybíróság határozatai ellen fellebbezni a versenyek során, az Óvási 

Bizottságnál lehet. 
(7) A Versenybíróság tagjait  az erre megbízott bizottságok jelölik ki és hívják meg , a 

verseny jellegének megfelelő létszámban.  
(8) A Versenybíróság elnöke a verseny tartama alatt a legfőbb hivatalos személy. 

Függetlenségét és jogkörét nem csorbíthatja semmilyen kívülről jövő utasítás, 
rendelkezés vagy befolyásolás. Feladatát pártatlanul tartozik ellátni. 
A verseny szabályos lefolytatása érdekében a versenyt rendező szervvel szoros 
kapcsolatot tart fenn, az esetleges hiányosságok megszüntetésére azt felkéri. 
Beosztja a versenybírókat, ellenőrizheti és szükség esetén utasíthatja őket.  
Joga van a versenyt elhalasztani vagy félbeszakítani, ha valamilyen külső ok a 
verseny szabályos lefolytatását vagy a versenyzők testi épségét veszélyeztetné.  
Hatásköre minden rendkívüli kérdésben dönteni, vagy a versenyszabályoktól való 
esetleges eltéréseket – kivételes esetekben - engedélyezni. 

(9) A verseny felelőse ellenőrzi a nevezések szabályszerűségét, felelős a meghívóban  
szereplő adatokért. A versenyiroda működését irányítja, a módosításokat 
(pótnevezések, lemondások, cserék) átveszi és átvezeti a programba, felelős a 
módosított program közzétételéért, valamint a jegyzőkönyv elkészítéséért.  

 
 
 

Jegyzőkönyv 
 

27. § 
 

Minden versenyről jegyzőkönyv készül, melyben a Versenybíróság rögzíti valamennyi 
versenyszámban indult sportszervezetek, versenyzők nevét, az elért sorrendet, 
eredményeket. Ha baleset, rendkívüli esemény, óvás történt, ennek leírását és eredményét 
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bele kell írni. A jegyzőkönyvet a versenybíróság elnöke és a verseny felelőse, valamint a 
jegyzőkönyv vezetője aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyv egy példányát a MÍSZ 
rendelkezésére kell bocsátani és elektronikus  úton  közzé kell tenni 3 munkanapon belül. 
.  

 
Bírói tevékenység feltételei 

 
28.§ 

 
Minden nagykorú személy (lehetőleg íjász vagy íjász szakági versenyzői múlttal) 
versenybíró lehet, amennyiben: 

a) olyan egészségi állapottal rendelkezik, amely alkalmassá teszi a bírói feladatok 
elvégzésére és 

b) sikeres vizsgát tett a Versenybíró Testület előtt. 
 
 

Óvás és panasz 
 

29.§ 
 

(1) Panaszt tehet, vagy óvással élhet az a sportszervezet, csapat, továbbá a 
versenybíróság tagjai, ha úgy vélik, hogy a verseny lebonyolítása, levezetése során a 
versenyszabályt vagy versenyszabályokat megsértették. Az óvási szabályokat a 
szakági versenykiírások tartalmazzák,  összhangban  a MÍSZ és WA, és a HDH-IAA 
vagy IFAA szabályaival.  

(2) Óvást írásos formában kell megtenni a versenybíróságnál vagy Óvási bizottságnál  , 
pontosan megjelölve annak okát és az indokolást Az óvással egyidejűleg le kell róni a 
MÍSZ Elnöksége által meghatározott és az éves versenykiírásban közzétett óvási 
díjat. 

(3) Az Óvási Bizottság az óvási ügyekben hozott döntéseinél köteles a sportszerűség 
íratlan szabályait is mérlegelni és a versenyszabályok keretei között érvényesíteni. 

(4) Az óvásban ill. panaszban érintett feleknek joguk, hogy őket a döntés előtt 
meghallgassák. 

(5) Az Óvási Bizottsági tag intézkedése, döntése elleni óvást a az Óvási Bizottság elnöke 
eldöntheti, ha az óvás gyors intézkedést igényel és a bizonyítás felvételére nincs 
szükség. Ha az Óvási Bizottság elnöke az óvásnak helyt ad, az esetlegesen szükséges 
intézkedéseket megteszi. Ha az említett előfeltételek nem állnak fenn, az óvási 
bizottsági tag által hozott döntések elleni óvást az Óvási Bizottság egyszerű 
szótöbbséggel dönti el. 

(6) Az Óvási Bizottság elnöke által hozott döntések elleni óvások felett, beleértve az 
óvások tárgyában hozott döntéseit is, az óvási bizottság dönt. Az elnök határozatát 
csak a jelenlévő óvási bizottsági tagok 2/3-os szótöbbségével lehet megváltoztatni. 

(7) Óvási ügyekben hozott döntések ellen fellebbezni a MÍSZ elnökségénél lehet. 
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Dopping 
 

30.§ 
 

(1) A versenyző számára tilos a felkészülés és a versenyzés időszakában egyaránt olyan 
szerekkel élni, vagy eljárásokat alkalmazni, melyek a doppingolás tényét kimerítik. 
Ha saját maga követi el, tettéért teljes felelőséggel tartozik. Ha felmerül benne a 
gyanú, hogy tudta nélkül más személyek manipulálják őt, köteles azt jelenteni a 
MÍSZ elnökségének. Minden versenyző köteles az Stv. és az egyéb jogszabályok, 
valamint a MÍSZ és más szervek Dopping Szabályzatának rendelkezéseit betartani. 

(2) A MÍSZ-nek jogában áll dopping vizsgálatot végeztetni bármely hazai versenyen, 
edzőtáborozás ideje alatt, illetve versenyen és edzőtáborozáson kívül is, bármikor. 
A fenti esetben a dopping vizsgálat költségei a MÍSZ-t terhelik. 

(3) A dopping vétség gyanújába került versenyző versenyzési engedélyét a MÍSZ 
azonnali hatállyal felfüggeszti. Amennyiben a doppingvétség beigazolódik, a MÍSZ 
Elnöksége saját hatáskörében dönt a vétkes személy vagy személyek büntetéséről, a 
WA és HDH-IAA vagy IFAA idevonatkozó szabályaival összhangban. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

31.§ 
 

(1) Jelen Szabályzatot a MÍSZ elnöksége 2014.március 12. napján fogadta el. 
Rendelkezéseit ettől a naptól kell alkalmazni. 

(2) E Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a MÍSZ és a szakágai jelen szabályzattal 
ellentétes rendelkezéseit, a tárgyban korábban kiadott szabályzatokat, intézkedéseket 
hatályon kívül helyezik. 

 
Budapest, 2014.március 12. 
 
 
 
 
 
 
 
Vánky Sebastian 

elnök        
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