MAGYAR ÍJÁSZ SZÖVETSÉG
TEREPÍJÁSZ SZAKMAI BIZOTTSÁG
Beszámoló a 2017 évről
2017.évben változás történt a TSZB összetételében. A 2017. évi közgyűlés után, megköszönve az
addigi TSZB munkáját, a Szövetség Elnöksége Nagy Gábort bízta meg a terepíjász szakág vezetésével.
További vezetőségi tagok: Molnár Ferenc és Fodor Ferenc lettek.
Mint minden évben köszönetet szeretnénk mondani azoknak az Egyesületeknek, akik kivették a
részüket a munkából, amit a terepíjászatért végeztünk.
Örömmel jelenthetem, hogy a tavalyi évben ismételten nőtt a résztvevők létszáma, mind a magyar,
mint a külföldi versenyzők létszámának tekintetében.
Terep GP1: Pécelen, kitűnően megszervezett, technikás versenyt bonyolított le a gödöllői Hun-Ter ÍSZ
csapata. A versenyen az osztrák válogatott is részt vett a Világjátékokra felkészülési versenyként.
A Régi-új Vektor Íjász Egyesület kiváló adottságokkal és sok tapasztalattal bír. Náluk bonyolítottuk az
Alpok-Adria terep kupa hazai állomását és a GP2-t, ami az eddigi legnagyobb létszámmal ment le a
négy év távlatában. Az osztrák, horvát nemzeti válogatottak kiemelt részvételével rekord nevezési
létszámmal lebonyolított kitűnő versenyen vehettünk részt.
Terep GP3: Alsóörsi ÍE szervezte, a már megszokott színvonalon és rendben. Ezen a versenyen is részt
vett mind a Magyar- , mind az Osztrák válogatott a Világjátékokra felkészülési versenyként.
Országos Bajnokság: augusztusban a Paksi Celőke ÍE szervezte az Országos Bajnokságot. A
dunakömlődi sípályán megrendezett verseny feladta a leckét minden résztvevőnek. Valóban méltó
volt a verseny egy Országos Bajnoksághoz. Köszönhetően az egyesület jó kapcsolatainak, média-,
tévés érdeklődés is kísérte az eseményt.
A Nemzeti Terepíjász Válogatott, Kakas István, Molnár József -Dodesz- és Buzás Károly részt vettek a
terepíjász Európa Bajnokságon a szlovéniai Mokricében. Molnár József szerepelt a
legeredményesebben a nyolcadik helyen végzett barebow kategóriában.
VILÁGJÁTÉKOK!
2017. év elején a World Archery tájékoztatta a Szövetséget, hogy olimpiai íj-férfi kategóriában
felszabadult egy kvóta, melyet a 2016. évi dublini terepíjász világbajnokság eredményei alapján
Magyarország kaphat meg, amennyiben élni kíván a lehetőséggel. Természetesen elfogadtuk a
kvótát és a Szövetség Elnöksége döntése alapján Buzás Károlyra esett a választás aki „K” szintű
válogatott íjász és a dublini Világbajnokságon is részt vett.
Wroclawban a Világjátékokon Kakas István (kvóta szerző is volt) barebow-, Buzás Károly olimpiai
íj kategóriában kategóriában képviselte Magyarországot. A csapat vezetői feladatokat Vánky
Sebastian a Magyar Íjász Szövetség elnöke látta el. Wroclawban új versenyrendszert vezettek be,
mely eltért az eddigi Világ- és Európa Bajnokság lebonyolításától.
Buzás Károly kezdte a versenyzést és 10.helyen végzett.
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Utána Kakas István következett barebow kategóriában. István nagy küzdelemben vívta ki magának
a négybe jutást, majd óriási döntőzéssel beírta magát a Világ- és Magyarország íjászatának
aranykönyvébe, megnyerte a versenyt.
Külön köszönetünket fejezzük ki Vánky Sebastiannak aki végig ott állt mindkét versenyző mögött
és mindent megtett, hogy zavartalanul a feladatra koncentrálhassanak.
Köszönjük a helytállást és szeretettel gratulálunk!

Sok sikert kívánunk az idei, 2018-as verseny évhez!
Nagy Gábor
Terepíjász Szakbizottság Elnöke

