Íjászversenyek szervezése
a Koronavírus járvány alatt
A hatályos szabályozásnak megfelelően, a sportrendezvényekre jelenleg érvényes
rendeletre való tekintettel, a különböző állásfoglalások figyelembevételével, illetve
tekintettel arra, hogy a közbiztonságra különösen veszélyes eszközről lévén szó, a
MAGYAR ÍJÁSZ SZÖVETSÉG, mint erre jogosult szervezet, általánosan és szakág
specifikusan is, az alábbiakban szabályozza az íjászversenyek szervezésének feltételeit
mindaddig, amíg másképpen nem rendelkezik.
Általános szabályok:
•

Íjászversenyt csak versenyszervezési engedély megléte esetén lehet szervezni, csakúgy, mint a
vészhelyzet előtt. A versenyszervezési engedélyt a MÍSZ irodától lehet kérni a honlapon megtalálható nyomtatványon.

•

Versenyt szervezni legkorábban május 23-án lehet. Ebben az esetben, (vagy ha június 12 előtt
lenne a verseny időpontja) május 15-e előtt kell versenyszervezési engedélyt kérni. Egyébként 30
nappal a verseny időpontját megelőzően, ahogy eddig is.

•

Mindenképp a helyi hatóságokkal is egyeztessen a szervező a versenyszervezői kérelem beadása
előtt (terület, zártkörűség biztosítása, létszám stb.).

•

A MÍSZ elhatárolódik minden engedély nélkül szervezett versenytől, megmérettetéstől, nyílröptetéstől, bárminek is nevezi a szervező. Minden felelősség a szervezőt, esetleg a verseny megszervezésére engedélyt adó helyi hatóságot fogja terhelni egy esetleges járványügyi probléma, veszélyeztetés
vagy kiskorú veszélyeztetése, illetve baleset bekövetkezte esetén.

•

Csak zártkörű verseny szervezhető. Nem léphet a verseny területére a versenyzőkön, személyzet
tagjain, bírókon és papírral igazolt edzőn kívül senki. (minimum Level1)

•

Az íjász sporteseményeket kizárólag nyílt területen lehet megrendezni, ahol a résztvevők létszáma
nem haladhatja meg a maximum 400 főt, beleértve a személyzetet, bírókat és edzőket is.

•

Mindenkinek kötelező a szájmaszk viselése a verseny teljes időtartama alatt, kivételt a lövés pillanata képezhet, a kötelező távolság betartásával.

•

Mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítő használata minden kontaktus után, pl. vesszők kihúzása,
eredményhirdetés után. (Sajátot kell hozni, amit a BTE ellenőriz, illetve központilag, a versenyközpontban is biztosítani kell azt.)

•

Minden esetben tartani kell a 1,5m távolságot a versenyzők és az egyéb személy között, ahol szükséges a szakág versenyszabályait átírva a járvány ideje alatt.

•

Szükséges a verseny megkezdése előtt (nevezésnél leadva) egy pandémiás kockázat felmérő nyilatkozat kitöltése (saját tollal), illetve az érintésmentes lázmérés. 37 Celsius fok feletti testhőmérsékletű, bármilyen okból rosszul lévő személy nem tartózkodhat a verseny helyszínén. A nyilatkozatot a
MÍSZ honlapján közzétesszük, így az előre kitölthető lesz. A nyilatkozatot a szervező 1 évig köteles
megőrizni, az adatokat titkosan kezelni, 1 év leteltével pedig megsemmisíteni. A lázmérést és a
kérdőív kitöltésénél a segítséget egy külön erre a feladatra specializálódott, csak ezzel foglalkozó
munkatárs vagy egészségügyi személyzet végezze.

•

A fenti, a szakágspecifikus, illetve a versenyszervezésre évek óta érvényes biztonsági szabályok betartatása a BTE, illetve a bírók feladata, ezért a bírókat is megillető juttatást kap a BTE a szervezőtől.

•

Az országos bajnokságokra a szabályozás bővül vagy bővülhet a járvány helyzetétől és rendeletektől
függően.

•

A MÍSZ által jóvá nem hagyott versenyeken való részvétel is szankciókat vonhat maga után úgy a
hatóságok, mint a MÍSZ részéről.

3D és Terep versenyekre érvényes szabályok az általános fenti szabályokon kívül
•

Lehetőleg 3-4 fős csoportokba legyenek beosztva a versenyzők 3D-ben is. (max. 5 fő)

•

Értékelés, vesszőkihúzás-közlekedés egyenként, a 1,5 m betartásával.

•

Minden cél után kézfertőtlenítés.

•

Döntők a vészhelyzet alatt nem rendezhetők, eredmény a pályán lőtt pontok alapján.

Történelmi versenyekre érvényes szabályok az általános fenti szabályokon kívül
•

Lehetőleg 3-4 fős csoportokba legyenek beosztva a versenyzők. (max. 5 fő)

•

Értékelés, vesszőkihúzás-közlekedés egyenként, a 1,5 m betartásával.

•

Minden cél után kézfertőtlenítés.

•

Döntők a vészhelyzet alatt nem rendezhetők, eredmény a pályán lőtt pontok alapján.

Pálya versenyekre érvényes szabályok az általános fenti szabályokon kívül
Pálya kialakítás:
•

A VÁLTOZAT (IDEÁLIS): a lővonalon 1,6 méterenként kell egy-egy lőállást kialakítani ezekhez egyenként 1 vesszőfogót kell szemben a lőállással elhelyezni és A illetve C lövő lő, azaz 2 versenyző/ cél

•

B VÁLTOZAT: a lővonalon 1,6 méterenként kell egy-egy lőállást kialakítani a meghosszabbított vonaluk közé kell vesszőfogókat kihelyezni AC illetve BD lövő lő két lőállásról egy vesszőfogóra, azaz
4 versenyző/ cél. Egy minimális eltérés van a 90 foktól, de mindenkinek egyforma és kisebb helyen
lebonyolítható a verseny a biztonsági táv betartása mellett.

•

A pályaíjász verseny szervezője csigás, olimpiai és barebow (WA nemzetközi) kategóriákat részesítse előnyben. Ha van lehetősége, helye a biztonsági távok(min1,5m/versenyző) betartására, természetesen a többi, irányzék nélküli kategóriát is kiírhatja.

•

Kieséses fordulók nem rendezhetők meg, eredményhirdetés a rangsoroló pontok alapján.

•

Csúcsokat a WA szabályoknak megfelelően, illetve a speciális helyzetre való tekintettel, nem lehet
lőni, minősülni lehet.
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