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Hazai versenyek: 

 

A 2015-ös évben is folytatva az utat, kvalifikációs rendszerben kerültek megrendezésre a Történelmi szakág 

versenyei.  10 kvalifikációs verseny került országszerte megrendezésre, az első Terem OB és az Országos 

Bajnokság a Nemzeti Bajnoksággal, ahol külhoni magyar íjászok is részt vehettek ingyenesen. Az OB meg 

az NB egy napon volt megrendez Budapesten a Vajdahunyad várnál, rekord nevezői létszámmal közel 300 

versenyzővel! (2013-ban: 48 fő, 2014-ben: 95 fő, 2015-ben közel 300 fő!!) 

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. 

A 10 kvalifikációs verseny közül az egyiken kellett teljesíteni a kvalifikációs szintet, hogy az OB-n részt 

lehessen venni. A Nemzeti Bajnokság nyílt nevezésű volt. A minősítés megszerzéséhez a versenyzőknek 

teljesíteni kellett a kvalifikációs szintet plusz az OB-n meglőni a minősítési szinteket. A kvalifikációs 

versenyeken és az OB-n való részvétel egyik feltétele volt a minimális történelmi jellegű viselet. Fontos 

megjegyezni, hogy a közel 300 fős OB-n viselettel nem volt probléma! 

 

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. 

 

Külföldi versenyek: 

Az IAA Történelmi Európa Bajnokság elmaradt, mely 2016. februárban a FeHoVán lett megrendezve. 

A szakág kapott meghívást Törökországba, Isztambulba egy komoly 24 országból 256 versenyzőt számláló 

meghívásos nemzetközi történelmi íjász bajnokságra (A verseny tradicionális török puta célokból ált, WA 

és IAA versenyszabályokból összegyúrva). 6 magyar versenyző indult a versenyen, kiemelkedő 

eredményeket elérve. Gyerek kategóriában kimagasló pontszámmal Zvolenszki Richard megnyerte a 

versenyt. Felnőtteknél szoros versenyben: Nahóczki Péter 2., Kovács Zsolt 3., Lovász Tamás 4., Therman 

Szilárd 5. helyezést értek el. 

 

Szabályzat: 

További években bővíteni szeretnénk a szakág versenyfajtáit, távcéllövő versenyekkel. és kiépíteni régiós 

versenyrendszert, bajnokságokat és más szakágakhoz hasonlóan olyan versenyrendszert ahol megfelelő 

továbbjutási lehetőséget tudunk biztosítani. (régiós-kvalifikációs versenyek> Országos Bajnokság> 

Nemzetközi versenyek, EB, VB (főként IAA-n keresztül). 

 

Novemberben több egyesületet és tapasztalt íjászt bevonva, az eddigi tapasztalatok alapján és az IAA 

nemzetközi szabályzathoz igazodva, frissítetünk a versenyszabályzaton és új VATA lőlapokat határoztunk 

meg. (méretben megegyezik a régi lőlapokkal csak a szín lett módosítva piros fehérre, és a külső vastag 

kontúrvonal eltüntettük, mert az mindig pontozási vitát generált versenyeken). A nemzetközi viszonyokhoz 

igazodva mi is szigorítottunk a történelmi íjak kategória meghatározásán, így elkerülve a történelmi íjak 

„elkorcsosulását”  

 

2016-os évtől minősítési szintek és versenyeredmények alapján elkezdtük minimálisan támogatni az 

eredményesebb versenyzőket. A terem OB-n lehetett kedvezményeket kapni az IAA Történelmi terem EB-

re és az EB-n a dobogósoknak Gyulán megrendezésre kerülő első IAA Történelmi Íjász Világbajnokságra 

(20%-ot) 

 

 



Egyéb: 

2016-os évtől elindítottuk a bírói képzéseket, jelenleg 20 történelmi bíró van a szakmai bizottsági tagokkal 

együtt, így most már minden szakági versenyen kötelező minimum egy vizsgáztatott versenybíró 

alkalmazása a versenyeken. 

 

2016 augusztus 30- szeptember 3 kerül megrendezésre Gyulán az első HDH-IAA Történelmi Íjász 

Világbajnokság. Kínától – Nagy Britanniáig jönnek az érdeklődések, nevezések a VB-re. Az IAA 

nemzetközi szervezetnek és a hazai szakágnak is nagy előrelépés lehet a VB sikeres megrendezése. Az IAA 

lehet az első olyan nemzetközi szövetség, amely hivatalos formában nemzetközi szinten összefogja a 

történelmi íjászatot és alkot elérhető elfogadott versenyrendszert. 

 

Gyula, 2016. április 20.   

 

 

 

Lovász Tamás 

Történelmi szakmai bizottság 


