A Történelmi Szakmai Bizottság beszámolója a 2021. évi versenyévad eredményeiről.
Hazai versenyek: A 2020-as évben a covid végett csak hazai versenyek voltak. Pécsen február 8-án a
Történelmi Teremíjász OB 267fő versenyzővel, Várpalotán, Sándorfalván, Tiszaújvárosban, Sárváron
szabadtéri OB-ra kvalifikációs és minősítő versenyek, augusztus 21-22-23-án Tatán a járványhelyzett
végett elmaradt Világbajnokság helyszínén egy összevont OB (Szabadtéri és Távcéllövő OB) melyen a
nevezői létszám a szabatéri OB-ra 241fő, a Távcéllövő OB-ra eddigui legnagyobb létszámmal 109fő
versenyző volt. A kvalifikációs versenyeknek a főbb feladata azon kívül, hogy az OB-ra való bejutást
biztosítsa, az hogy megismertesse az íjászokkal a szabályzatot, versenyrendszert, felkészülési
lehetőséget biztosítson az OB-ra és egyben népszerűsítse a szakágat helyi szinten is. 2019-ben
bevezetésre került külön egy Csapatverseny is, melynek feltétele volt, 2 kvalifikációs verseny és az
OB. A 8 kvalifikációs verseny közül az egyiken kellett teljesíteni a kvalifikációs szintet, hogy az OB-n
részt lehessen venni. A minősítés megszerzéséhez a versenyzőknek teljesíteni kellett a kvalifikációs
szintet plusz az OB-n meglőni a minősítési szinteket. A szakmai bizottség ezeket a plusz
lehetősségeket azért vezette be, hogy a versenyzőket össztönözzék a versenyeken való résztvételre
azután is, hogy meglőtte a kvalifikációs szintet.
Továbbra is minden kategória I. helyezettje Magyar Bajnoki vándordíjat kap, (egy gravírozott,
rézveretes szarukürtöt) amire az aktuális bajnokok neve fel van gravírozva, és aki háromszor
megnyeri, az megtarthatja a díjat és új vándordíj megy tovább. Minden minősítést szerzett íjász is
külön egyedi plakettet kap a minősítési szintjének megfelelőt, így nagyobb hangsúlyt fektetve a
minősítési szintekre, hogy nem csak a legjobbak legyőzése legyen a cél hanem „ saját magunk”
legyőzése is. 2016-ban meghirdetett és 2017-ben útjára indított -Mesteríjász cím- melynek lényege
hogy a 3 OB-n (Terem, Szabadtéri, Távcéllövő) 2 éven belül meg kell tudni lőni az I. osztályú
minősítést, 2020-ban 2 fő szerezte meg a Mesteríjász címet: Hunyiné Dr. Domokos Emőke immáron
3.szor és Szalma József. A mesteríjász címmel egy egyedi sárga és vörösrézből készült plakett és
100.000Ft támogatás járt.
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