A 3D Szakmai Bizottság beszámolója
a 2020. évi versenyévad eredményeiről

Az elmúlt év az élet sok területéhez hasonlóan az íjász sportágat is kényszerpályára állította.
A világméretű koronavírus járvány elleni védekezés miatt bevezetett kormányzati
intézkedéseket figyelembe véve a Szövetség megtette a szükséges lépéseket annak érdekében,
hogy ebben a nehézségekkel teli évben is értékes sportélményekkel gazdagodjon az íjász
társadalom.
A MISZ döntéseket hozott és javaslatokat fogalmazott meg, amelyek érintették az edzések
tartását, versenyek szervezését, és folyamatosan információkkal látta el a sportolókat.
Sok más verseny mellett sajnálatos módon az ismert körülmények miatt a Szekszárdra
tervezett HDH-IAA 3D Világbajnokság is elhalasztásra került.
A versenyszezon jelentős késést követően 2020. júniusában indulhatott el újra, a járványügyi
szabályok betartásával, valamint megváltozott lebonyolítási rendszerben.
A 3D évadnyitó elmaradt. A GP sorozat is átszervezésre került, és a Kormány által hozott
korlátozások lazításának köszönhetően, fokozott odafigyeléssel, de megrendezésre kerültek az
alábbi versenyek:
GP I. Felsőtárkány Június 13-14.
GP II. Örkény Július 04-05.
OB Szekszárd Augusztus 01-02.
GP III. Ajka Augusztus 15-16.
A megváltozott szabályok szerint a GP-ken és az OB-n is elmaradt a döntőzés, így a pályán
lőtt pontok határozták meg a rangsort. GP összesítésben, pontazonosság esetén az OB-n
szerzett pontok döntötték el a végső sorrendet.
A 2020 szezonra az előző 2019. évi minősítési szintek voltak érvényesek. A GP összesítésben
csak azon versenyzők vehettek részt, akik minden GP-n részt vettek.

A hazai versenyeken részt vevők száma a korábbi évhez képest valamelyest csökkenő számot
mutatott (a szabadtéri eseményeken összesen 685 fő), aminek legfőbb oka a vírushelyzet miatt
elmaradt évadnyitó volt, azonban ettől eltekintve jól tükrözte a sportolók kitartását az, hogy a
nehéz körülmények ellenére sem apadt a versenyzési kedv.

A pályák színvonala a megszokott magas minőséget képviselte, és biztonságban lőhettek
versenyzőink.
Az alábbiakban a jelentősebb hazai versenyek rövid összefoglalója található, a vonatkozó
adatokkal együtt.

HAZAI VERSENYEK:

3D Teremíjász Országos Bajnokság, Pécs
2020. február 9.
résztvevők száma: 267 fő
3D GP1 Felsőtárkány
2020. június 13-14.
résztvevők száma: 181 fő
3D GP2 Örkény
2020. július 4-5.
résztvevők száma: 193 fő
3D OB Szekszárd
2020. augusztus 1-2.
résztvevők száma: 190 fő

3D GP III. Ajka
2020. augusztus 15-16.
résztvevők száma: 121 fő
Összefoglalva megállapítható, hogy sok szempontból korábban soha nem látott nehézségeket
hozott a 2020-as év, azonban ezekkel mind az íjász társadalom, mind a Szövetség
megbirkózott, megfelelően reagált a kihívásokra, és ezekkel az új tapasztalatokkal vágott neki
a következő évnek.
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