A Történelmi Szakmai Bizottság beszámolója
a 2021. évi versenyévad eredményeiről
Hazai versenyek:
A 2021-esversenyévad is nagyrész a covid járványhelyzet hatása alatt volt.
2021-ben a Teremíjász Országos Bajnokság az Érdi Sportarénába volt meghírdetve a Parkvárosi Vadászok
HÍE szervezésében, az érdi polgármester támogatásával. Sajnos az akkori járványhelyzet nem tette lehetővé,
hogy az OB-t szokott módon, rendeben lebonyolítjuk, így annak megszervezését elhalasztottuk, majd
teljesen lemondtuk. Ezért 2021-ben a Teremíjász Országos Bajnokság elmaradt!
Szabadtéri versenyeink normál rendben zajlottak. 5 központi kvalifikációs és minősítő versenyünk volt
(Érden-Parkvárosi Vadászok HÍE, Kisnánán-Kerecsényi László ÍE, Várpalotán-Thury Vár Vitézei,
Püspökladányban- Griff Íjász Egyesület, Sárváron-Sárvári Hagyományőrző ÍE). A versenyek átlag 150fős
létszámmal zajlottak, különösebb fennakadás, kiemelkedő problémák nélkül.
A szabadtéri Országos Bajnokság, mint minden évben, egyedi kiemelkedő helyszínen került megrendezésre,
Pécsváradon a pécsváradi vár területén. Az OB-ra 327 érvényes kvalifikáció volt, és 214fő tényleges induló.
A verseny nagy részét elmosta az eső, de a versenyzők sportszerű, pozitív hozzáállása végett a versenyt nem
kellett leállítani így egyben mind a 24 lőállást teljesítve fejeződött be az OB rangsoroló része30 egyéni
kategóriában és csapatbajnokságban hirdettünk eredményeket..
Új és egyben első Országos Bajnokságként hirdettük ki és szerveztük le az Őcsényi réptéren a Távlövő
Magyar Bajnokságot a HDH-IAA nemzetközi versenyszabályzat alapján. 60 induló volt, ami túltett a
várakozásinkon. A Távlövő verseny egy új versenyzési forma szervezett kezetek közöt amit még
népszerűsíteni kell! Az OB nem tartozik bele a mesteríjász címért való küzdelembe.
2021-ben mesteríjászt nem avattunk.
Külföldi versenyek:
Hazai szinten nem volt nemzetközi verseny!
Két kiemelt Nemzetközi verseny COVID helyzet végett nem volt
Nemzeközi kapcsolatainkat ápolva, kihirdettük: 2022 augusztus 14-20 Gyulán kerül ismét megrendezésre a
HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság
Szabályzat:
Az szabadtéri Országos Bajnokság után már szokásosan megkértük a versenyzőket, hogy a szabályzatot,
versenyévadot értékelve észrevételekkel, javaslatokkal segítsék a munkákat. Novemberben a főbb
versenyrendezők, bírók bevonásával az eddigi tapasztalatok alapján és az IAA nemzetközi szabályzathoz
igazodva, frissítetünk a versenyszabályzaton Ezzela célunk, hogy minél sokrétűbb versenyrendszert
hozzunk létre, és így a szakágon belül minden versenyzési igényt formát le tudjunk fedni, és a szabadidős
íjászoknak alternatívát biztosítva az úgynevezett örömíjászversenyekkel szemben.
Ősszel,2022-re 1 Teremíjász OB-t, 4 központi kvalifikációs vesrenyt, 3 Szabadtéri (Normál, Távcél, Táv)
Ob-t és Világbajnokságot hirdettünk.
Minden meghirdetett versenyre időben megtaláltuk a megfelelő versenyszervező egyesületeket,
helyszíneket.
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