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A Nemzeti „A” és „B” Válogatottba történő jelentkezésnek lehetőségei,
módja és felvételének feltételei.

A válogatottba való bekerülés minden versenyző,
edzője és klubja számára megtiszteltetés.
A válogatott versenyzők képviselhetik országukat,
viselhetik nemzeti színeinket a különböző világversenyeken és
egyéb nemzetközi rendezvényeken.

A Magyar Íjász Szövetség, továbbiakban MÍSZ, kiemelt törekvése az íjász versenysport felépítése,
megerősítése és a nemzetközi mezőnyhöz történő felzárkóztatása. A versenyek közül a WA (FITA)
pálya versenyrendszert kezeli kiemelten.
Az elkövetkező években MÍSZ az alábbiak szerint részesíti előnyben a válogatott tevékenységet.
1 pálya olimpiai utánpótlás
2 pálya csigás utánpótlás
3 pálya felnőtt
4 paralimpia
5 terep
Kategóriák
A Nemzeti „B” válogatott kialakítása a pálya szakágnál történik.
A Nemzeti „A” Válogatott kialakítása, az alábbi kategóriákban és korcsoportokban mindkét nemre
vonatkozóan történik:
pálya szakág
olimpiai
felnőtt
ifjúsági
kadet
csigás
felnőtt
ifjúsági
kadet

paralimpia szakág
olimpiai
felnőtt
csigás
felnőtt

terep szakág
olimpiai
felnőtt
ifjúsági
csigás
felnőtt
ifjúsági
barebow
felnőtt
ifjúsági

Válogatottság feltétele
A fenti kategóriák versenyzői a 2017-ben elért eredményeikkel pályázhatnak a 2018-as évi
válogatottságra. A fent felsorolt szakágak szabadtéri versenyein az alábbi táblázatokban meghatározott
pontszám („A” és „B” válogatott szint) 3 alkalommal történő teljesítésével jogosultak pályázni a
Nemzeti Válogatottba történő felvételért.
Pályázat beadása
Azok a felnőtt, ifjúsági és kadet íjászok, akik a 2018-as Nemzeti válogatottba a felvételüket kérik,
pályázatot kell benyújtaniuk írásban MÍSZ sportigazgatója felé. A beadott pályázatnak a személyes
adatokon kívül tartalmaznia kell, az elért eredményeit, pontszámait, a versenyek pontos helyét és idejét.
A pályázatokat benyújtani személyesen az iroda nyitvatartási idejében, postai úton, valamint e-mailben
lehet.
Magyar Íjász Szövetség
Windischmann Mercédesz sportigazgató részére
Budapest
Margit u. 28.
1163
mercedesz@misz.hu
A pályázat beérkezésének határideje 2017. szeptember 30. 24:00h.
A válogatott tagság időtartama
A nemzeti válogatott tagság időtartama 1 versenyév.
A pályázatok elbírálása
A beérkezett jelentkezéseket a sportigazgató és a szövetségi kapitány közösen kiértékelik. Ezt követően
nyújtják be javaslataikat elfogadásra MÍSZ elnöksége felé. Amint az indítvány MÍSZ elnöksége által
elfogadásra kerül, a sportigazgató személyesen közlik az érintett íjászokkal a Nemzeti Válogatott
kerettagságba való felvételüket, és a csapatnévsort MÍSZ honlapján nyilvánosságra hozzák. Az új
csapattagok az első közös edzésen megkapják a válogatott mezre felvarrható aranykoszorús Nemzeti
„A” Válogatott emblémát és az ezüstkoszorús Nemzeti „B” Válogatott emblémát.
Minősítési pontok

Pálya Szakág

„B” Válogatott
szint

"A" Válogatott
szint

Olimpiai férfi
Olimpiai nő
Csigás férfi
Csigás női

625
615
670
660

630
620
680
670

Olimpiai ifjúsági férfi
Olimpiai ifjúsági nő
Csigás ifjúsági férfi
Csigás ifjúsági női

615
605
655
645

620
610
660
650

Olimpiai kadet férfi
Olimpiai kadet nő
Csigás kadet férfi
Csigás kadet női

605
595
645
635

610
600
650
640

Paralympia Szakág

„A” válogatott
szint

Férfi olimpiai egyéni, nyílt

575

Női olimpiai egyéni, nyílt

520

Női olimpiai egyéni W1

480

Férfi csigás egyéni, nyílt

630

Női csigás egyéni, nyílt

600

Férfi csigás egyéni W1

575

Terep Szakág

„A” válogatott
szint

Csigás férfi
Csigás ifjúsági férfi
Csigás nő
Csigás ifjúsági nő
Olimpiai férfi
Olimpiai ifjúsági férfi
Olimpiai nő
Olimpiai ifjúsági nő
Barebow férfi
Barebow ifjúsági férfi
Barebow nő
Barebow ifjúsági nő

760/380
730/365
730/365
680/340
660/330
600/300
620/310
540/270
620/310
560/280
580/290
500/250

Pálya versenyek
A minősítést a pálya és paralimpiai íjászok, a szövetségi kapitány által meghatározott hazai, vagy
nemzetközi WA (FITA) versenyeken lőhetik meg, ahol a nemzeti edzők megfigyelhetik az esélyes
jelölteket. Azok a versenyzők, akik már a Nemzeti „A” Válogatott keret tagjai, a minősítésüket
világversenyen is megszerezhetik.
1. Magyar Bajnokság, szabadtéri versenyen történő részvétel
2. 4X Közép-európai Kupa (CEC) versenysorozaton való részvétel

3. 3X GP-ken való részvétel
4. Duna Kupa-n való részvétel (utánpótlás sportolók)
Azok a magyar sportolók, akik tartósan külföldön tartózkodnak (munkájuk, tanulmányaik miatt) a CEC
versenyeken és egyéb külföldön megrendezett WA szabályrendszerű versenyeken teljesíthetik a
minősítési pontokat. A külföldön élő sportolók, akiknek szándékukban áll pályázni a Nemzeti Válogatott
csapatba, versenyeik jegyzőkönyveit kötelesek, folyamatosan a szövetségi kapitánynak megküldeni.
Terep versenyek
A kvalifikáció lehetséges bármilyen WA AAFC 2 napos terep versenyeken.
2X GP
2X AAFC 2 napos verseny
A terep szakág a 2018-as válogatottba pályázó és a már a válogatott keretben lévő versenyzői a
versenyeken elért eredményeiket a nemzeti edzőjük és a szövetségi kapitány részére rendszeresen
kötelesek megküldeni.
Nemzetközi versenyek és a kiutazások feltétele
Azok a válogatott versenyzők, akik a megfelelő nemzetközi szintet (kiküldetési szint) teljesítik,
lehetőséget kapnak Európa és Világ versenyeken való szereplésre. MÍSZ az anyagi lehetőségeihez
mérten, a sporttörvényben meghatározott módon a sportigazgató és a szövetségi kapitány javaslatára
megtervezik az éves versenyeken történő részvételt, és a kiutazó csapat létszámát. A kiküldetési szint és
a kiutazás feltételei a Kiküldetési Irányelvek 2018. évre dokumentumban leírtak szerint történik.
Nemzetközi világversenyek fontossági sorrendje
MÍSZ stratégiája alapján a világversenyekre történő kiutazás az alábbi támogatottsági sorrend szerint
történik
1.) pálya felnőtt - utánpótlás (olimpiai, csigás)
2.) para
3.) terep

Mindenkinek sikeres versenyzést és pályázást kívánok!
Budapest, 2017. február

Windischmann Mercédesz
Sportigazgató
Magyar Íjász Szövetség

