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3. fejezet
Bajnokságok
3.1 Világbajnokságok
3.1.1 A World Archery a következő világbajnokságok megrendezését intézi:
pályaíjász világbajnokság: reflexes és csigás kategória;
terepíjász világbajnokság (opcionálisan az U21 számára és a csapatversenyek): barebow, reflexes és csigás
kategória;
ifjúsági pályaíjász világbajnokság (U21 és U18): reflexes és csigás kategória;
para íjász világbajnokság: reflexes és csigás kategória;
3D világbajnokság (opcionálisan csapatversenyek): barebow, történelmi íj, longbow és csigás kategória;
50+ (szenior) pálya, terem és terep világbajnokság: barebow (csak terep), reflexes és csigás (ha lehetséges, más
50+ eseményekkel együtt).
És az alábbi szakágakban a megfelelő fejezetekben leírtak szerint:
flight világbajnokság;
sííjász világbajnokság;
futásíjász világbajnokság.
A fenti rendelkezés ellenére, amennyiben az Elnökség úgy ítéli meg, hogy ez nem alkalmas, akkor a világbajnokságok
nem kerülnek megrendezésre.
3.1.1.1 Kizárólag a World Archery engedélyezhet bármilyen online vagy e-sport világbajnokságot.

3.2 Kontinentális bajnokságok
3.2.1 A kontinentális szövetségek kontinentális bajnokságokat rendezhetnek.

3.3 Dátumok
3.3.1 A World Archery világbajnokságok kétévente kerülnek megrendezésre, az alábbiak szerint:
pályaíjász világbajnokság minden páratlan évben;
terepíjász világbajnokság minden páros évben;
ifjúsági pályaíjász világbajnokság minden páratlan évben;
flight íjász világbajnokság minden páros évben;
sííjász világbajnokság minden évben;
futásíjász világbajnokság minden páros évben;
para íjász világbajnokság minden páratlan évben;
50+ (szenior) világbajnokság minden páros évben.

3.4 Bajnokságok helyszínének odaítélése
3.4.1 Az a szervezet, amely világbajnokságot szeretne rendezni, a World Archery előírásainak megfelelően ajánlatot
terjeszthet elő a World Archery főtitkárának azon ország tagszövetségén keresztül, ahol a bajnokságot rendezni
szeretnék.
3.4.2 Az ajánlatot írásban kell előterjeszteni és a következőket kell tartalmaznia:
3.4.2.1 dátum.
3.4.2.2 Helyszín.
3.4.2.3 Biztosítékot arra vonatkozóan, hogy amennyire csak előreláthatóan lehetséges, nem ütközik nehézségbe a versenyzők és
csapatvezetők részvétele egyik másik tagszövetség miatt sem, sem nemzetiségi, faji, vallási vagy politikai okok miatt, valamint
a felszerelések és díjak szabadon átmehetnek a vámon.
3.4.2.4 Minden fél átlal aláírt és az Elnökség által jóváhagyott szerződés.
3.4.2.5 Garanciavállalás minden felszerelés biztosítására, valamint az aláírás időpontjában érvényes versenyrendezői kézikönyv
előírásainak való megfelelésre.
3.4.2.6 Aláírt nyilatkozat, amelyben a rendező fél elfogadja a World Archery Szabálykönyvében foglaltakat, beleértve a Viselkedési
és Etikai Szabályzatot is.
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3.4.2.7 Minden más, a World Archery által elvárt információ.

3.4.3 A rendező országot az Elnökség választja ki a megfelelő ajánlatot tevők közül, átfogó vizsgálatot követően.
3.4.4 Amennyiben a rendezéssel megbízott tagszövetség nem tudja a rendezést vállalni, vagy nem tudja a _ 3.4.2. alatti
kötelezettségeket megerősíteni, a főtitkárt és minden tagszövetséget azonnali hatállyal tájékoztatni kell.
3.4.4.1 A rendező tagszövetség minden ténylegesen és ésszerűen felmerülő költséget vállal az elmaradt rendezéssel vagy a _ 3.4.2.
alatti kötelezettségek nemteljesítésével kapcsolatban.

3.4.5 Az adott verseny lehetséges új rendezőnek való odaítéléséről az Elnökség dönt.
3.4.5.1 Ha egy tagszövetség meg szeretné változtati a bajnokság helyszínét, csak kivételes esetben, a Koordinációs Bizottság előzetes
jóváhagyásával teheti meg. Amennyiben a Koordiációs Bizottság nem hagyja jóvá a helyszínváltoztatást, a tagszövetségnek
az eredeti helyszínen kell a bajnokságot megrendeznie, vagy a World Archery elveszi a bajnokságot. Ebben az esetben a
tagszövetség a felelős minden olyan költségért, amely a helyszín megváltoztatása vagy a verseny törlése miatt következett be.

3.4.6 A Kongresszus maximális nevezési díjat állapíthat meg a világbajnokságokra.

3.5 A menedzsment felépítése
3.5.1 A bajnokságot a következő bizottságok irányítják:
Koordinációs Bizottság;
Szervezőbizottság.
3.5.2 A Koordinációs Bizottság felépítése:
a World Archery elnöke vagy az általa megjelölt helyettese, aki az elnök tisztségét tölti be. Ez a funkció elsősorban
a World Archery általános érdekeinek megvédését szolgálja;
a World Archery technikai küldötte, akinek feladata, hogy technikai szempontból biztosítsa a bajnokság zavartalan
lebonyolítását;
a rendező tagszövetség elnöke, vagy képviselője;
a szervezőbizottság elnöke;
a főtitkár vagy képviselője, akinek a feladata, hogy a World Archery érdekeit védje a marketinggel, televízióval és
médiával kapcsolatban és hogy információkat gyűjtsön, amelyek szükségesek lehetnek jövőbeni bajnokságok
megrendezésekor.
3.5.3 A világbajnokságot a Koordinációs Bizottság irányítja, amely a következőkért felelős:
a rendezvény felügyelete és gördülékeny lefolyása;
a szabályok, rendelkezések betartása;
mindenféle vita, panasz vagy tiltakozás elrendezése, amelyek nem tartoznak egyik más bizottság, vagy a zsűri
hatáskörébe sem;
sürgősségi feladatok ellátása, amelyek biztosítják a bajnokság gördülékeny lebonyolítását és védik a World
Archery jó hírét;
minden más kérdés eldöntése, amelyeket nem szabályoz a Szabálykönyv;
eredményhirdetések szervezésének felügyelete.
3.5.4 A technikai küldöttet a World Archery jelöli ki, a bajnokság technikai szempontból való felülvizsgálatáért.
A következőkért tartozik felelősséggel:
3.5.4.1

szorosan együttműködik a Koordinációs Bizottság elnökével, valamint a Szervezőbizottság képviselőjével;
összekötő kapocs a verseny vezetőbírója, indítóbírója és a Koordinációs- vagy a Szervezőbizottság között;
tanácsokkal segíti a szervezőket a szabályokról és azok alkalmazásairól;
ellenőrzi a verseny során használandó sportlétesítményeket és a pálya felszereléseit;
ellenőrzi, hogy az előkészületek a szabályok és a Versenyrendezői kézikönyv előírásainak megfelelően zajlanak;
jelentést készít az előkészületek alakulásáról az Elnökség számára;
felügyeli és segíti a lőállásbeosztás elkészítését;
megszervezi és levezeti a csapatkapitányi megbeszélést;
biztosítja a szabályok betartását;
tanácsadással segíti a Koordinációs Bizottságot a szükséges változtatásokkal kapcsolatban, a World Archery érdekeinek
és a bajnokság minőségének megfelelően.

3.5.5 A szervezőbizottság a bajnokság szervezéséért és végrehajtja a Koordiánációs Bizottság döntéseit.
3.5.5.1 A szervezők hatvan nappal a bajnokság kezdete előtt tájékoztatják a World Archery-t, hogy hány sajtóakkreditációs kártyát
szeretnének kiadni.

3.5.6 A szervezőbizottság minden, a verseny odaítélése és bajnokság közötti Kongresszuson beszámolót terjeszt elő arra
vonatkozóan, hogy milyen készültségi szinten áll a bajnokság szervezése.
3.5.7 A szervezőbizottság teljes mértékben felelős a bajnokság pénzügyeiért a következők szerint:
nevezési díjak összegének meghatározása – a Kongresszus által megállapított kereteken belül;
doppingellenőrzések költségeinek viselése.
3.5.8 A World Archery a szervezőbizottsággal egyetértésben megszervezi az ételek szállítását, a szállást és a bírók szükség
szerinti helyközi szállítását, amelyek költségeit a szervezők viselik.
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3.5.9 A főtitkár értesít minden tagszövetséget, amennyiben egy kategória vagy korosztály számára nem kerül megrendezésre
a bajnokság. A tagszövetségeket erről a változásról legalább negyven nappal a verseny megkezdése előtt értesíteni kell.
3.5.10 A World Archery kinevez egy eredményfelügyelőt, aki segíti a szervezőbizottságot és a technikai küldöttet,
biztosítandó a megfelelő lőállásbeosztás elkészítését, az eredmények beírását és azok érvényességét, és az
eredménylista nyilvánosságra hozatalát.

3.6 Meghívók
3.6.1 Meghívót kapnak a nevezésre jogosult tagországok, a tiszteletbeli tisztségviselők, az Elnökség és az állandó bizottságok
képviselői.
3.6.1.1 Legalább hat (6) hónappal a verseny első napja előtt a szervezők feladata a következő:
meghívók kiküldése a nevezésre jogosult tagszövetségeknek;
részletes információ a nevezési díjakról;
előnevezési lap, amely a versenyők és csapatvezetők várható számát tartalmazza versenyszámonként;
végleges nevezési lap, amely tartalmazza a versenyzők és neveit versenyszámonként, valamint a csapatvezetők neveit;
információ a szállásról, foglalásról, étkezésről stb. a költségek megjelölésével.
3.6.1.2 Legalább három (3) hónappal a verseny első napja előtt a rendező tagszövetség minden, a résztvételre jogosult
tagszövetségnek megerősítést küld, hogy a bajnokság a kiírás szerint megrendezésre kerül.

3.7 Nevezések
3.7.1 Minden, tartozással nem rendelkező tagszövetség nevezhet versenyzőt Appendix 1-Congress Procedures, _ 3.1.6. in
Book 1).
3.7.1.1 Az a tagszövetség, amely versenyzőt szeretne indítani egy bajnokságon, a következők szerint kell regisztráljon:
legkésőbb kilencven (90) nappal a verseny első napja előtt - kötelező jelleggel - beadja az előnevezési lapot;
legkésőbb húsz (20) nappal a veseny első napja előtt beadja a végleges nevezési lapot;
azon tagszövetségek, amelyeknél a végleges nevezésben a szereplő versenyzők száma kettőnél (kadet és ifjúsági korosztály
esetén négynél) többel eltér az előnevezésben megadott létszámtól, úgy az Elnökség által megállapított büntetődíjat kötelesek
kifizetni;
azon csapatok, amelyek a 20 napos határidő után neveznek, vagy ezen határidő után változtatnak a csapatösszetételen,
változásonként vagy új nevezésenként 150 USD-t kötelesek fizetni;
a World Archery semmilyen körülmények között sem fogad el a hivatalos edzés, vagy a csapatvezetői értekezlet (amelyik
hamarabb van) után beérkező nevezést.
3.7.1.2 A határidő után benyújtott nevezéseket a szervezők vagy a World Archery elutasíthatják; azonban, ha a késedelem oka a
tagszövetség önhibáján kívüli, ez esetben a szervező és a World Archery elfogadhatja a nevezést. World Archery fenntartja
magának a jogot, hogy minden, a 20 napos határidő után beérkező nevezést visszautasítson, amennyiben az adott nevezés a
program megváltozását eredményezné, vagy egyéb szervezési problémát idézne elő. A döntést a főtitkár hozza meg, miután
konzultált a szervezőbizottsággal.
3.7.1.3 A tagszövetségeknek a szervezők által kiállított számlát a hivatalos edzésig teljes mértékben ki kell egyenlíteniük. Amennyiben
nem történik meg a számla kiegyenlítése a hivatalos edzés előtt, a szervezők vagy a World Archery a szervezőkkel történő
konzultáció után visszautasíthatják a nevezéseket, és, ilyen esetben a tagszövetség a teljes összeg kifizetéséig ideiglenesen
felfüggesztésre kerül.

3.7.2 A jelentkezési lap benyújtása magában fogalalja az alábbiakat:
nyilatkozat arról, hogy a tagszövetségnek nincs tartozása (ld. Appendix 1-Congress Procedures, _ 3.1.6. in Book 1
);
a tagszövetség fedezi saját versenyzői, csapatvezetői kiadásait betegség vagy baleset esetén;
minden versenyző és csapatvezető aláírta a Doppingellenes Egyezményt (ld. The correct reference will be
inserted as soon as possible.).
Amennyiben ez nem teljesül, azon tagszövetség versenyzői nem vehetnek részt a bajnokságon.
3.7.3 A tagszövetségenként nevezhető versenyzők száma korlátozott.
3.7.3.1 Világbajnokságokra tagszövetségenként maximum három (3) versenyző nevezhető kategóriánként.
3.7.3.2 A vegyes csapat ugyanabból a kategóriából, egy-egy női és férfi versenyzőből áll.
3.7.3.3 Az egy tagszövetség által a versenyekre regisztrálható csapatvezetők száma limitált. Világbajnokságokon vagy világranglistás
versenyeken a csapatvezetők száma maximum az 50%-a lehet, kerekítve, a versenyre benevezett versenyzőkéhez képest.

3.7.4 Abban a kategóriában, amelyben az előnevezések alapján tizenkettőnél kevesebb egyéni és hatnál kevesebb csapat
induló várható, nem hirdetnek világbajnokot. Az ifjúsági, kadet és para kategóriák esetében a jelentkezéshez nyolc
egyéni és négy csapat szükséges minimálisan.
3.7.4.1 Amennyiben a kieséses versenyhez szükséges egyéni/csapat létszámnál kevesebb van, úgy erőnyerés bármely kieséses
fordulóban (ld. 4.5. Fordulók) lehetséges.
3.7.4.2 Egy meccs, amelyben valaki erőnyerő, olyan meccs, amely azért nem kerül megrendezésre, mert a szükségesnél kevesebb
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versenyző vesz részt a versenyen annál, hogy mindenkinek jusson ellenfél a kieséses fordulókban. Az erőnyerő
versenyző/csapat automatikusan a következő fordulóba jut.
3.7.4.3 A rendezőnek minden utánpótláskorú versenyző születési dátumát el kell kérnie, hivatalos irat alátámasztásával.

3.7.5 .

3.8 Akkreditáció
3.8.1 A szervezők minden résztvevő és hivatalos személy részére akkreditációt bocsátanak ki a World Archery akkreditációs
irányelvei alapján:
3.8.1.1 Az akkreditációs kártya a verseny területén mindig szükséges, amelyet az arra illetékes személy kérésre be kell mutatni.
3.8.1.2 A versenyterület különböző részeire csak az oda megfelelő akkreditációval rendelkezők mehetnek be.

3.9 A bajnokság dokumentumai
3.9.1 A szervezők a következő dokumentumok elkészítéséért felelősek:
3.9.1.1 A bajnokság programja dátumokkal, időpontokkal és versenyhelyszínekkel, ünnepségekkel, a versenyzők és csapatvezetők
érdeklődésére számot tartható szolgáltatásokkal; ezt a programot a Koordinációs Bizottságnak jóvá kell hagynia.
3.9.1.2 Lőállásbeosztás, valamint a verseny rész- és végeredményei a versenypályán biztosítandók;
3.9.1.3 A verseny után a World Archery részletes jegyzőkönyvet biztosít.

3.10 Indítóbíró
3.10.1 A Bíróbizottság nevezi meg az indítóbírót.
3.10.1.1 A szervezők megneveznek egy helyettes indítóbírót és, amennyiben szükséges, egy vagy több asszisztenst.
3.10.1.2 Az indítóbírónak, a helyettesének és az asszisztenseinek a verseny ideje alatt nincs más feladata és a lövéseknél sem kell részt
venniük.

3.11 A bajnokság bírói testülete
3.11.1 A bírói feladatokat a bajnokság bírói testülete látja el.
3.11.1.1 Nemzetközi versenyeken minimum egy bíró kerül beosztásra minden hét céltáblára pályaíjász bajnokság, illetve négy
céltáblára terepíjász bajnokság rangsoroló fordulói alatt.
3.11.1.2 Egyéb versenyek esetén legalább egy bírónak jelen kell lennie. Minden 10 táblára legalább egy bíró kerül beosztásra.

3.11.2 A bírókat a Bíróbizottság jelöli ki.
3.11.2.1 A Bíróbizottság közli a kijelölt bírók nevét a főtitkár és a szervezők felé, nem később, mint 90 nappal a verseny első napja
előtt. A Bíróbizottságnak még ezen közlés előtt kézhez kell kapnia annak a megerősítését, hogy a felkért bírók jelen tudnak
lenni a versenyen.
3.11.2.2 Amennyiben lehetséges, egy tagországból kettőnél több bíró nem jelölhető ki egy versenyre.

3.11.3 A Bíróbizottság plusz egy bírót vezetőbírónak jelöl ki.
3.11.3.1 A verseny bírói testülete szorosan együttműködik a technikai küldöttel.
3.11.3.2 Terep bajnokságokon minden bíró valamilyen kommunikációs eszközzel összeköttetésben van a versenyközponttal (ld. The
correct reference will be inserted as soon as possible.).

3.11.4 A vezetőbíró, a bírói testület nevében beszámolót készít a versenyről a főtitkár számára.

3.12 A bírók feladata, felelősségi köre
3.12.1 A bírók feladata biztosítani, hogy a bajnokság a Szabálykönyv előírásainak megfelelően zajlik le, és minden versenyző
igazságos elbírálásban részesül.
3.12.1.1 Ellenőrzik a lőtávolságokat és a pálya helyes felépítését; a vesszőfogók és a lőlapok elhelyezését; azaz, hogy a vesszőfogók
egyforma szöget zárnak be a függőlegessel és a lőlapok az előírt magasságban vannak a talajtól.
3.12.1.2 A pálya minden felszerelését ellenőrzik.
3.12.1.3 A verseny előtt minden versenyző felszerelését ellenőrzik és a későbbiekben a verseny során bármikor.
3.12.1.4 Felügyelik a lövés és a találatok értékelésének menetét.
3.12.1.5 A felmerülő, a lövést érintő kérdésekben konzultálnak az indító- és a vezetőbíróval.
3.12.1.6 Kezelik a felmerülő vitákat és óvásokat, és ha szükséges, továbbítják azokat a zsűrinek.
3.12.1.7 Az indítóbíróval együttműködve szükség esetén megszakítják a lövészetet, akár az időjárási feltételek, akár elektromos
probléma, akár súlyos baleset vagy egyéb probléma miatt, de lehetőség szerint az adott napi programot teljesítik.
3.12.1.8 Figyelembe vesznek minden, a tárgyhoz tartozó bejelentést vagy kérést a csapatkapitányok részéről, és amennyiben szükséges,
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intézkednek. Együttes döntést hoznak egyszerű szavazattöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén a vezetőbíró szavazata dönt.
3.12.1.9 Kezelik a lövészet levezetésére vagy a versenyzői viselkedésre vonatkozó kérdéseket. Ezeket a kérdéseket késedelem nélkül kell
benyújtani a bírókhoz, és minden esetben az eredményhirdetés előtt. A bírók, vagy adott esetben a zsűri döntése véglegesnek
tekintendő.
3.12.1.10 Ellenőrzik, hogy a versenyzők és a csapatvezetők betartják a Szabálykönyvben előírtakat, valamint a bírók által szükségesnek
ítélt döntéseket és útmutatásokat.

3.13 Zsűri
3.13.1 A zsűri három tagból áll, amelyet a Végrehajtó Bizottság nevez ki minden világbajnokságra.
3.13.2 A zsűri döntése végleges.
3.13.3 A bírók döntései ellen írásban óvhatnak a csapatkapitányok vagy más személyek, amennyiben nincs kijelölt
csapatkapitány.
3.13.3.1 Amennyiben az óvás kihat egy versenyző egyik fordulóból a másikba való jutására, az óvást írásban a verseny bírótestülete
elnökének kell benyújtani az érintett forduló vagy meccs vége után öt percen belül, amelyik előbb következik. A döntő
fordulók alatt a meccs vége után öt percen belül be kell nyújtani az óvást, vagy a következő meccs kezdetete előtt, amelyik
előbb következik.
3.13.3.2 Az írásos óvást az érintett forduló vagy meccs után 15 percen belül be kell nyújtani a zsűrinek.

3.13.4 Az óvás díj megfizetéséhez kötött, amely visszafizetésre kerül, amennyiben az óvást a zsűri elfogadja vagy
megalapozottnak találja. Az óvási díj összegét az Elnökség évente határozza meg.
3.13.5 Amint egy óvás beérkezik, a csapatvezetőket értesíteni kell róla és tárgyáról.
3.13.6 A szervezőbizottság tagjai vagy azok, akik részt vesznek a bajnokságon, nem lehetnek zsűritagok.
3.13.7 A zsűrinek a bajnokság egész ideje alatt rendelkezésre kell állnia, beleértve a hivatalos edzés napját is. A kieséses
fordulók alatt a versenypályán kell tartózkodnia.
3.13.8 A zsűri döntését az óvás benyújtója, a bajnokság vezetőbírója és a szervezők a verseny következő fordulója, vagy az
eredményhirdetés előtt kapják meg.

3.14 Beírók
3.14.1 Megfelelő számú beíró személy áll rendelkezésre, hogy minden táblára jusson egy a bajnokságon.
3.14.1.1 Ezek a beíró személyek lehetnek versenyzők, amennyiben több, mint egy versenyző van táblánként. A szervezők által kijelölt
beírók és azok, akik nem vesznek részt a lövésben, nem vonhatók be a találatok értékelését befolyásoló döntésekbe. Terep
bajnokságon csapatonként két versenyző kerül beíróként kijelölésre.
3.14.1.2 Azok a beírók, akik nem versenyzők, egy vagy több hivatalos személy ellenőrzése alatt állnak, akiket a szervezők jelölnek ki,
és akik felelősek a beírások helyes vezetéséért.
3.14.1.3 Egy vagy több megfelelő méretű eredményjelző táblát kell fenntartani, amelyen a céltábla száma, a versenyző neve,
országkódja és legalább az első nyolc helyezett eredménye látható minden esemény során.
3.14.1.4 Elektromos beírás esetén is kell kézi beírást alkalmazni. A beírólapra írt találati értékek és információk minősülnek
hivatalosnak.

3.15 A lőállásbeosztás elkészítése
3.15.1 Minden versenyző rajtszámot kap a szervezőktől. Ezt a számot viselniük kell, hogy a nézők és mások beazonosíthassák
őket.
3.15.1.1 A rajtszám változatlan marad a verseny ideje alatt (kivéve _ 3.15.1.5. ).
3.15.1.2 A versenyzők céltáblára vagy csoportokba való beosztását és a megfelelő rajtszámokat elektronikus úton hozzák létre és azt a
technikai küldött jóváhagyja.
Nők és férfiak, különböző kategóriák külön kerülnek beosztásra. Terep és 3D bajnokságokon az azonos tagországból érkező
versenyzők legalább egy csoportnyi távolságra vannak egymástól, míg más bajnokságokon lehetnek egymást követő
céltáblákra vagy csoportokba beosztva.
3.15.1.3 A hivatalos edzés előtti napig van lehetőség a nevezéseken változtatni.
3.15.1.4 A csapatvezetők és a versenyzők részt vehetnek a lőállásbeosztás elkészítésén, de nem szólhatnak közbe.
3.15.1.5 Az olimpiai játékokra és a pálya világbajnokságokra vonatkozóan: a kvalifikáló vagy rangsoroló fordulók után a
versenyzők a kvalifikáló/rangsoroló fordulóban elért helyezésüknek megfelelően új rajtszámot kapnak: 1 - 64 (32, 104)
egyéni versenyzők esetén. Ezen számot már a verseny végéig viselni kell.

3.16 Lőállásbeosztás felülvizsgálata
3.16.1 Bajnokságokon a versenyzők a következők szerint helyezkednek el:
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3.16.1.1 A kvalifikációs fordulókra a bírók módosíthatják a lőállásbeosztást azért, hogy egy táblán ne legyen egynél több versenyző
ugyanazon tagszövetségből. Semmilyen körülmények között sem lehet egy táblához kettőnél több, ugyanazon tagszövetséget
képviselő versenyzőt beosztani.
3.16.1.2 A pálya bajnokságokon a versenyzők a kiesési fésűn (ld. 4. sz. melléklet-Kiesős fésűk) a rangsoroló fordulókban elért
eredményük alapján kerülnek besorolásra.
3.16.1.3 A terep világbajnokságokon az első napi rangsoroló fordulók és minden egyes forduló után, a megelőző körben elért helyezés
szerint. A rendezők kötelesek figyelni arra, hogy ne legyen egynél több versenyző ugyanazon tagszövetségből egy csoportban.
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor sem lehet semmilyen körülmények között sem kettőnél több versenyző ugyanazon
tagszövetségből egy táblánál, a döntő fordulók (elődöntők és éremdöntők) kivételével.
3.16.1.4 3D-ben az újrabeosztás az első rangsoroló forduló, majd minden következő forduló után történik (egészen az elődöntőkig), a
legutóbbi fordulóban elért helyezésnek, valamint a _ 3.16.1.3. pontban meghatározott alapelvek szerint.

3.17 Felszerelések ellenőrzése
3.17.1 A verseny első napja előtti napon a szervezők biztosítják, hogy az edzőpályán vagy annak közelében a bírók
megnézhessenek minden felszerelést, beleértve a tartalék felszereléseket és a tartozékokat, amelyeket a versenyzők a
versenyen (világbajnokság, olimpiai játékok, egyéb játékok és egyéb kiemelkedő nemzetközi versenyek) használni
szándékoznak.
3.17.1.1 A csapatokat ábécé-sorrendben hívják és minden versenyzőt a csapatvezetője kísér.
3.17.1.2 A bírók kérhetik a felszerelés módosítását vagy kicserélését, amennyiben azt a szabályokkal ellentétesnek találják.

3.18 Világversenyek
3.18.1 A felnőtt és az ifjúsági pálya világbajnokság formája a következő:
az reflexes kategória számára egy kvalifikáló 70m-es (U18 számára 60m-es) fordulóból, majd azt követően
olimpiai fordulókból áll;
a csigás kategória számára egy kvalifikáló 50m-es csigás forduló, majd azt követően csigás meccs fordulókból áll.
3.18.2 A terep világbajnokság formája a terepíjász forduló.
3.18.3 A 3D világbajnokság formája a 3D forduló.
3.18.4 Éjszaka is lehet íjász versenyt rendezni, amennyiben a megfelelő világítás biztosítása megoldott és a versenyzők
számára a gyakorlás lehetősége is adott hasonló körülmények között.
3.18.5 Az elnök a bajnokságok vagy játékok menetrendjét a tv-közvetítések észszerű kívánalmaihoz igazíthatja. Az ilyen
módosítás a rendezőkkel történt egyeztetést követően lehetséges. Minden változtatásnál elsőként a versenyzők érdekeit
kell figyelembe venni, akiket a változásról a lehető leghamarabb értesíteni kell.

3.19 Program és protokoll
3.19.1 A programot és a protokollt a Koordinációs Bizottság állapítja meg és teszi közzé a versenykiírásban.
3.19.1.1 A bajnokság programja a következőket tartalmazza:
csapatvezetői értekezlet;
felszerelések ellenőrzése;
hivatalos edzés;
nyitóünnepség;
verseny;
eredményhirdetés;
záróünnepség.
A program függ a versenyzők létszámától kategóriánként és a rendelkezésre álló terület nagyságától.
A programnak összhangban kell lennie a Rendezői Kézikönyvben leírtakkal.

3.20 Versenypálya
az olimpiai játékokhoz és pályaíjász világbajnokságokhoz
3.20.1 Az olimpiai játékokon, pályaíjász világbajnkoságon, ifjúsági pályaíjász világbajnokságon, para íjász világbajnokságon
és minden más kiemelkedő nemzetközi versenyen a következő szabályok érvényesek a döntők során:
3.20.1.1 A versenyzőknél a következők lehetnek:
két íj;
kiegészítők a 11. 11. fejezet-A versenyzők felszerelése in 3. könyv pont felsorolása alapján. kivéve állványos látcső.
3.20.1.2 A hivatalos személyeknél a következők lehetnek:
egy övtáska pótalkatrészekkel a versenyző egyén vagy csapat számára;
egy kézi- vagy állványos látcső.
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3.20.1.3 Rossz időjárási körülmények esetén a szükséges védőfelszerelés, öltözet használható a technikai küldött (vagy az ő hiányában
a verseny vezetőbírójának) jóváhagyásával.

3.20.2 Az olimpiai játékokon, pálya világbajnokságokon a páros kieséses versenyre két versenypálya is felállítható,
mindkettőn két vesszőfogóval.
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4. fejezet
Versenyek
4.1 Szakágak
4.1.1 Íjászatban a következő szakágakban van verseny:
pályaíjászat;
teremíjászat;
terepíjászat;
para íjászat;
futásíjászat;
clout íjászat;
flight íjászat;
sííjászat;
3D íjászat.

4.2 Korosztályok
4.2.1 A World Archery a következő korosztályokat ismeri el:
U18 női;
U18 férfi;
U21 női;
U21 férfi;
női;
férfi;
50+ női;
50+ férfi;
para íjászat esetében ld. 21. 21. fejezet-Paraíjászat in 3. könyv.
4.2.2 Az U18 és U21 nők, az U18 és U21 férfiak, az 50+ nők és férfiak számára külön bajnokságok írhatók ki pálya- és
terepíjászatban.
4.2.2.1 Minden versenyen egy versenyző csak egy korosztályban versenyezhet. Ez minden korosztályra vonatkozik, amelyben a
versenyző indulni jogosult.

4.2.3 Egy íjász abban az esetben indulhat az U18-as korosztályban egy versenyen, ha annak évében maximum a 17. életévét
tölti be.
4.2.4 Egy íjász abban az esetben indulhat az U21-es korosztályban egy versenyen, ha annak évében maximum a 20. életévét
tölti be.
4.2.5 Egy íjász abban az esetben indulhat az 50+-os korosztályban egy versenyen, ha annak évében tölti be legalább az 50.
életévét.

4.3 Fegyvernemek
4.3.1 A különböző íjat használó versenyzők különböző kategóriákba kerülnek és külön eseményeken versenyeznek. A
World Archery a következő kategóriákat ismeri el:
4.3.2 Pálya- és teremíjászat (ld. 3. könyv-Pálya- és teremíjászat in 3. könyv):
reflexes kategória;
csigás kategória;
barebow kategória;
sztenderd íj kategória (kizárólag sztenderd forduló).
4.3.3
Terepíjászat (ld. Book 4-Field and 3D Archery in Book 4):
Bajnokságok esetén:
reflexes kategória;
csigás kategória;
barebow kategória.
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4.3.4 Clout íjászat (ld. 32.4. The Clout Round in ):
reflexes kategória;
csigás kategória.
4.3.5 Flight íjászat (pl.32.5. Flight Shooting in ):
céllövő reflexes íj;
hagyományos flight íj;
amerikai longbow;
angol longbow;
flight csigás íj;
céllövő csigás íj;
lábíj.
4.3.6 Para íjászat (ld. 21. 21. fejezet-Paraíjászat in 3. könyv):
reflexes kategória;
csigás kategória.
4.3.7 3D íjászat (ld. Book 4-Field and 3D Archery in Book 4):
csigás kategória;
barebow kategória;
longbow kategória;
történelmi íj kategória.
4.3.8 Egy íjász különböző kategóriákban is versenyezhet ugyanazon az eseményen, de semmilyen körülmények között sem
lehet az esemény programját megváltoztatni, vagy feltartani, hogy az adott versenyzőhöz alkalmazkodjanak.

4.4 Kategóriák
Egy korosztály és egy fegyvernem kombinációja alkot egy kategóriát, a következők szerint:
reflexes nő
reflexes U21 nő
reflexes 55+ nő
reflexes U18 nő

RN
RU21N
R50N
RU18N

csigás nő
csigás U21 nő
csigás 50+ nő
csigás U18 nő

CN
CU21N
C50N
CU18N

reflexes nő nyílt

ONN

csigás nő nyílt

CNN

nő W1 nyílt (reflexes/csigás)

NW1

látássérült 1

LS1

barebow nő
barebow U21 nő
barebow U18 nő

BN
BU21N
BU21N

longbow nő
történelmi nő

LN
TN

Reflexes
reflexes férfi
reflexes U21 férfi
reflexes 55+ férfi
reflexes U18 férfi
Csigás
csigás férfi
csigás U21 férfi
csigás 50+ férfi
csigás U18 férfi
Para reflexes
reflexes férfi nyílt
Para csigás
csigás férfi nyílt
W1 nyílt
férfi W1 nyílt (reflexes/csigás)
Látássérült
látássérült 2/3
Barebow
barebow férfi
barebow U21 férfi
barebow U18 férfi
Longbow és Történelmi
longbow férfi
történelmi férfi

RF
RU21F
R50F
RU18F
CF
CU21F
C50F
CU18F
OFN
CFN
FW1
LS2/3
BF
BU21F
BU18F
LF
TF

4.5 Fordulók
4.5.1 Pályaíjász fordulók
4.5.1.1 Az olimpiai játékokon csak a reflexes kategória szerepel.
4.5.1.2 A selejtező- és a döntő fordulók az alábbiakat tartalmazzák:
a selejtező forduló, amelyben a legjobb 104 versenyző (világbajnokságokon kötelező) vesz részt, ahol a
rangsorolóban elért eredmény alapján kerülnek kiemelésre (ld. 4. sz. melléklet-Kiesős fésűk). Meccsek
sorozatát lövik, ahol minden meccs maximum öt, háromvesszős nyert szettig tart a reflexes és barebow
kategóriában, valamint öt, háromvesszős sorozatból áll a csigás kategóriában;
a döntő fordulók, amelyekben a selejtező fordulókból a legjobb nyolc közé jutott versenyzők lőnek, ahol
minden meccs maximum öt, háromvesszős nyert szettig tart a reflexes és a barebow kategóriában és öt,
háromvesszős sorozatból áll a csigás kategóriában és ahol az utolsó meccs az aranydöntő.
Világbajnokságokon a meccseket egymás után lövik. A versenyzők felváltva, egyidőben egy vesszőt
kilőve lőnek;
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a csapat selejtező fordulók, amelyekben a legjobb 24 (16 az Olimpiai Játékokon), három főből álló
csapat a rangsoroló fordulóban elért összpontszámok alapján kerül kiemelésre (ld. 4. sz. melléklet-Kiesős
fésűk, 8. Kiesős fésű 5 (24 csapat, erőnyerés engedélyezett)); egyidőben lő minden csapat, meccsek
sorozatát lövik és minden meccs a reflexes és a barebow kategóriában maximum négy, hatvesszős (két
vessző versenyzőként) szettből, a csigás kategórában összesen négy, hatvesszős sorozatból áll (két vessző
versenyzőnként) összesített pontszámítással;
a csapat döntő fordulók, amelyekben a selejtező fordulók után állva maradt négy csapat meccsek
sorozatát lövi, és ahol minden meccs a reflexes és barebow kategóriában maximum négy, hatvesszős (két
vessző fejenként) szettből, a csigás kategóriában összesen négy, hatvesszős sorozatból áll (két vessző
versenyzőnként) összesített pontszámítással és ahol az utolsó meccs az aranydöntő. Az Olimpiai
Játékokon, a világbajnokságok és világkupa fordulók éremdöntőiben a csapatok felváltva lőnek,
egyszerre három vesszőt. Más eseményeken a váltott lövés választható. Az időmérés az 1m-es vonal
átlépésével indul, illetve áll meg;
a vegyes csapat fordulók, amelyekben a legjobb 24 (16 az Olimpiai Játékokon) csapat a rangsoroló
fordulókban elért összpontszámok alapján kerül kiemelésre (ld. 4. sz. melléklet-Kiesős fésűk, 8. Kiesős
fésű 5 (24 csapat, erőnyerés engedélyezett)) és ahol a tagországonként a legjobb rangsorolóbeli ereményt
elérő női és férfi versenyzők pontszáma számít; a csapatok egyszerre lőnek; meccsek sorozatát lövik, ahol
minden meccs a reflexes és a barebow kategóriában maximum négy, négyvesszős (két vessző fejenként)
szettből, csigás kategóriában összesen négy, négyvesszős sorozatból áll (két vessző versenyzőnként)
összesített pontszámítással;
a lebonyolítási forma változhat, alkalmazkodva speciális versenyhelyszínekhez, amelyek növelik az
íjászat láványosságát. A tagországokat legalább egy évvel az esemény előtt értesíteni kell erről;
a reflexes kategóriájú versenyzők számára a versenyforma neve olimpiai forduló és 70m-en (60m U18 és
50+ korú versenyzők számára) 122cm-es lőlapra zajlik, míg a csigás versenyzők esetében a neve csigás
forduló és 50m-en, 80cm-es 6 találati zónás lőlapra zajlik. Barebow esetében a neve barebow forduló és
50m-en 122cm-es lőlapra zajlik.;
a csapatot a rangsoroló fordulókban a három legjobb helyezést elérő három (vagy kettő vegyes csapat
esetében) versenyző alkotja, amennyiben a csapatvezető nem informálja a hivatalosan jóváhagyott
eredményellenőrzőt vagy a vezetőbírót írásban legalább 15 perccel az érintett forduló belövésének
kezdete előtt arról, hogy egy másik, a rangsorolóban szintén résztvett versenyzője kerül be a csapatba. A
szabály megszegése a csapatversenyből való kizárást vonja maga után. Csapattag cseréje esetén érem csak
a csapatfordulókban szereplő versenyzőknek jár, a rangsorolóban szereplőnek nem.
4.5.1.3 Az 50m-es csigás forduló 72 lövés 50m-es távon, 80cm-es lőlapra.
4.5.1.4 A 60m-es forduló (reflexes kategóriában) U18 és 50+ versenyzők számára 72 lövés 60m-es távon, 122cm-es
lőlapra.
4.5.1.5 A 70m-es forduló (reflexes kategóriában) 72 lövés 70m-es távon, 122cm-es lőlapra.
4.5.1.6 A látássérült fordulóra vonatkozó szabályok a 21. 21. fejezet-Paraíjászat in 3. könyv pont alatt olvashatók.
4.5.1.7 Az 50m-es barebow forduló 72 lövés 50m-es távon, 122cm-es lőlapra.

4.5.2 Teremíjász fordulók
4.5.2.1 A 18m-es teremíjász forduló 60 lövésből áll teljes 40cm-es, vagy 40cm-es hármas lőlapra.
4.5.2.2 A meccs forduló lövése 40cm-es, hármas lőlapra történik 18m-es távon és a következőket tartalmazza:
4.5.2.2.1
a reflexes selejtező forduló, amelyben a legjobb 32 versenyző vesz részt, ahol a
rangsorolóban elért eredmény alapján kerülnek kiemelésre (ld. 4. sz. melléklet-Kiesős fésűk,
4. Kiesős fésű 3 (32 egyéni versenyző, erőnyerés engedélyezett)). Meccsek sorozatát lövik,
ahol minden meccs maximum öt, háromvesszős nyert szettig tart;
a reflexes döntő fordulók, amelyekben a selejtező fordulókból a legjobb nyolc közé jutott
versenyzők lőnek, ahol minden meccs maximum öt, háromvesszős nyert szettig tart és ahol
az utolsó meccs az aranydöntő. A meccseket egyenként, egymás után lövik. A versenyzők
felváltva, egyidőben egy vesszőt kilőve lőnek;
a reflexes csapat selejtező fordulók, amelyekben a legjobb 16, három főből álló csapat a
rangsoroló fordulóban elért összpontszámok alapján kerül kiemelésre (ld. 4. sz. mellékletKiesős fésűk, 5. Kiesős fésű 4 (16 egyéni versenyző/csapat, erőnyerés engedélyezett));
egyidőben lő minden csapat, meccsek sorozatát lövik és minden meccs maximum négy,
hatvesszős (két vessző versenyzőként) szettből áll;
a reflexes csapat döntő fordulók, amelyekben a selejtező fordulók után állva maradt négy
csapat meccsek sorozatát lövi, és ahol minden meccs maximum négy, hatvesszős (két vessző
versenyzőnként) szettből áll és ahol az utolsó meccs az aranydöntő.
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4.5.2.2.2
a csigás selejtező fordulók, amelyekben a legjobb 32 versenyző vesz részt, akik a
rangsorolóban elért eredmény alapján kerülnek kiemelésre (ld. 4. sz. melléklet-Kiesős fésűk,
4. Kiesős fésű 3 (32 egyéni versenyző, erőnyerés engedélyezett)). Meccsek sorozatát lövik,
ahol minden meccs öt, háromvesszős sorozatból áll, összesített pontszámítással
a csigás döntő fordulók, amelyekben a selejtező fordulókból a legjobb nyolc közé jutott
versenyzők lőnek öt, háromvesszős sorozatokból álló meccseket és ahol az utolsó meccs az
aranydöntő. A meccseket egyenként, egymás után lövik. A versenyzők felváltva, egyidőben
egy vesszőt kilőve lőnek;
a csigás csapat selejtező fordulók, amelyekben a legjobb 16, három főből álló csapat a
rangsoroló fordulóban elért összpontszámok alapján kerül kiemelésre (ld. 4. sz. mellékletKiesős fésűk, 5. Kiesős fésű 4 (16 egyéni versenyző/csapat, erőnyerés engedélyezett));
egyidőben lő minden csapat, meccsek sorozatát lövik és minden meccs összesen négy,
hatvesszős sorozatból áll (két vessző versenyzőnként) összesített pontszámítással;
a csigás csapat döntő fordulók, amelyekben a selejtező fordulók után állva maradt négy
csapat meccsek sorozatát lövi, és ahol minden meccs összesen négy, hatvesszős sorozatból áll
(két vessző versenyzőnként) összesített pontszámítással és ahol az utolsó meccs az
aranydöntő.
4.5.2.2.3

a barebow selejtező fordulók, amelyekben a legjobb 32 versenyző vesz részt, akik a
rangsorolóban elért eredmény alapján kerülnek kiemelésre (ld. 4. sz. melléklet-Kiesős fésűk,
4. Kiesős fésű 3 (32 egyéni versenyző, erőnyerés engedélyezett)). Meccsek sorozatát lövik,
ahol minden meccs maximum öt, háromvesszős nyert szettig tart;
a barebow döntő fordulók, amelyekben a selejtező fordulókból a legjobb nyolc közé jutott
versenyzők lőnek, ahol minden meccs maximum öt, háromvesszős nyert szettig tart és ahol
az utolsó meccs az aranydöntő. A meccseket egyenként, egymás után lövik. A versenyzők
felváltva, egyidőben egy vesszőt kilőve lőnek;
a barebow csapat selejtező fordulók, amelyekben a legjobb 16, három főből álló csapat a
rangsoroló fordulóban elért összpontszámok alapján kerül kiemelésre (ld. 4. sz. mellékletKiesős fésűk, 5. Kiesős fésű 4 (16 egyéni versenyző/csapat, erőnyerés engedélyezett));
egyidőben lő minden csapat, meccsek sorozatát lövik és minden meccs maximum négy,
hatvesszős (két vessző versenyzőnként) szettből áll;
a barebow csapat döntő fordulók, amelyekben a selejtező fordulók után állva maradt négy
csapat meccsek sorozatát lövi, és ahol minden meccs összesen négy, hatvesszős (két vessző
versenyzőnként) szettből áll és ahol az utolsó meccs az aranydöntő.

4.5.2.3 A látássérültek fordulójára vonatkozó szabályok a 21.12. Visually Impaired Athletes in 3. könyv pont alatt
olvashatók.
4.5.2.4 A terem fordulóok szabadtéri körülmények között is lőhetők.

4.5.3 Terepíjász fordulók
4.5.3.1 A terep forduló 24 táblából áll. Táblánként három vesszőt kell kilőni. A táblákat oly módon kell elhelyezni,
hogy azok megfeleljenek a szakág hagyományainak, figyelembe véve a célzás és lövés közbeni kihívásokat. A
lőlapok és a hozzájuk tartozó távolságok a 8.1.1.9. Unit for Unmarked Course és a 8.1.1.10. Unit for Marked
Course pontban kerültek meghatározásra. A pálya lehet teljes egészében jelölt vagy jelöletlen, vagy a kettő
kombinációja. Bármilyen számban tartalmazhatnak rásétáló vagy legyező célokat.
4.5.3.1.1 Egy forduló használhatja ugyanazt a pályát kétszer, kivéve a világbajnokságokat.

4.5.3.2 A nyílhegy forduló 24 vagy 48 célból áll, amely két teljes terep fordulót jelent. A távolságok a 8.1.1.9. Unit
for Unmarked Course és a 8.1.1.10. Unit for Marked Course pontban kerültek meghatározásra. A fordulók
lőhetők jelölt, jelöletlen vagy a jelölt és jelöletlen célok bármilyen kombinációjában.
4.5.3.3 A World Archery terep világbajnoki forduló, amely nem tartalmaz rásétáló vagy legyező célokat, az
alábbiakat tartalmazza:
4.5.3.3.1 A rangsoroló forduló két terep fordulóból áll, mindegyik 24 céllal, az első napon teljesítendő
jelöletlen pályával és egy jelölttel, amely a verseny második napján kerül sorra;
4.5.3.3.2 A selejtező forduló a csoport (pool) "shoot-up" eljárásból áll. Az 1. és 2. helyen rangsorolt
versenyzők automatikusan az elődöntőbe jutnak. A 3-22. helyezettek 4, ötfős csoportba kerülnek
beosztásra és lőnek a fennmaradt két elődöntős pozícióért.
4.5.3.3.3 Az első meccs minden csoportban a csoporton belül a két legalacsonyabban rangsorolt versenyző
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közötti lesz. A hat cél után magasabb pontszámmal rendelkező íjász jut a következő fordulóba,
ahol a csoportban a soron következő versenyző ellen lő.
4.5.3.3.4 A meccsek minden fordulójának végén a kategória másik selejtezőpályán folytatja.
4.5.3.3.5 Az elődöntőbe való jutásért az A csoport győztese a D csoport győztese ellen, míg a C csoport
győztese a B csoport győztese ellen lő.
A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

3

5

4

6

10

8

9

7

11

13

12

14

18

16

17

15

19

21

20

22

4.5.3.3.6 A selejtező fordulók 6 táblából állnak. Mindegyik fajta lőlapból kell lennie kéznél. (Ld. a Terep
és 3D Bizottság jegyzeteit a selejtezőkre vonatkozó pályafelépítést illetően.) A lövés jelölt
távokon történik. A versenyzők egyidőben lőnek.
A selejtezőkben, amennyiben a versenyzők olyan csoportban vannak, ahol két meccs (4
versenyző) zajlik ugyanazon célokra:
akkor mindig az ábécében előrébb levő betűjelű csoport lő elsőként. Például, ha egy-egy
meccset a B- és D csoportból együtt lőnek, úgy mindig a B csoport meccsének
résztvevői lőnek elsőként;
ha a versenyzők ugyanazon betűjelű csoportból vannak, de egyik U21, a másik pedig
felnőtt, akkor mindig a felnőtt lő elsőként.
4.5.3.3.7 Amennyiben 22-nél kevesebb versenyző van, mindenki bejut a selejtező fordulóba és a
csoportokat az elérhető versenyzőkkel töltik fel.
4.5.3.3.8 A döntő fordulókat, amelyekben a legjobb négy versenyző lő két meccset (az elődöntőket és az
éremdöntőket), amelyek négy jelölt célból állnak, célonként három lövéssel (ld. _ 8.1.1.2. ).
4.5.3.3.8.1 Az elődöntőkben az AD csoport (AD versenyző) győztese lő a rangsorolóban 2-dikként végzett
versenyzővel és a BC csoport (BC versenyző) győztese lő az elsőként végzettel. A nyertesek lőnek
az aranydöntőben, míg a vesztesek a bronzdöntőben. Amennyiben a versenyzők egy négyfős
csoportban lőnek az elődöntőkben, akkor az AD versenyző és a 2-dikként rangsorolt lő elsőként
és a másik páros pedig másodikként minden célon. Az éremdöntőkben a bronzdöntő résztvevői
lőnek elsőként minden célon, míg az aranydöntő résztvevői másodikként.
4.5.3.3.8.2 A döntő fordulókban a magasabban rangsorolt versenyző lő a karó bal oldaláról.

4.5.3.3.9 A legjobb nyolc csapat lövi a negyeddöntő meccseit, négy célra.
4.5.3.3.10 A táblák oly módon kerülnek elhelyezésre, figyelembe véve a terep adta lehetőségeket, hogy
azok kihívást jelentsenek a csapatok számára. Az első célnál a magasabban rangsorolt csapat
dönti el, hogy ki kezdje a meccset. Ezek után már az alacsonyabb összesített pontszámmal
rendelkező csapat lő elsőként; amennyiben egyenlő az állás, úgy az a csapat lő elsőként, amely a
meccset kezdte. A csapatok a beírólapon szereplő helyzetüknek megfelelően lőnek a
bal/jobboldali célra.
4.5.3.3.10.1 A csapatok a rangsoroló fordulóban elért összesített pontszám alapján kerülnek kiemelésre (a
három legjobb eredmény). A csapat összeállítását a csapatvezető határozza meg. Minden
versenyző egy vesszőt lő célonként, a fegyvernemének megfelelő karótól (ld. meccsek). A
meccsek győztesei a csapat döntő fordulókba jutnak.

4.5.3.3.11 A csapat döntő fordulókban a legjobb négy csapat vesz részt (elődöntők) minden korosztályban,
egy-egy versenyzővel minden fegyvernemből.
Az első célnál a magasabban rangsorolt csapat dönti el, hogy ki kezdje a meccset. Ezek után
már az alacsonyabb összesített pontszámmal rendelkező csapat lő elsőként; amennyiben
egyenlő az állás, úgy az a csapat lő elsőként, amely a meccset kezdte;
A csapatok a kinyomtatott beírólapon szereplő adatok szerint kerülnek a jobb- vagy a
baloldali célhoz;
4.5.3.3.11.1 Minden versenyző egy vesszőt lő célonként, a fegyvernemének megfelelő karótól. A győztes
csapatok az aranydöntőbe jutnak, a másik kettő a bronzdöntőbe (éremdöntők). Mindkét meccs
újabb négy jelölt távra felállított célra történik (ld. egyéni döntők szabályai).

4.5.3.3.12 A terep vegyes csapat selejtező fordulók:
4.5.3.3.12.1 A vegyes csapat selejtező fordulóban a négy legjobb csapat (elődöntők) lő, négy
jelölt célra.
4.5.3.3.12.2 A csapatok a rangsoroló fordulóban elért eredményeik (a legjobb eredmények)
alapján kerülnek kiemelésre. A csapatösszeállítást a csapatvezető határozza meg.
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4.5.3.3.12.3 A vegyes csapatot a női és egy férfi versenyző alkotja, ugyanazon fegyvernemből.
4.5.3.3.12.4 A terep vegyes csapat meccsen mindkét íjász 2-2 vesszőt lő ki.
4.5.3.4 Döntő fordulók
4.5.3.4.1 A döntő fordulókban minden korosztály és kategória csoportot alkot, amelyek a következő
sorrendben kezdik a lövést:
barebow nő;
barebow férfi;
reflexes nő;
reflexes férfi;
csigás nő;
csigás férfi.
4.5.3.4.2 A szervezők hatáskörébe tartozik, hogy a döntő fordulók folyamatosan zajlanak-e, vagy legyen-e
szünet az elődöntők és az érmedöntők között. A csoportok újraosztása a negyedik cél után
történik. Amennyiben pontegyenlőség alakul ki az elődöntőkben, a szétlövést a negyedik célon
kell megrendezni, a csoportok újraosztása előtt. A szervezők lehetőséget adhatnak arra, hogy a
különböző kategóriák külön pályákon lőjenek, felgyorsítva ezzel a versenyt.
4.5.3.4.3 A csapatdöntők az egyéni döntőkre tervezettől eltérő célokon kerülnek megrendezésre.

4.5.4 Sííjászat
4.5.4.1 A sííjászat a sífutás és az íjászat ötvözése (ld. 33. Chapter 33-Ski-Archery in Chapter 33).

4.5.5 A flight forduló
4.5.5.1 Lásd 32.5. Flight Shooting in .

4.5.6 A 3D fordulók
4.5.6.1 A 3D forduló 24 jelöletlen célból áll. Célonként két vesszőt kell kilőni. A táblákat oly módon kell elhelyezni,
hogy azok megfeleljenek a szakág hagyományainak, figyelembe véve a célzás és lövés közbeni kihívásokat. A
célok és a hozzájuk tartozó távolságok a _ 9.1.1.7. pontban kerültek meghatározásra.
4.5.6.2 A World Archery 3D világbajnoki forduló rangsoroló fordulóból, az azt követő selejetező fordulóból és a
döntő fordulókból áll az egyéni versenyben, valamint selejtező fordulóból és döntő fordulóból a
csapatversenyben.
4.5.6.2.1 A rangsoroló forduló két, 24 jelöletlen célból álló 3D fordulóból áll.
4.5.6.2.2 A selejtező forduló a csoport (pool) "shoot-up" eljárásból áll. Az 1. és 2. helyen rangsorolt
versenyzők automatikusan az elődöntőbe jutnak. A 3-22. helyezettek 4, ötfős csoportba kerülnek
beosztásra és lőnek a fennmaradt két elődöntős pozícióért.
4.5.6.2.3 Az első meccs minden csoportban a csoporton belül a két legalacsonyabban rangsorolt versenyző
közötti lesz. A hat cél után magasabb pontszámmal rendelkező íjász jut a következő fordulóba,
ahol a csoportban a soron következő versenyző ellen lő.
4.5.6.2.3.1 A meccsek minden fordulójának végén a kategória másik selejtezőpályán folytatja.
4.5.6.2.4 Az elődöntőbe való jutásért az A csoport győztese a D csoport győztese ellen, míg a C csoport
győztese a B csoport győztese ellen lő.
A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

3

5

4

6

10

8

9

7

11

13

12

14

18

16

17

15

19

21

20

22

4.5.6.2.5 A selejtező fordulók 6 célból állnak. (Ld. a Terep és 3D Bizottság jegyzeteit a selejtezőkre
vonatkozó pályafelépítést illetően.) A lövés jelöletlen távokon történik. A versenyzők egyidőben
lőnek.
4.5.6.2.6 Amennyiben 22-nél kevesebb versenyző van, mindenki bejut a selejtező fordulóba és a
csoportokat az elérhető versenyzőkkel töltik fel.
4.5.6.2.7 A döntő fordulókban a négy legjobb, a selejtező fordulóból bejutott versenyző lő két meccset (az
elődöntőt és az éremdöntőt), amelyek mindegyike négy célból áll.
4.5.6.2.7.1 Az elődöntőkben az AD csoport (AD versenyző) győztese lő a rangsorolóban
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2-dikként végzett versenyzővel és a BC csoport (BC versenyző) győztese lő az
elsőként végzettel. A nyertesek lőnek az aranydöntőben, míg a vesztesek a
bronzdöntőben.
Amennyiben a versenyzők egy négyfős csoportban lőnek az elődöntőkben, akkor az
AD versenyző és a 2-dikként rangsorolt lő elsőként és a másik páros pedig
másodikként minden célon. Az éremdöntőkben a bronzdöntő résztvevői lőnek
elsőként minden célon, míg az aranydöntő résztvevői másodikként.
4.5.6.2.7.2 A döntő fordulókban a magasabban rangsorolt versenyző lő a karó bal oldaláról.
4.5.6.2.8 A csapat selejtező fordulóban (negyeddöntők) a két rangsoroló forduló alapján legjobb nyolc
csapat vesz részt, ahol minden csapat négy célra lő: egy csapatot egy csigás, egy longbow-s és egy
történelmi vagy barebow íjász alkot. A csapatok rangsora a második rangsoroló forduló után
minden kategóriában a legjobb eredményt elért versenyző pontszáma alapján alakul ki.
(Amennyiben történelmi és barebow versenyző is van, úgy a magasabb pontszám kerül
figyelembe vételre a rangsor kialakításához.)
4.5.6.2.8.1 A csapatok kiemelése a csapatok rangsora alapján történik, ami az egyéni
versenyzőknek a második rangsoroló forduló utáni rangsorán alapul.
4.5.6.2.8.2 Az első célnál a magasabban rangsorolt csapat dönti el, hogy ki kezdje a meccset.
Ezek után már az alacsonyabb összesített pontszámmal rendelkező csapat lő
elsőként; amennyiben egyenlő az állás, úgy az a csapat lő elsőként, amely a meccset
kezdte.
4.5.6.2.8.3 Minden versenyző egy vesszőt lő célonként, a fegyvernemének megfelelő
karótól.(ld. meccsek). A meccsek győztesei a csapat döntő fordulókba jutnak.
4.5.6.2.9 A csapat döntő fordulókban a négy legjobb, a selejtező fordulóból bejutott csapat lő két meccset
(az elődöntőt és az éremdöntőt), amelyek mindegyike négy célból áll.
4.5.6.2.9.1 Első meccs (elődöntők): a magasabban rangsorolt csapat dönti el, hogy ki kezdje a
meccset. Ezek után már az alacsonyabb összesített pontszámmal rendelkező csapat
lő elsőként; amennyiben egyenlő az állás, úgy az a csapat lő elsőként, amely a
meccset kezdte. Minden versenyző egy vesszőt lő célonként, a fegyvernemének
megfelelő karótól.
Második meccs (éremdöntő): a győztesek az aranydöntőbe, a vesztesek a
bronzdöntőbe jutnak.
Minden éremért folyó meccs újabb négy célra történik.
4.5.6.2.9.2 A csapatdöntők az egyéni döntőkre tervezettől eltérő célokon kerülnek
megrendezésre.
4.5.6.2.10 A 3D vegyes csapat
4.5.6.2.10.1 A vegyes csapat selejtező fordulóban a négy legjobb csapat (elődöntők) lő, négy
jelöletlen célra.
4.5.6.2.10.2 A csapatok a rangsoroló fordulóban elért eredményeik (legjobb eredmények)
alapján kerülnek kiemelésre. A csapatösszeállítást a csapatvezető határozza meg.
4.5.6.2.10.3 A vegyes csapatot egy női és egy férfi versenyző alkotja, ugyanazon
fegyvernemből.
4.5.6.2.10.4 A 3D vegyes csapat meccsen mindegyik versenyző egy vesszőt lő ki.
4.5.6.3 Döntő fordulók
4.5.6.3.1 A döntő fordulókat a következő sorrendben kezdik a különböző kategóriák versenyzői:
longbow nő;
longbow férfi;
történelmi nő;
történelmi férfi;
barebow nő;
barebow férfi;
csigás nő;
csigás férfi;
vagy minden nő lő előbb, utána minden férfi.

4.6 Események és versenyek
4.6.1 Az esemény egy verseny, amelyen külön eredménylista és külön díjak és címek adhatók.
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4.6.2 A bajnokság egy megszervezett verseny, amely egy vagy több eseményt tartalmaz.
4.6.2.1 Ahol a bajnokságok olyan eseményekből állnak, amelyek egynél több kategóriához tartoznak, megfelelően a 4.1. Szakágak
pont alatt meghatározottaknak; a programnak a kategóriák felsorolási sorrendjét kell követnie.

4.7 World Archery események
4.7.1 Csak azon versenyek kérhetnek hivatalos elismerést a World Archery-től, amelyek legalább egyet tartalmaznak az
alábbiak közül a programjukban.
4.7.2 Pályaíjászat esetén:
U18 nők, U18 férfiak, U21 nők, U21 férfiak, nők, férfiak, 50+ nők és 50+ férfiak korosztályában:
az 1440-es forduló;
az 1440-es forduló csapatok részére;
a dupla 1440-es forduló;
a dupla 1440-es forduló cspatok részére;
a 70m-es forduló (csak reflexesek);
a dupla 70m-es forduló (csak reflexesek);
a 60m-es forduló U18 és 50+ részére (csak reflexesek);
a dupla 60m-es forduló U18 és 50+ részére (csak reflexesek);
a 70m-es forduló csapatok részére (csak reflexesek);
a 60m-es forduló U18 és 50+ csapatok részére (csak reflexesek);
az olimpiai forduló (csak reflexesek);
az olimpiai forduló U18 és 50+ részére (csak reflexesek);
a csigás 50m-es forduló (csak csigás);
a csigás dupla 50m-es forduló (csak csigás);
a csigás 50m-es csapatforduló (csak csigás);
a csigás 50m-es forduló (csak csigás);
a barebow 50m-es forduló (csak barebow);
a barebow dupla 50m-es forduló (csak barebow);
a barebow 50m-es csapatforduló (csak barebow);
a barebow forduló (csak barebow).
4.7.3 Teremíjászat esetén:
a reflexes, barebow és csigás kategóriákban U18 nők, U18 férfiak, U21 nők, U21 férfiak, nők, férfiak, 50+ nők és
50+ férfiak korosztályában:
a 18m-es forduló;
a 25m-es forduló;
a kombinált forduló (18 és 25m);
a reflexes terem forduló;
a csigás terem forduló;
a barebow terem forduló;
a reflexes terem csapat forduló;
a csigás terem csapatforduló;
a barebow terem csapatforduló.
4.7.4 Terepíjászat esetén:
a barebow, reflexes és csigás kategóriákban U18 nők, U18 férfiak, U21 nők, U21 férfiak, nők, férfiak, 50+ nők és
50+ férfiak korosztályában:
terep forduló;
nyílhegy forduló;
világbajnoki forduló.
4.7.5 Sííjászat esetén (ld. 33. Chapter 33-Ski-Archery in Chapter 33).
4.7.6 Clout íjászat esetén (32.4. The Clout Round in ).
4.7.7 Flight íjászat esetén (ld.32.5. Flight Shooting in ).
4.7.8 3D íjászat esetén (ld.The correct reference will be inserted as soon as possible.).
4.7.9 Futásíjászat esetén (ld.The correct reference will be inserted as soon as possible.).
4.7.10 Para íjászat esetén (ld.21. 21. fejezet-Paraíjászat in 3. könyv).

4.8 Versenyek hivatalos elismerése
4.8.1 A World Archery hivatalosan elismeri az alábbi célokkal megrendezésre kerülő versenyeknek:
verseny a világbajnoki címekért (világbajnokság);
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verseny az olimpiai bajnoki címekért (olimpiai játékok íjászversenyei);
verseny a paralimpiai bajnoki címekért paralimpiai játékok íjászversenyei);
verseny a világranglistás pontokért;
verseny teljesítmény-díjakért és világcsúcsokért;
verseny az olimpiai és a paralimpiai kvótaszerzésért.
4.8.2 Követelmények egy verseny hivatalos elismeréséhez.
4.8.2.1 Ahhoz, hogy egy verseny hivatalos elismerést kapjon, a következő kívánalmaknak kell, hogy megfeleljen:
regisztráció;
versenykiírás vagy meghívó;
más tagország versnyzőinek résztvétele;
lövés rendje (lőállás/csoportbeosztás);
bíráskodás;
eredmények közzététele.
4.8.2.2 Azon tagországok, amelyek hivatalos elismerést szeretnének kapni egy versenyre, ezen szándékukat hét nappal a verseny
kezdete előtt jelezniük kell a főtitkár felé, beleértve:
a verseny nevét és helyét;
a versenyszámokat;
nyitott-e vagy sem a verseny más tagországok egyéni versenyzői vagy csapatai számára.
4.8.2.3 Indítóbírót és bírókat kell biztosítani, valamint nemzetközi verseny esetén háromtagú zsűrit is fel kell állítani; a bíróknak saját
tagországuk vagy a World Archery által elismert bíróknak kell lenniük.
4.8.2.4 Bármilyen, a _ 4.8.2.2. pontban megjelölt, szükséges információkban bekövetkező változást csak akkor fogadhat el a
főtitkár, ha azokat legalább hét nappal a verseny első napja előtt bejelentették.
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5. fejezet
Címek és rekordok
5.1 Világbajnoki címek
5.1.1 Szabadtéri világbajnokság a reflexes és a csigás kategória számára:
U18 nő világbajnok;
U18 férfi világbajnok;
U18 nő csapat világbajnok;
U18 férfi csapat világbajnok;
U18 vegyes csapat világbajnok;
U21 nő világbajnok;
U21 férfi világbajnok;
U21 nő csapat világbajnok;
U21 férfi csapat világbajnok;
U21 vegyes csapat világbajnok;
nő világbajnok;
férfi világbajnok;
női csapat világbajnok;
férfi csapat világbajnok;
vegyes csapat világbajnok;
50+ nő világbajnok;
50+ férfi világbajnok.
5.1.2 Terem világbajnokság a reflexes és a csigás kategória számára (opcionális az 50+ kategória számára):
50+ nő világbajnok;
50+ férfi világbajnok.
5.1.3 Terep világbajnokság a barebow, a reflexes és a csigás kategória számára:
5.1.3.1 Egyéni címek:
U21 női világbajnok;
U21 férfi világbajnok;
női világbajnok;
férfi világbajnok;
50+ női világbajnok;
50+ férfi világbajnok.
5.1.3.2 Csapat címek (egy barebow, egy reflexes és egy csigás):
U21 női csapat világbajnok;
U21 férfi csapat világbajnok;
női csapat világbajnok;
férfi csapat világbajnok.
5.1.4 Sííjászat (ld. 33. Chapter 33-Ski-Archery in Chapter 33).
5.1.5 3D íjászat:
női világbajnok;
férfi világbajnok;
női csapat világbajnok;
férfi csapat világbajnok.
5.1.6 Flight íjászat (ld. 32.5. Flight Shooting in ):
U21 női világbajnok;
U21 férfi világbajnok;
női világbajnok;
férfi világbajnok.
5.1.7 Futásíjászat (ld. The correct reference will be inserted as soon as possible.).
5.1.8 Para íjászat (ld. 21. 21. fejezet-Paraíjászat in 3. könyv).
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5.2 Világrekordok - definíció
5.2.1 Új rekord születik, amikor egy eredmény legalább egy ponttal több, vagy flight íjászatban, ha a lövés távolsága egy cmrel nagyobb, mint a fennálló rekordé.
5.2.2 Szabadtéri íjászatban 100%-os eredmény esetén az új rekord tartalmazza a belső 10-esek (X-ek) számát és legalább
eggyel több X-esnek kell lennie, mint a fennálló rekordnak.

5.3 Világrekordok
5.3.1 A következő esetekben lehet világrekordot lőni:
5.3.1.1 pályaíjászatban U18 nő, U18 férfi, U21 nő, U21 férfi, nő, férfi, 50+ nő és 50+ férfi a reflexes, a barebow és a csigás
kategóriában:
1440-es forduló;
90m (36 vessző);
70m (36 vessző);
60m (36 vessző);
50m U18 nő és 50+ nő (122cm lőlap);
50m (36 vessző 80cm-es lőlapra);
40m U18 nő és 50+ nő;
30m (36 vessző).
A fenti távokon világcsúcs csak az 1440-es forduló részeként lőhető.
70m-es forduló (72 vessző);
dupla 70m-es forduló (144 vessző);
60m-es forduló U18 és 50+ (72 vessző);
dupla 60m-es forduló U18 és 50+ (144 vessző);
csapat 1440-es forduló (3 x 144 vessző);
csapat 70m-es forduló (3 x72 vessző);
csapat 60m-es forduló U18 (3 x 72 vessző);
csigás 50m-es forduló (72 vessző);
csigás dupla 50m-es forduló (144 vessző);
csigás 50m csapat forduló (3 x 72 vessző);
egyéni csigás meccs forduló (15 vessző);
csigás csapat meccs forduló (24 vessző);
csigás vegyes csapat forduló (16 vessző);
vegyes csapat 70m-es forduló (144 vessző);
vegyes csapat 60m-es forduló (144 vessző);
vegyes csapat 50m-es forduló (144 vessző);
barebow 50m-es forduló (72 vessző);
barebow dupla 50m-es forduló (144 vessző);
barebow 50m-es csapat forduló (3 x 72 vessző);
vegyes csapat barebow 50m-es forduló (2 x 72 vessző).
5.3.1.2 Teremben U18 nő, U18 férfi, U21 nő, U21 férfi, nő, férfi, 50+ nő és 50+ férfi a reflexes, a barebow és a csigás
kategóriában:
25m;
18m;
terem csigás csapat forduló (24 vessző);
terem csigás meccs egyéni forduló (15 vessző).
5.3.1.3 flight íjászatban nő, férfi, U21 nő és U21 férfi, a 32.5.4. World Archery Events in pont alatt felsorolt World Archery
eseményeken.

5.3.1.4 Paraíjászat esetén ld. 21. 21. fejezet-Paraíjászat in 3. könyv.

5.4 Világrekord elérésére lehetőséget adó versenyek
5.4.1 A következő versenyek automatikusan lehetőséget adnak világrekord elérésére:
olimpiai- és paralimpiai játékok;
világbajnokságok;
világranglistás versenyek.
Minden más verseny nem tekinthető automatikusan világrekord-lövésre lehetőséged adónak, és meg kell felelnie az
összes, a _ 4.8.2. és a _ 5.5.1. pontokban meghatározott követelményeknek.
5.4.2 Minden, a _ 4.8.2. pontnak megfelelő verseny szintén érvényes világrekordok elismerésére, amint azt a 5.2.
Világrekordok - definíció pont meghatározza.
5.4.2.1 Szabadtéri körülmények között teljesített terem fordulókon is lehet világcsúcsot lőni.
5.4.3 Csapat világrekord olyan versenyen születhet, amelyen három különböző ország legalább egy-egy csapata versenyez.
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5.5 Világrekordok jóváhagyása
5.5.1 Az olimpiai- és paralimpiai játékok, világbajnokságok és világranglistás események alkalmával lőtt világrekordok
automatikusan megerősítésre kerülnek, amint a verseny eredményei hivatalossá válnak. Más, a _ 4.8.2. pontban
meghatározott feltételeknek megfelelő versenyen elért rekordokat a főtitkár hagy jóvá.
5.5.1.1 Más versenyeken lőtt eredményeket a versenyt követő 10 napon belü el kell küldeni a főtitkárnak.
Bárki kérvényezhet rekordot, amelyet kísérnie kell a verseny megrendezéséért felelős tagszövetség nyilatkozatának,
tartalmazva:
a verseny nevét, leírását, helyét és időpontját;
igazolást, hogy a verseny megfelelt a World Archery szabályainak;
igazolást, hogy a versenyző(k) az adott időben egy tagszövetség tagja volt;
a versenyző nevét, nemzetiségét és kategóriáját;
a teljes eredménylistát;
a rekordnak kérelmezett eredmény részleteit, alátámasztva az eredeti beírólappal, vagy annak hitelesített másolatával;
para íjászat esetén a nemzetközi sérültségi besorolás részleteit, amennyiben világrekordot, vagy para-íjász világrekordot
jelent be.
5.5.1.2 A főtitkár a kérvény kézhezvétele után átvizsgálja azt.
5.5.1.3 Amennyiben egy világrekordot két vagy több versenyző egyenlő pontszámmal dönt meg egyazon napon, a versenyzők közösen
lesznek világcsúcstartók.
Vegyes csapat 70m-es forduló esetében: ha ugyanazon nemzet/csapat két azonos nemű tagja egyenlő eredményt ér el
ugyanabban a rangsoroló fordulóban, akkor az a versenyző lesz a rekord tulajdonosa, aki több 10-es és/vagy X-es találatot
ért el. Amennyiben mindketten ugyanannyi 10-est és X-est lőttek, akkor közösen lesznek a rekord tulajdonosai a másik
nembéli versenyzővel.
A női és férfi csapat csapat esetében, ha négy íjász képviseli ugyanazt az országot a rangsoroló fordulókban ugyanabban a
kategóriában, és a rangsoroló fordulóban harmadikként és negyedikként végzett versenyző egyenlő eredményt ér el, akkor az
a versenyző lesz a rekord tulajdonosa, aki több 10-es és/vagy X-es találatot ért el. Amennyiben mindketten ugyanannyi 10-est
és X-est lőttek, akkor közösen lesznek a rekord tulajdonosai a másik két csapattaggal.
5.5.1.4 A világcsúcsdöntők diplomát kapnak, amelyen szerepel az elért eredmény és a verseny helyszíne.

5.6 Olimpiai rekordok
5.6.1 A következő olimpiai rekordok születhetnek:
5.6.1.1 Egyéni női és férfi:
70m-es forduló (72 lövés);
5.6.1.2 Csapat: női és férfi:
70m-es forduló (3 x 72 lövés).
5.6.1.3 Vegyes csapat: egy nő és egy férfi:
70m-es forduló (2 x 72 lövés).

5.7 Olimpiai rekordok jóváhagyása
5.7.1 Az olimpiai rekordok az eredmények hivatalossá válásával automatikusan jóváhagyásra kerülnek.
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6. fejezet
Érmek, trófeák és teljesítménydíjak
6.1 Érmek
6.1.1 Bajnoki éremmel jutalmazhatók az események első, második és harmadik helyezettjei.

6.2 Díjak és trófeák
6.2.1 Világbajnokságokon az egyéni verseny első nyolc helyezettje diplomát kap.
6.2.2 A bajnokságok rangsoroló fordulói után az egyéni verseny első három versenyzője díjban részesül.
6.2.2.1 A szervezők saját döntésük alapján egyéb díjakat is odaítélhetnek.

6.3 Teljesítménydíjak
6.3.1 A teljesítménydíjak akkor ítélhetők oda, amikor a versenyző első alkalommal éri el a meghatározott pontszámot a
megfelelő versenyen.
6.3.1.1 Egy ponteredményért csak egy teljesítménydíj igényelhető.

6.3.2 Az 1440-es fordulóban World Archery csillag igényelhető, az alábbi ponteredményeknek megfelelően:
6.3.2.1 Reflexes kategória: World Archery csillag pajzson:
Csillag
Női és férfi

1000 kör

World Archery csillag - reflexes kategória
Csillag fekete
Csillag kék alapon
Csillag vörös
alapon
alapon
1100 kör
1200 kör
1300 kör

Csillag arany
alapon
1350 kör

Csillag bíbor
alapon
1400 kör

6.3.2.2
Csigás kategória: World Archery csillag kör háttér előtt:
Csillag
Női és férfi

1000 kör

WORLD ARCHERY csillag – csigás kategória
Csillag fekete
Csillag kék alapon Csillag vörös
alapon
alapon
1100 kör
1200 kör
1300 kör

Csillag arany
alapon
1350 kör

Csillag bíbor
alapon
1400 kör

Csillag arany
alapon
1350 kör

Csillag bíbor
alapon
1400 kör

6.3.2.3 Ezüstcsillag díj: U18 és 50+ reflexes és csigás kategóriában:
Csillag
Női és férfi

1000 kör

WORLD ARCHERY csillag – csigás kategória
Csillag fekete
Csillag kék alapon Csillag vörös
alapon
alapon
1100 kör
1200 kör
1300 kör

6.3.3 Egyéb pályaíjász fordulók esetében Céltábla díj adható:
6.3.3.1 Ezek a kitűzők kör alakú, színezett hátterűek és az alább szereplő pontszámok meglövése esetén jár a következő fordulókban:
70m-es forduló (csak reflexes);
900-as forduló;
25m-es forduló;
18m-es forduló;
18m-es forduló (barebow);
50m-es csigás forduló (csak csigás);
50m-es barebow forduló (csak barebow).
Céltábla
70m-es forduló
900-as forduló
25m-es forduló
18m-es forduló
18m-es forduló
(barebow)
50m-es csigás
forduló
50m-es barebow
forduló

Fehér
500
750
500
500
480

CÉLTÁBLA DÍJ - reflexes + barebow + csigás
Fekete
Kék
Vörös
550
600
650
800
830
860
525
550
575
525
550
575
500
520
540

Arany
675
875
585
585
550

Bíbor
700
890
595
595
560

500

550

600

650

675

700

480

500

550

600

625

640

6.3.3.2 Az Ezüst Céltábla díj az 50+ és az U18 korosztályok számára:
60m-es forduló (csak reflexes).
EZÜST CÉLTÁBLA DÍJ - reflexes
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Céltálba
60m-es forduló

Fehér alapon
500

Fekete alapon
550

Kék alapon
600

Vörös alapon
650

Arany alapon
675

Bíbor alapon
700

6.3.3.3 Csak egyetlen Céltábla díj igényelhető minden szín esetén, függetlenül a teljesített fordulótól.

6.3.4 Nyílhegy fordulók esetében World Archery Nyílhegy jelvények adhatók:
6.3.4.1 Reflexes kategóriában az alábbi jelvények adhatók:
WORLD ARCHERY NYÍLHEGY JELVÉNYEK
Reflexes

Zöld
Barn
a
Szürk
e
Feket
e
Fehé
r
Ezüst
Aran
y

24 cél
férfi
nő
219
196
244
227

48 cél
férfi
nő
438
392
488
454

265

249

530

498

291

279

582

558

313

302

626

604

338
350

323
339

676
700

646
678

6.3.4.2
Barebow kategóriában az alábbi jelvények adhatók:
WORLD ARCHERY NYÍLHEGY JELVÉNYEK
Barebow

Zöld
Barn
a
Szürk
e
Feket
e
Fehé
r
Ezüst
Aran
y

24 cél
férfi
nő
191
182
230
198

48 cél
férfi
nő
382
364
460
396

250

226

500

452

273

250

546

500

294

275

588

550

316
335

299
312

632
670

598
624

WORLD ARCHERY NYÍLHEGY JELVÉNYEK
Csigás

6.3.4.3 Csigás kategóriában az alábbi jelvények adhatók:

Zöld
Barn
a
Szürk
e
Feket
e
Fehé
r
Ezüst
Aran
y

24 cél
férfi
nő
292
275
313
301

48 cél
férfi
nő
584
550
626
602

331

318

662

636

351

338

702

676

371

357

742

714

389
399

377
388

778
798

754
776

6.3.4.4 A Zöld és a Barna Nyílhegy az U18 korosztályok saját fordulóiért adható. Az U21 korosztályok minden Nyílhegy jelvényt
igényelhet, lévén ugyanazon távokat lövik, mint a felnőtt nők és férfiak.

6.4 Versenyek teljesítménydíj megszerzésére
6.4.1 A csillag díjak a 6.5. Díjak igénylése pontnak megfelelően rendezett teljes távú 1440-es forduló, vagy egy dupla
1440-es forduló egyik fordulójában elért köreredményéért igényelhetők.
6.4.2 A teljesítménydíjak olyan versenyen elért eredmény után igényelhetők, amelyet egy tagszövetség rendezett, a World
Archery elismerte (ld. 4.8. Versenyek hivatalos elismerése) és amelyért a szervező befizette az Elnökség által
megszabott árat, a Kongresszus által maximalizált összeghatár alatt.

6.5 Díjak igénylése
6.5.1 A teljesítménydíjak a tagszövetségek számára a kért mennyiségben kerülnek kiküldésre, kivéve a magasabb
köreredmény után járó kiemelt teljesítménydíjakat.
6.5.1.1 A kiemelkedő eredmények díjai a következők:
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1350 és 1400 csillag díj;
1350 és 1400 ezüstcsillag díj;
arany és bíbor céltábla díj;
arany és bíbor ezüstcéltábla díj;
arany és ezüst nyílhegy kitűző.

6.5.2 A tagszövetségek felelőssége, hogy:
6.5.2.1 kifizesse a díjak árát, kivéve a kiemelkedő eredmények díjait, amelyeket a World Archery térítésmentesen biztosít.
6.5.2.2 Rögzítsék a verseny nevét vagy leírását, helyét és idejét.
6.5.2.3 Megerősítsék, hogy az esemény a World Archery szabályainak megfelelően zaljott.
6.5.2.4 Megerősítsék hogy minden versenyző, akinek az igénylését elfogadják, tagja valamely tagország szövetségének a verseny
idején.
6.5.2.5 Megerősítsék, hogy az eredeti beírólapon vagy annak ellenőrzött másolatán szereplő adatok helyesek minden egyes igénylés
esetében.

6.5.3 A kiemelt teljesítménydíjakra szóló igénylést a főtitkár számára kell megküldeni, az igénylők nevében a saját
tagszövetségük által.
6.5.3.1 Az igénylésnek tartalmaznia kell:
az igénylő nevét és kategóriáját, korosztályát;
a verseny nevét, helyét és idejét;
nyilatkozatot a _ 6.5.2.3. , _ 6.5.2.4. és a _ 6.5.2.5. pontoknak megfelelően;
az eredeti beírólapot vagy annak egy megfelelően hitelesített másolatát és a teljes eredménylistát.
6.5.3.2 A főtitkár, amennyiben megfelelőnek találja a beérkezett dokumentumokat, térítésmentesen a tagszövetség rendelkezésére
bocsájtja a díjakat és rendszeresen közli az ezen díjakat kiérdemlők listáját.
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7. fejezet
A versenypálya felépítése - pálya- és teremíjász
fordulók
7.1 A versenypálya felépítése
7.1.1 A pálya a következő feltételeknek kell megfeleljen:
7.1.1.1 A pályát ki kell négyszögelni és minden távolságot a földön, vertikálisan minden táblánál a sárga alatti ponttól a lővonalig
kell kimérni.
A tűréshatár 90/70/60m esetén ±30cm, 50/40/30m esetén ±15cm, míg 25/18m esetén ±10cm lehet.
7.1.1.2 A várakozóvonal legalább 5m-re van a lővonaltól szabadtéren és legalább 3m-re teremben. A médiavonal 1m-rel a
várakozóvonalon belül kerül kijelölésre.
7.1.1.3 Szabadtéren minden vesszőfogó 10-15-, teremben pedig 0-10 fokos szöget zár be a függőlegessel úgy, hogy minden
vesszőfogót azonos szögben kell felállítani.
7.1.1.4 A céltáblák közepének magassága minden időben azonosnak kell, hogy látszódjék az egymás mellett felállított vesszőfogókon.
7.1.1.5 Egy kategória minden versenyzője ugyanazon területre van beosztva.
7.1.1.6 Amikor csak lehetséges, egy vesszőfogóra háromnál több versenyző ne legyen beosztva. Amennyiben a versenypálya ezt nem
teszi lehetővé, úgy négy versenyző a maximálisan megengedett vesszőfogónként.
7.1.1.7 A lővonalon minden vesszőfogó helyét meg kell jelölni, közvetlenül a hozzá tartozó táblával szemben. Az adott vesszőfogóhoz
tartozó táblaszám szintén megtalálható a lővonal előtt, attól 4 méter távolságban. Amennyiben egy időben kettő vagy több
versenyző lő ugyanarra a vesszőfogóra, úgy a lőpozíciókat vagy a rendelkezésre álló helyet mindegyik versenyző számára
meg kell jelölni a lővonalon. Versenyzőnként teremben minimum 80cm-nyi, szabadtéren minimum 90cm-nyi helyet kell
biztosítani. (_ 21.11.4. in 3. könyv)
7.1.1.8 A pálya sávokra van osztva, ahol egy sáv egy-négy céltáblát fog össze. Ezeket a sávokat vonalak jelölik, amelyek a
lővonaltól a céltáblákig futnak.
7.1.1.9 Egy 3 méteres vonal van kijelölve a lővonal előtt, azzal párhuzamosan.
7.1.1.10 Megfelelő elválasztó kerítéssekkel a nézőket biztonságos helyen kell tartani. Figyelembe kell venni bármilyen, az emberek
mozgásából adódó (pl. a vesszőfogók mögött), a versenyzőket megzavarható körülményt. Ezen elválasztók legalább 20m-re
vannak a 90m-es táv esetén a legszélső vesszőfogóktól és, amennyiben kívánatos, a távolságot egyenletesen csökkentve azok
10m-re vannak a legszélső lőállásoktól. Ez egy kb. 13m-es lezárt területet jelent a vesszőfogók vonalánál, amikor azok 30mre vannak felállítva. Az elválasztóknak legalább 10m-rel kell a várakozóvonal mögött lenniük. Az elválasztónak legalább
50m-rel a 90m-en levő vesszőfogók mögött kell lenniük. Ez a biztonsági zóna 110m-re nő, amint a vesszőfogók 30m-en
kerülnek felállításra. Az 50m-es biztonsági zóna 30m-esre csökkenthető, amennyiben van megfelelő védőfelszerelés, pl.
vesszőfogó háló, domboldal vagy hasonló eszköz van felállítva (nem lehet sövény vagy átlátható kerítés). Az eszköznek elég
magasnak kell lennie ahhoz, hogy felfogja a 90m-en közvetlenül a vesszőfogó fölött elrepülő vesszőket.
Teremben, ahol annak mérete meghatározó tényező, megfelelő elválasztókkal kell a pályát körülvenni, a nézőket biztonságos
helyen tartandó. Ezen elválasztók legalább 10m-re vannak a legszélső vesszőfogóktól és legalább 5m-re a legszélső
lőállásoktól. A vesszőfogók vonala mögött nézők nem tartózkodhatnak. Ahol a csarnok mérete nem teszi szükségessé a pálya
oldalán történő lekerítést, ott a nézők a várakozóvonal mögött felállított elválasztón belül nem tartózkodhatnak.
(see image 1: Pálya alaprajzok)
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Image 1: Pálya alaprajzok
7.1.1.11 A selejtező fordulókban a vesszőfogók páronként, egymáshoz közel vannak felállítva.
7.1.1.12 Az olimpiai és a csigás meccs fordulók alatt gyakorlópálya biztosított a versenypálya mellett, ahol a még versenyben levő
íjászok gyakorolhatnak a selejtező és a döntő fordulók alatt.
7.1.1.13 A csapat olimpiai fordulók alatt egy jól látható vonal van 1m-rel a lővonal mögött. Ez a vonal legalább 3cm széles.
7.1.1.14 A csapatfordulók alatt egy külön terület kerül kijelölésre a versenyzőknek az 1m-es vonal mögött, amely elegendő helyet
biztosít a három versenyző és felszereléseik számára, valamint egy edzői terület a versenyzői terület mögött. Ha van elegendő
rendelkezésre álló hely, a két csapat között a bíró számára is kijelölendő egy kis terület.

7.2 A versenypálya tartozékai és a találati zónák
7.2.1 Vesszőfogók
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A vesszőfogó függetlenül attól, hogy kerek vagy négyszögletes, elegendő méretű ahhoz, hogy bármely, a legkülső
találati zónát éppencsak elvétő vesszőt megfogja. A táblát eltaláló vesszőknek a táblában kell maradniuk, lehetővé téve
a találatok megfelelő értékelését.
7.2.1.1 A vesszőfogókat megfelelően rögzíteni kell az állványokhoz, amelyek viszont a földhöz vannak rögzítve, ezzel akadályozva
meg azok ledőlését, felborulását. A vesszőfogó bármely részét, amely kárt tehet a vesszőkben, le kell takarni. Az odafigyelés
akkor különösen fontos, amikor több lőlap van a vesszőfogón, hogy az esetleg becsúszó vesszőket se sértse meg sem a
vesszőfogó, sem az állvány. Szabadtér esetén ld. a (see image 2: Szabadtéri vesszőfogó) pont, míg terem esetén a (see image
3: Terem vesszőfogó) pont alatti vesszőfogó-rajzot.
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Image 2: Szabadtéri vesszőfogó
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Image 3: Terem vesszőfogó
7.2.1.2 Minden vesszőfogónak van céltábla száma. Ezek a számok szabadtéren legalább 30-, teremben pedig 15cm magasak. A
céltábla számok vagy a vesszőfogók fölött, vagy azok alatt, a lőlap középvonalában vannak rögzítve, azaz nem takarják azt.

7.2.2 Lőlapok
Négyféle szabadtéri lőlap van:
a 122cm-es lőlap, 122cm átmérőjű;
a 80cm-es lőlap, 80cm átmérőjű;
a 80cm-es hatzónás lőlap (5-10-ig terjedő találati zónákkal, több lőlap egyidejű felhelyezése esetére);
az akadémiai forduló talált/nem talált lőlapja.
10-féle terem lőlap van:
a 60cm átmérőjű lőlap;
a 60cm-es hármas lőlap;
a 60cm-es vertikális lőlap;
a 40cm átmérőjű lőlap;
a 40cm-es hármas lőlap;
a 40cm-es vertikális lőlap;
a 40cm-es R hármas lőlap;
a 40cm-es C hármas lőlap;
a 40cm-es R vertikális lőlap;
a 40cm-es C vertikális lőlap.
Csak azon lőlapok használhatók a World Archery versenyeken, amelyeket valamely, a World Archery által regisztrált
gyártó készített.
7.2.2.1
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Leírás: a 122-, a 80-, a 60- és a 40cm-es lőlapok öt különböző színű koncentrikus körre vannak felosztva, mégpedig belülről
kifelé haladva a következőképpen: arany (sárga), piros, világoskék, fekete és fehér. Minden színt egy vékony vonal két
egyenlő szélességű részre oszt, így a tíz találati zóna szélessége a lőlap közepétől számítva:
6,1cm a 122cm-es lőlapon;
4cm a 80cm-es lőlapon;
3cm a 60cm-es lőlapon;
2cm a 40cm-es lőlapon.
Az elválasztó vonalak minden esetben teljes egészében a magasabb találati zóna részét képezik. A kék és a fekete, valamint a
fekete és a fehér között nincs elválasztó vonal. A legkülső, fehér találati zónát kívülről határoló vonal teljes egészében a
találati zóna része. A vékony elválasztó vonalak, valamint a legkülső vonal vastagsága nem haladhatja meg a 2mm-t a
lőlapon. A céltábla közepét egy kis „+” (kereszt) jelöli. A kereszt vonalainak vastagsága az 1mm-t, míg hossza a 4mm-t nem
haladhatja meg. A belső 10-es kör (amely X-ként kerül a beírólapra) átmérője 6,1cm a 122cm-es és 4cm a 80cm-es lőlap
esetén, segít eldönteni a pontegyenlőséget a rangsor felállításakor. Teremverseny esetén a csigások számára a 10-es találati
zóna átmérője 3cm a 60cm-es, és 2cm a 40cm-es lőlap esetében.
Szabadtéren a 80cm-es, 6 találati zónát tartalmazó lőlap 50-, 40-, és 30m-en használható. A háromszög alakban
felhelyezett szűkített lőlap használata kötelező a pálya világbajnokságok 50- és 30m-es távján. A találati zónák
ugyanolyan szélesek, mint a 80cm-es lőlapé, de az 1-4-ig terjedő találati zónák hiányoznak. A legalacsonyabb találati
zóna a világoskék 5-ös.
Teremben hármas lőlap használható a következők szerint. (Terem meccs forduló esetén a 40cm-es vertikális lőlap
használandó. R- és C- vertikális lőlap kötelező a terem világbajnokságokon.) A találati zónái ugyanolyan méretűek, mint
a teljes 60- és 40cm-es lőlap esetében, de az 1-5-ig terjedő találati zónák hiányoznak. A legalacsonyabb találati zóna a
világoskék 6-os. Minden lőlap három szűkített célt tartalmaz fehér háttér előtt, ahol a célok közepe a bal alsó sarokban,
középen fenn és a jobb alsó sarokban, vagy pedig függőleges (vertikális) vonalban egymás alatt van. A célok közepei kb.
32cm-re vannak egymástól a 60-, és 22cm-re a 40cm-es lőlap esetében. A hagyományos hármas lőlap különbözik a
reflexes (R) és a csigás (C) 40cm-es hármas lőlaptól. A 40cm-es hármas lőlapnál (háromszögű és vertikális esetében
egyaránt) a 10-es mérete különböző: a 40cm-R lőlapnak 40mm átmérőjű a 10-ese, a 40cm-C lőlapnak pedig 20mm; a
hagyományos hármas lőlap rendelkezik mindkét 10-es körrel.
7.2.2.2 Találati értékek és színspecifikációk:
Találati érték

7.2.2.3 Mérési tűréshatárok:
Szabadtéren a lőlap találati zónáinak ellenőrzésekor minden zónát külön-külön kell ellenőrizni, a cél közepétől mérve. A
tűréshatár maximum ±1mm a 10-, 9- és 8-as, míg ±2mm a többi zóna esetében.
Találati
zóna

Átmérő cm-ben
122

Tűréshatár
mm-ben (±)

80

Belső 10

6.1

4

1

10

12.2

8

1

9

24.4

16

1

8

36.6

24

1

7

48.8

32

2

6

61

40

2

5

73.2

48

2

4

85.4

56

2

3

97.6

64

2

2

109.8

72

2

1

122

80

2

Teremben a lőlap találati zónáinak ellenőrzésekor minden zónát külön-külön kell ellenőrizni, a cél közepétől mérve. A
tűréshatár maximum ±1mm a 10-, 9- és 8-as, míg ±2mm a többi zóna esetében.
Találati
zóna

Átmérő cm-ben
60

Tűréshatár
mm-ben (±)

40

Csigás 10

3

2

1

Relexes 10

6

4

1

9

12

8

1

8

18

12

1

7

24

16

2

6

30

20

2

5

36

24

2

4

42

28

2

3

48

32

2

2

54

36

2

1

60

40

2

A csigás versenyzők számára kizárólag a belső 10-es zóna ér 10 kört, a sárga többi része 9-es, kivéve a csigás W1
kategóriában versenyző, refelxes irányzékot használó versenyzőket, akik az refelxes 4cm-es 10-est használják.
Ld. a lőlap rajzát a (see image 4: 1-10 találati zónás lőlap) pontban.
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Image 4: 1-10 találati zónás lőlap
7.2.2.4 Akadémiai forduló talált/nem talált lőlap:
7.2.2.4.1 Az akadémiai forduló lőlapja talált/nem talált lőlap, amely két zónát tartalmaz: egy talált zónát és egy mellé
zónát.
7.2.2.4.2 A talált zóna (szpot) átmérője 70m-es lőtáv esetén 24,4cm.
7.2.2.4.3 A talált zóna (szpot) színe sárga (Pantone 107U).
7.2.2.4.4 A mellé zóna színe vörös (Pantone 032U).

Version 2022-03-01 - EN Release 2022-02-28 20:17:18 - HU Release 2022-03-02 14:49:55

Page 32 / 57

7.2.2.5 A lőlapok anyaga: papír, vagy bármilyen más, megfelelő anyag. Minden, ugyanazon versenykategória számára felhasznált
lőlap színében és anyagában egyező kell legyen.

7.2.3 A lőlap mérete különböző távolságokon.
A 122cm-es lőlap 90-, 70-, 60 méteren (és 50 méteren az U18 és az 50+ nők) használandó. A 80cm-es lőlap 50-; 40- és
30 méteren használandó, kivéve a sztenderd íj fordulót.
7.2.3.1 A lőlap közepe 130cm magasságban van a földtől. Az ettől való eltérés maximum ±5cm lehet.
7.2.3.2 Abban az esetben, ha három vagy négy szűkített lőlap (5- vagy 6 zónás) van 50-, 40-, vagy 30m-en felhelyezve, úgy a felső
lőlap(ok) közepe maximum 172cm-re, míg az alsók közepe minimum 90cm-re van a földtől. Az azonos magasságban lévő két
lőlap találati zónái között minimum 2cm-es távolság van.
7.2.3.3 Abban az esetben, ha három 5 zónás szűkített lőlap van felhelyezve egy vonalban (horizontálisan) 30m-en, úgy a lőlapok
közepe 130cm-re (±5cm) van a földtől. A lőlapok találati zónái közötti távolság minimum 2cm.
7.2.3.4 Lőlapok felhelyezése csigás meccs forduló esetén:
80cm-es, 6 zónás lőlapot kell a következőképpen felhelyezni:
a selejtező fordulókban (nincs váltott lövés) egy lőlap van a vesszőfogó bal (három vesszőt lő rá a bal oldali íjász), egy
pedig annak jobb oldán (három vesszőt lő rá a jobb oldali íjász), egy magasságban;
a döntőkben (váltott lövés) minden vesszőfogón egy lőlap van;
a csapat és a vegyes csapat fordulókban minden csapat számára két lőlap kerül felhelyezésre egy vonalban, ahol három
(csapat) vagy két (vegyes csapat) vesszőt kell egy lőlapra kilőni (ld. (see image 5: 2 x 5-10 találati zónás lőlap)). A
csapattagok szabadon választhatnak, hogy melyik lőlapra szeretnének lőni feltéve, hogy mindegyik lőlara összesen
három (csapat) vagy két (vegyes csapat) vesszőt lőnek ki.
A csapat és vegyes csapat fordulókban a szétlövés egy lőlapra történik.
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Image 5: 2 x 5-10 találati zónás lőlap
7.2.3.5 Minden más versenyen a rendező döntése, hogy teljes- vagy 6 zónás lőlapot használ, illetőleg lehetőséget adhat az ugyanazon
fegyvernemben és kategóriában versenyzők számára, hogy eltérő lőlapra lőjenek. Világbajnokságokon és egyéb
világversenyeken a 6 zónás lőlap a kötelező, kivéve a W1 kategóriát.

7.2.4 A lőlapok mérete és felhelyezésük teremben, kölönböző távolságokon. 25m-es távolság esetén a 60cm-es lőlap
használandó. 18m-es távolság esetén a 40cm-es lőlap használandó.
7.2.4.1 Fordulók és lőlapok.
Terem meccs forduló esetén a 40cm-es hármas lőlap használandó. A selejtező és a döntő fordulókban a lőlapokat párosával
kell a vesszőfogókra felhelyezni. A vertikális lőlap kötelező a terem világbajnokságokon. Minden más versenyen a teljes vagy
hármas lőlap használata a szervező döntésétől függ, ahol a versenyzők engedélyt kaphatnak arra, hogy egyazon kategórián
és korosztályon belül eltérő típusú lőlapra lőjenek.
7.2.4.1.1 Egyetlen vagy két lőlap felhelyezése.
Az egyetlen lőlap, vagy a vertikális hármas lőlap középső céljának a közepe 130cm-re van a talajtól.
Háromszögű hármas lőlap használata esetén a két alsó cél magassága a meghatározó. Két lőlap használata
esetén a találati zónák között legalább 10cm-es távolságnak kell lennie. 60cm-es lőlap használata esetén a két
lőlap találati zónái legalább 2cm-re kell legyenek egymástól.
7.2.4.1.2 Négy, 40cm-es vagy háromszögű hármas lőlap felhelyezése.
Négy 40cm-es lőlap használata esetén a felső lőlapok közepe maximum 162cm-re van a talajtól. Az alsó
lőlapok közepe legalább 100cm-re van a talajtól. Háromszögű hármas 40cm-es lőlap használata esetén a
maximális magasság a legmagasabban levő célok közepét jelöli, a minimális magasság pedig a legalsó célok
közepét. A két lőlap azonos magasságban levő találati zónái közötti távolság legalább 10cm. Minden lőlapot a
saját negyedében kell a vesszőfogóra felhelyezni (ld. (see image 6: 4 x 4 40cm Target Face for Indoor) és (see
image 7: 4 x 4 Triple Triangular Face for Indoor)).
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Image 6: 4 x 4 40cm Target Face for Indoor
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Image 7: 4 x 4 Triple Triangular Face for Indoor
7.2.4.1.3 Négy és kettő 40cm-es vertikális hármas lőlap felhelyezése.
Négy 40cm-es vertikális hármas lőlap használata esetén a középső célok közepének talajtól mért távolsága
130cm.
Négy vertikális hármas lőlap esetén a második és a harmadik oszlop találati zónái legalább 10cm-es
távolságra, az 1. és a 2, valamint a 3. és a 4. oszlopéi pedig maximum 2cm-re vannak egymástól.
Két vertikális hármas lőlap használata esetén (egyéni- és csapatversenyek) a két oszlop találati zónái legalább
25cm-re vannak egymástól.
Egyetlen vertikális hármas lőlap használata esetén, annak vízszintes felhelyezésekor (csapat szétlövés) a célok
közepének talajtól mért távolsága 130cm.
7.2.4.1.4 A lőlapok felhelyezésekor a megadottól maximálisan ±2cm-es eltérés lehetséges.

7.2.5 Időmérő berendezés.
Hang- és fényjelzés.
Az indítóbíró (ld. _ 10.1.1. ) felügyeli:
minden lövésidő kezdetét és végét síppal, vagy más hangjelzéssel;
minden lövésidőt digitális órával, jelzőfénnyel, zászlóval, táblával és/vagy bármilyen más egyszerű vizuális
eszközzel, a hangjelzést kiegészítendő, a fentieknek megfelelően.
7.2.5.1 Bármilyen kicsi, a hang- és a fényjelzés közötti eltérés esetén a hangjelzés az irányadó.
7.2.5.2 A következő felszerlés használható:
Lámpa
A lámpa piros, sárga és zöld színű fényekből áll, ahol a piros van legfelül. A különböző színű lámpákat
szinkronizálni kell és egy időben nem éghet két szín. A bajnokságokon a lámpákat össze kell kötni a hangjelző
berendezéssel úgy, hogy a hangjelző megszólalásával együtt vált a lámpa pirosra, valamint éri el a nullát a digitális
visszaszámláló óra.
Digitális óra
Amennyiben az idő mérése digitális órával történik, úgy a számoknak minimum 20cm magasnak, és 100m-es
távolságból is jól olvashatóknak kell lenniük. Szükség esetén bármikor megállíthatónak és újraindíthatónak kell
lennie. Az óra visszaszámolásos elven működik. Minden más követelményt tekintve ugyanazok érvényesek, mint a
lámpára.
Digitális óra használata esetén lámpa használata nem kötelező.
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Ha a két rendszer együtt működik, úgy működésüket össze kell hangolni. Bármilyen eltérés esetén a digális óra a
mérvadó.
A fényjelzőket a pálya mindkét oldalán el kell helyezni, és amennyiben szükséges, akkor egy, a vesszőfogók közötti
szabad sávban is, a lővonaltól maximum 30m-es távolságra, hogy a jobb- és balkezes versenyzők is jól láthassák a
lőállásból.
Kiesős fordulóbeli kijelzés
Váltott lövés esetén külön zöld/piros lámpa, visszaszámláló óra vagy más vizuális jelzés mutatja mindegyik
versenyzőnek, hogy ki következik a lövésben.
Tartalék felszerelés
Amikor az idő mérése elektronikus eszközzel történik, színes tábláknak, zászlóknak és egyéb jelzőeszközöknek kell
kéznél lenniük bármilyen elektronikai probléma esetére.
Amennyiben az idő jelzése manuálisan, táblákkal történik, úgy azok mérete minimum 80 x 120cm-es. Biztosan kell
rögzíteni elkerülendő, hogy a szél lefújja, valamint könnyen forgatható kell legyen, hogy bármely oldala gyorsan
megmutatható legyen. Minden tábla egyik oldala zöld, a másik sárga.
Nemzetközi eseményeken jelzőfénynek vagy digitális órának, valamint tartalék felszerelésnek rendelkezésre kell állnia.

7.2.6 Kiegészítő felszerelések
Az alábbi pontokban leírt felszerelések kötelezőek a különböző nemzetközi eseményeken és ajánlottak más jelentős
versenyek esetében.
7.2.6.1 A rajtszámot minden versenyzőnek viselnie kell.
7.2.6.2 A lövési sorrendet mutató eszköz, amennyiben a versenyzők nem mind egyidőben lőnek. A betűknek minden versenyző által
jól láthatónak kell lenniük a lőállásukból.
7.2.6.3 Egy nagy eredménykijelző, amely sorozatonként legalább minden kategória első öt versenyző összesített eredményét mutatja,
valmint a még továbbjutást jelentő pontszámot.
7.2.6.4 Az olimpiai, a csigás és a terem meccs fordulókban a lővonal előtt elhelyezett névtábla mutatja a versenyző rajtszámát vagy
nevét az egyéni versenyben, vagy a hivatalos hárombetűs országkódot csapatverseny esetén.
7.2.6.5 A selejtező fordulókban egy kézzel kiforgatható, három számjegyből álló eredményjelzőt kell elhelyezni minden vesszőfogó
alatt.
7.2.6.6 A döntő fordulókban egy-egy távirányítású eredménykijelző jut minden versenyőnek vagy csapatnak, rajta elegendő hellyel
három vessző eredményének, valamint egy háromjegyű számnak az összesített- vagy szetteredmény kijelzésére. A versenyző
nevét és országát, vagy csapatverseny esetén az ország nevét szintén fel kell tüntetni a kijelzőn.
7.2.6.7 Fedezékek helyezhetők el a döntő fordulókra, közel a vesszőfogókhoz. Ezeket a bírók, eredménybeírók és a versenyzők
megbízottjai számára állítják fel.
7.2.6.8 Szabadtéren minden vesszőfogó tetején, annak középvonalában valamilyen könnyű anyagból készült, jól látható színű (pl.
sárga) zászlót kell elhelyezni a szél jelzésére. A zászlónak 40cm-rel kell a vesszőfogó vagy a tábla száma felett lennie attól
függően, hogy melyik van magasabban. A zászló valamely oldala nem több 30cm-nél és nem kisebb 25cm-nél.
7.2.6.9 Szabadtéren szélzsákokat kell elhelyezni a pálya mindkét szélén, valamint egyet középen, ha a pálya ketté van osztva. A
szélzsákokat a föld felett 2,5-3,5m-es magasságban, illetve a lővonal és a táblák vonala között kell elhelyezni. A
szélzsákoknak hivatalos World Archery szélzsákoknak kell lenniük.
7.2.6.10 Emelvény ülőhellyel az indítóbíró számára.
7.2.6.11 Hangosbeszélő felszerelés és vezeték nélküli rádiókészülékek.
7.2.6.12 A lőpályákon, amelyek nem a döntők területei, megfelelő számú széket, vagy padot kell a várakozó vonal mögött elhelyezni
minden versenyző, csapatvezető, edző és egyéb hivatalos személy számára.
A bírók székeit, felszerelve napernyővel, a várakozó vonal mentén kell elhelyezni a megfelelő helyeken a rangsoroló- és a
selejtező fordulókra.
7.2.6.13 Automata eredményjelző a döntő fordulókban használható.
7.2.6.14 Kis átmérőjű kamera beépíthető a céltábla/lőlap közepébe, kivéve, amikor szétlövés történik.
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8. fejezet
A versenypálya felépítése - terepíjászat
8.1 A pálya elrendezése
8.1.1 A pályát úgy kell kialakítani, hogy a lőállásokat, valamint a céltáblákat különösebb nehézség, veszély, vagy időpazarlás
nélkül meg lehessen közelíteni. A versenypályát a lehető legkisebb területen kell kialakítani.
8.1.1.1 A versenyközpont és a legtávolabbi céltábla közötti távolság maximum 1km, vagy 15 perc normál járásnyi távolságra legyen.
8.1.1.2 A pálya építőinek biztonságos útvonalakat kell kijelölniük a bírók és az orvosi személyzet számára, valamint lehetővé kell
tenniük a felszerelés szállítását a pálya (pályák) körül, mialatt a lövés zajlik.
8.1.1.3 A pálya (pályák) tengerszint feletti magassága nem haladhatja meg az 1800 m-t és a pálya legmagasabb és legalacsonyabb
pontja közötti maximális különbség nem lehet több 100 m-nél.
8.1.1.4 A célokat olyan sorrendben kell elhelyezni, hogy lehetővé váljon a maximális változatosság és a terep legjobb kihasználása. A
döntő fordulókban két vesszőfogó kerül egymás mellé minden olyan célnál, amelynél 60- vagy 80cm-es lőlap kerül fel a
vesszőfogóra.
8.1.1.5 A céltábláknál minden kategória részére egy-egy jelzőkarót kell elhelyezni úgy, hogy egyidejűleg legalább két versenyző
lőhessen a karó bármely oldaláról.
8.1.1.6 Jelölt távok esetében a távolságot minden karónál ki kell írni. A karók különböző színűek, az alábbi kategóriák és
korosztályok szerint:
kék: barebow, U18 reflexes és U18 csigás;
piros: reflexes és csigás;
sárga: U18 barebow.
8.1.1.7 A tűréshatárok:
15m vagy annál rövidebb táv esetén: ±25cm;
16-60m közötti távok esetén: ±1m.
Azonban a 8.1.1.10. Unit for Marked Course pont alatt szereplő távok ±2m-rel kiigazíthatók. A pontos távolságot a karón
jelölni kell.
A távolságot a talaj felett 1,5-2m magasságban kell kimérni. Bármilyen fajta mérőeszköz használható, amennyiben azzal
tarthatók a tűréshatárok.
8.1.1.8 A vesszőfogóknak akkorának kell lenniük, hogy a lőlap mellett legyen még valamekkora margó, biztosítandó, hogy minden
értékelhető találatot megfogjon. A lőlap alja minden esetben legalább 15cm-rel van a talaj felett. Minden esetben, a
terepviszonyoktól függetlenül, a vesszőfogót a versenyző lővésirányához képest merőlegesen kell elhelyezni biztosítandó, hogy
a cél teljes egészében látható legyen.
8.1.1.9 Unit for Unmarked Course
Jelöletlen távolságok
Célok száma
12 vesszőfogó
Min- Max #

A terep lőlap
átmérője
cm-ben

Sárga karó
Barebow U18
Longbow*
(méter)

2-4
2-4
2-4
2-4

20
40
60
80

5 - 10
10 - 15
15 - 25
20 - 35

Kék karó
Reflexes U18
Csigás U18
Barebow
Történelmi
(méter)
5 - 10
10 - 20
15 - 30
30 - 45

Piros karó
Reflexes
Csigás
(méter)

10 - 15
15 - 25
20 - 35
35 - 55

8.1.1.9.1 Az azonos méretű lőlapok kihelyezését variálni kell hosszú, közepes és rövid távok között és javasolt a
különböző méretű vesszőfogók használata.
8.1.1.10 Unit for Marked Course
Jelölt távok
Célok száma 12
A terep lőlap átmérője
vesszófogó Min-max
cm-ben
#

3
3
3
3

20
40
60
80

Sárga karó
Barebow U18
Longbow*
(méter)
5, 10, 15
10, 15, 20
20, 25, 30
30, 35, 40

Kék karó Reflexes
U18
Csigás U18 Barebow
Történelmi
(méter)
5, 10, 15
15, 20, 25
30, 35, 40
40, 45, 50
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Piros karó
Reflexes és Csigás
(méter)

10, 15, 20
20, 25, 30
35, 40, 45
50, 55, 60
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8.1.1.10.1 A kijelölt távok ±2m-rel kiigazíthatók szükség esetén, azonban az újonnan kimért pontos távolságot a karón
jelölni kell. Jelölt távokon két darab 60cm-es lőlap felhelyezése javasolt.
8.1.1.11 Selejtező fordulók
A selejtező fordulóban meccsenként 6 darab jelölt táv van. Minden 6 célos egység tartalmaz mindféle méretű lőlapot
(20/40/60/80) és minden távolságot ki kell karózni (rövid/közép/hosszú). A szervezők a pálya kijelölésekor figyelembe veszik
a helyszínt, a domborzatot és a talaj jellegét.
8.1.1.12 Döntő fordulók (és csapat negyeddöntők
Az elődöntő és a döntő négy jelölt célból áll minden meccsen, jelölt távokkal. A döntők során a vesszőfogók a szervezők
elképzelései szerint, figyelembe véve a helyszínt, a domborzatot és a talaj jellegét. Minden méretű lőlapot (20/40/60/80)
használni kell és a távoknak a rövid, a közép és a hosszú keverékének kell lennie.
8.1.1.12.1 Vegyes csapat esetén, amikor 20cm-es lőlapra lőnek, minden csapat 2x2 formában felhelyezett célokra lő,
minden célra egy vesszőt.
8.1.1.13 Minden vesszőfogót sorszámmal kell ellátni, 1-től 24-ig. A számoknak a versenyzők által jól láthatóknak és könnyen
felismerhetőknek kell lenniük. A tálbaszámoknak a karókhoz érkezés előtt 5-10m-rel kell lenniük.
8.1.1.14 A táblaszámok várakozóhelyként is funkcionálnak, amíg az előző csoport nem végzett a lövéssel. A célt lövő csoport tagjai a
számtábla előtt állhatnak, hogy szükség esetén segítsenek az árnyékolásban és a találatok figyelésében. A várakozóhelyről
látható kell legyen, hogy áll-e versenyő a karóknál.
8.1.1.15 A célok között jól látható irányzelzéseket kell kihelyezni, biztosítandó a versenyzők biztonságos és akadálymentes mozgását a
pályán.
8.1.1.16 Ahol szükséges, a pályát el kell keríteni, hogy a nézők biztonságos, ugyanakkor a versenyre még jó rálátást biztosító
távolságról követhessék a versenyt. Az elkerített részeken belülre csak a megfelelő akkreditációval rendelkező személyek
léphetnek be.
8.1.1.17 A felkészülési területen a következőket kell biztosítani:
kommunikációs rendszer a vezetőbíró és a szervezők között;
megfelelő árnyékolás a csapatvezetők számára;
külön árnyékolás a zsűri és a vezetőbíró számára;
őrzött árnyékolás a versenyzők felszerelései, tartalék eszközei számára;
gyakorló vesszőfogók a versenynapokon, közel a felkészülési terület(ek)hez, a versenyzők számára;
frissítési lehetőség;
mellékhelyiségek.
8.1.1.18 A pályá(k)nak legkésőbb a lövés kezdete előtt 16 órával készen kell lenniük. Világbajnokságon a lövés kezdete előtt legalább
két nappal készen kell lennie, kiterjedve bármilyen szükséges változtatásra, amelyek lehetővé teszik ott a selejtező vagy a
döntő fordulók megrendezését.

8.2 A versenypálya tartozékai és a találati zónák
8.2.1 A terep lőlap.
Négyféle terep lőlap van:
a 80cm-es lőlap;
a 60cm-es lőlap;
a 40cm-es lőlap;
a 20cm-es lőlap.
Kizárólag a World Archery által hitelesített gyártók által készített lőlapok használhatók a World Archery versenyeken.
8.2.1.1 Leírás.
A lőlap sárga középből és négy egyforma találati zónából áll.
A sárga zóna két találati zónára van osztva.
A belső kört 6-osként, a külső sárga zóna 5-ösként kerül értékelésre.
A két zónát egy maximum 1mm vastagságú fekete vonal osztja ketté. A lőlap további részei feketék. A négy találati zónát
maximum 1mm vastag fehér vonalak választják el egymástól. A sárga és a fekete színek között nincs elválasztó vonal.
Az elválasztó vonalak a magasabb találati értékű zóna részei.
A lőlap közepét kis "+" (kereszt) jelöli. A kereszt vonalainak vastagságe nem haladhatja meg az 1mm-t, hossza pedig a 4mmt.
A terep lőlapokat ld. a (see image 8: 1-6 Scoring Zones Target Face for Field) pont alatt.
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Image 8: 1-6 Scoring Zones Target Face for Field
8.2.1.2
Találati értékek, színek és tűréshatárok.
A lőlapok és a találati zónák átmérője cm-ben
Szín

Találati
érték

Átmérő
20

40

60

Tűréshatár
± (mm)

80

Sárga

6

2

4

6

8

1

Sárga

5

4

8

12

16

1

Fekete

4

8

16

24

32

1

Fekete

3

12

24

36

48

2

Fekete

2

16

32

48

64

2

Fekete

1

20

40

60

80

2

8.2.1.3 Lőlapok felhelyezése:
a 20- és a 40cm-es lőlapok bármilyen szögben felhelyezhetők, amíg egyértelmű, hogy melyik versenyzőnek melyik célra
vagy vertikális lőlapra kell lőnie;
a 20cm-es lőlapokat négy, függőleges oszlopban kell felhelyezni, összesen 12-t;
a 40cm-es lőlapokból négyet kell feltenni vesszőfogónként;
a 60cm-es lőlapok esetében jelölt távokon vesszőfogónként kettő felhelyezése ajánlott úgy, hogy mindkét versenyző
számára egyenlő feltételeket jelentsenek a célok.
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9. fejezet
A versenypálya felépítése - 3D íjászat
9.1 A pálya elrendezése
9.1.1 A pályát úgy kell kialakítani, hogy a lőállásokat, valamint a céltáblákat különösebb nehézség, veszély, vagy időpazarlás
nélkül meg lehessen közelíteni. A versenypályát a lehető legkisebb területen kell kialakítani.
9.1.1.1 A versenyközpont és a legtávolabbi céltábla közötti távolság maximum 1km, vagy 15 perc normál járásnyi távolságra legyen.
9.1.1.2 A pálya építőinek biztonságos útvonalakat kell kijelölniük a bírók és az orvosi személyzet számára, valamint lehetővé kell
tenniük a felszerelés szállítását a pálya (pályák) körül, mialatt a lövés zajlik.
9.1.1.3 A pálya (pályák) tengerszint feletti magassága nem haladhatja meg az 1800m-t és a pálya legmagasabb és legalacsonyabb
pontja közötti maximális különbség nem lehet több 100m-nél.
9.1.1.4 A célokat olyan sorrendben kell elhelyezni, hogy figyelembe legyen véve, hogy csak jelöletlen távok vannak, valamint hogy
lehetővé váljon a maximális változatosság és a terep legjobb kihasználása a távolság és a találati zóna mérete közötti
megfelelő egyensúly megtartásával.
9.1.1.5 Kis célok esetén a szervezők kihelyezhetnek kettő vagy négy célt egymás mellé.
9.1.1.6 A célokat úgy kell elhelyezni, hogy azokat minden versenyző teljes egészében láthassa.
9.1.1.7 Lőtávolságok - csak jelöletlen távok:
9.1.1.7.1 Piros karó:
női és férfi csigás;
Maximum távolság: 45m.
Minimum távolság: 5m.
9.1.1.7.2 Piros karó:
női és férfi barebow;
női és férfi longbow;
női és férfi történelmi.
Maximum távolság: 30m.
Minimum távolság: 5m.
9.1.1.7.3 A 3D-s célok többféle méretben kaphatók. A pályán kihelyezett célokat a méretüknek megfelelő távolságokra
kell kihelyezni.
9.1.1.8 Minden vesszőfogót sorszámmal kell ellátni, 1-től 24-ig. A számoknak a versenyzők által jól láthatóknak és könnyen
felismerhetőknek kell lenniük. A tálbaszámoknak a karókhoz érkezés előtt 5-10m-rel kell lenniük.
9.1.1.8.1 A táblaszámok várakozóhelyként is funkcionálnak, amíg az előző csoport nem végzett a lövéssel. A célt lövő
csoport tagjai a számtábla előtt állhatnak, hogy szükség esetén segítsenek az árnyékolásban és a találatok
figyelésében. A várakozóhelyről látható kell legyen, hogy áll-e versenyő a karóknál.
9.1.1.9 Amikor a lőállás szabaddá válik, a csoport továbbmehet oda, ahol a cél képe van kihelyezve – másodlagos
várakozóhelyként, amíg a cél szabaddá nem válik.
9.1.1.10
A célok között jól látható irányzelzéseket kell kihelyezni, biztosítandó a versenyzők biztonságos és akadálymentes mozgását a
pályán.
9.1.1.11 Ahol szükséges, a pályát el kell keríteni, hogy a nézők biztonságos, ugyanakkor a versenyre még jó rálátást biztosító
távolságról követhessék a versenyt. Az elkerített részeken belülre csak a megfelelő akkreditációval rendelkező személyek
léphetnek be.
9.1.1.12
A felkészülési területen a következőket kell biztosítani:
kommunikációs rendszer a vezetőbíró, a bírók, a technikai küldött és a szervezők között;
megfelelő árnyékolás a csapatvezetők számára;
külön árnyékolás a zsűri, a vezetőbíró és a technikai küldött számára;
őrzött árnyékolás a versenyzők felszerelései, tartalék eszközei számára;
gyakorló vesszőfogók a versenynapokon, közel a felkészülési terület(ek)hez, a versenyzők számára;
a gyakorlópálya bemelegítópályaként is használható;
frissítési lehetőség;
mellékhelyiségek.
9.1.1.13 A 3D pályá(k)nak legkésőbb a lövés kezdete előtt 16 órával készen kell lenniük. Világbajnokságon a lövés kezdete előtt
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legalább két nappal készen kell lennie, kiterjedve bármilyen szükséges változtatásra, kivéve a módosított pályákat.

9.2 A versenypálya tartozékai és a találati zónák
9.2.1 A 3D célok.
A pályák csak jelöletlen célokat tartalmaznak. 3D célok használandók. A célok három dimenziósak, forma és méret tekintetében minél
többfélék. A használt célok száma, méretük és a találati zónák mérete egységesített. A találati zónákat elválasztó vonalak a magasabb
találati értékű zóna részét képezik.
A célok színe a választott célok színe szerint változik.
9.2.2 Találati zónák.
A cél négy találati zónára van osztva (11, 10, 8 és 5).
A vessző, ami érinti két találati zóna között a vonalat vagy hozzáér a legkülső találati zónát határoló vonalhoz, a magasabb találati
értékű zóna értékét kapja meg.
11 pontot ér a 10-esen belüli kis kör (kb. 25%-a a 10-es zónának);
10 pontot ér a nagyobb kör a létfontosságú területen belül;
8 pont a létfontosságú terület a 10-es kívül;
5 pontot ér a test fennmaradó, színes része;
a szarvat, patát vagy más meghatározott, nem találati értékű terület, amely nem érinti a test színes zónáit, lecsúszik vagy mármilyen
más nem találat nullát (M) ér. Madáralak esetében a farok vagy a szárny találati zóna. A vessző, ami átmegy a szarvon, a patán
vagy más, nem találati értékű zónán, de hozzáér egy találati zónához, megkapja azon zóna értékét, amihez hozzáér. A vessző, ami
átmegy a szarvon, a patán vagy más, nem találati értékű zónán és nem ér hozzá találati zónához, nullaként (M) kerül beírásra.
9.2.3 Kép a célról.
Kb. 5-10m-re a lőkarótól, ki kell helyezni a cél képét, azon jól láthatóan az érintővonalakat és a találati zónák elhelyezkedését.
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10. fejezet
Lövés rendje és biztonság pálya- és
teremíjászaton
10.1 A versenyekre indítóbírót kell küldeni.
10.1.1 Amikor csak lehetséges, bíró legyen. Nem vesz részt a lövésben.
10.1.2

10.2 Az indítóbíró megszervez és betartat minden olyan biztonsági intézkedést, amit szükségesnek ítél. Feladata többek között:
10.2.1 A lövészet kontrollálása, a sorozatok lövésidejének, valamint a lövési sorrendnek, azaz ahogy a versenyzők beállnak a lőállásba,
felügyelete.
10.2.2 A hangosbemondó berendezés használatának, a fotósok munkájának és a szurkolók felügyelete, szóval a versenyzők nyugalmának
biztosítása.
10.2.3 Annak biztosítása, hogy a nézők a versenypályát lezáró kerítés mögött maradjanak.
10.2.4 Váratlan esemény esetén legalább öt hangjelzésből álló figyelmeztetés leadása mindennemű lövészet felgüggesztésére. Ha a lövészetet
sorozat közben kellett bármilyen okból felfüggeszteni, egy hangjelzéssel kell újraindítani azt.
10.2.5 Az indítóbíró, egyetértésben a bírókkal, kivételes körülmények estén megnövelheti a lövésidőt. Bármilyen ilyen speciális szabályról
annak hatályba lépése előtt informálni kell a versenyzőket. Ilyen esetekben az eredménylistának tartalmaznia kell, hogy mi volt a
speciális szabály és annak az oka. Vizuális időjelzés esetén a 30mp-es figyelmeztető jelzés nem változik.
10.2.6 A World Archery által kiképzett és engedélyezett operatőrök, fotósok dolgoznak a nézők elől elzárt versenyzői területen a _ 7.1.1.10.
pontban leírtak szerint. Az őáltaluk elfoglalt helyeket a technikai küldött határozza meg, ahogy a biztonsági kérdések is az ő felelősségi
körébe tartoznak. Speciális World Archery egyenruhát viselnek jelezve, hogy joguk van az ottartózkodásra.
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1. sz. melléklet
Világranglistás események
Minimális követelmények
1.1 Minden versenyző és felszerelése szabadon bejuthasson az országba.
1.2 Minimálisan egy World Archery- vagy kontinentális bíró működik közre.
1.3 Technikai küldött általi ellenőrzés és felülvizsgálat. Teljeskörű jelentés készítése, annak megküldése az érintett kontinentális szövetségnek
és a World Archery Events Department-jének.
1.4 A versenyt az érintett kontinentális szövetség hagyja jóvá és garantálja. A World Archery minden érintett kontinentális szövetségtől
megkapja a kérelmet, végső jóváhagyásra.
1.5 A rendezőknek a World Archery által elfogadott regisztrációs rendszert kell alkalmazniuk a szükséges adatok begyűjtésére, úgy mint:
azonosítószám;
név (családnév, keresztnév);
kategória;
születési dátum;
tagország hárombetűs országkódja.
1.6 Az eredményeket élőben közzé kell tenni (a World Archery vagy más, a World Archery által jóváhagyott honlapon. Élő, amint az
eredmények bekerültek egy elektronikus rendszerbe) a selejtező fordulóktól kezdődően, amelyek minden minden egyes vessző értékét a
World Archery által megkívánt formában tartalmazzák (Olympic Data Feed vagy World Archery eredményközlő rendszer) és a
verseny egy hivatalos személye jóváhagyta őket (eredményhitelesítő vagy vezetőbíró). A verseny eredményeit az eseményt követő két
napon belül elektronikus formában meg kell küldeni a World Archery irodának.
1.7 A döntő fordulók eredményjegyzését a World Archery által jóváhagyott automata találatjelző rendszerrel kell biztosítani. Ennek
használata minden olimpiára kvalifikáló multisport eseményen, valamint a Paralimpián kötelező.

Pályázat világranglistás esemény rendezésére
2.1 A tagszövetség a kontinentális szövetségén, a megfelelő ürlap használatával pályázik a világranglistás verseny megrendezésére. Más
formában beadott pályázat elutasításra kerül.
2.2 A kontinentális szövetség feladata a teljesen kitöltött pályázati anyag benyújtása (beleértve a technikai küldött, a vezetőbíró és a
versenyiroda vezetőjének kijelölését) a World Archey iroda számára legalább hat hónappal a verseny kezdete előtt, melyet aztán a
World Archey Events Department-je felügyel majd.
2.3 A Végrehajtó Bizottság véglegesíti a versenynaptárat.

Világranglista-státusz
3.1 Az olimpiai játékok, világbajnokságok és világkupa fordulók automatikusan világranglistás versenyek.
3.2 Azon versenyek esetében, ahol nem jár automatikusan az elismerés, ajánlott, hogy a vezetőbíró ne a rendező ország állampolgára
legyen. A bírói testület többi tagja lehet országos, kontinentális vagy World Archery bíró a rendező országból. A rendező országon
kívülről érkező bírók küldését a kontinentális szövetségen és annak Bírói Bizottságán keresztül kell intézni.
3.3 Technikai küldött kinevezése kötelező. A technikai küldött előzetes és későbbi látogatásainak költségét a kontinentális szövetségnek kell
fedeznie, vagy, amennyiben ezt megtagadja, akkor a rendezőknek. A World Archery felé semmilyen költség nem számolható el.
3.4 A használni kívánt eredményjegyző rendszernek a World Archey által hivatalosan elfogadottnak kell lennie.
3.5 A világranglista státusz viszsavonásra kerül a versenyt követően, amennyiben az alábbiak következményeként, de nem kizárólagosan:
nem az 1.6 cikkely szerint történik az eredmények benyújtása;
a vezetőbíró vagy a technikai küldött jelentését nem küldik meg a versenyt követő 14 napont belül;
nem teljesítették a World Archery szabályai által a versenyre előírt követelményeket (beleértve, de nem kizárólagosan: nem foam
anyagú vesszőfogók, licensszel nem rendelkező lőlapok használata);
a World Archery publikus dokumentumaiban szereplő, a világranglistás versenyek számára előírt követelmények nem teljesítése.
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2. sz. melléklet
Az olmpiai játékok egyedi követelményei
Öltözködési előírások
Lásd 20. 20. fejezet-Öltözködési előírások in 3. könyv pont.

Versenypálya
Lásd 3.20. Versenypálya pont.
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4. sz. melléklet
Kiesős fésűk
Kiesős fésű 1A (104 egyéni versenyző, erőnyerés engedélyezett)
(see image 9: Páros kiesési tábla 1A (104 versenyző, erőnyerő lehetséges))

Version 2022-03-01 - EN Release 2022-02-28 20:17:18 - HU Release 2022-03-02 14:49:55

Page 46 / 57

Image 9: Páros kiesési tábla 1A (104 versenyző, erőnyerő lehetséges)

Kiesős fésű 1B (104 egyéni versenyző, erőnyerés engedélyezett)
(see image 10: Páros kiesési tábla 1B (104 versenyző, erőnyerő lehetséges))
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Image 10: Páros kiesési tábla 1B (104 versenyző, erőnyerő lehetséges)

Kiesős fésű 2 (64 egyéni versenyző, erőnyerés engedélyezett)
(see image 11: Páros kiesési tábla 2 (64 versenyző, erőnyerő lehetséges))
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Image 11: Páros kiesési tábla 2 (64 versenyző, erőnyerő lehetséges)

Kiesős fésű 3 (32 egyéni versenyző, erőnyerés engedélyezett)
(see image 12: Páros kiesési tábla 3 (32 versenyző, erőnyerő lehetséges))
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Image 12: Páros kiesési tábla 3 (32 versenyző, erőnyerő lehetséges)

Kiesős fésű 4 (16 egyéni versenyző/csapat, erőnyerés engedélyezett)
(see image 13: Páros kiesési tábla 4 (16 versenyző / csapat, erőnyerő lehetséges))
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Image 13: Páros kiesési tábla 4 (16 versenyző / csapat, erőnyerő lehetséges)

Olimpiai játékok kiesős fésű (64 egyéni versenyző, erőnyerés
engedélyezett)
(see image 14: Olimpiai Játékok páros meccsek fésű (64 versenyző, erőnyerő lehetséges))
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Image 14: Olimpiai Játékok páros meccsek fésű (64 versenyző, erőnyerő lehetséges)

Kiesős fésű 5 (24 csapat, erőnyerés engedélyezett)
(see image 15: Match Play Chart 5 (24 teams, byes are permitted))
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Image 15: Match Play Chart 5 (24 teams, byes are permitted)
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