Pályaíjász Szakmai Bizottsági Beszámoló 2017-ről
MISZ közgyűlésre – 2018 május
Működési rész:
• A Pályaíjász Szakmai Bizottságot 2017-ben Máté Gyöngyi, Barta Margit, Gajdos Csaba és Vánky
Sebastian Szabolcs (elnök) alkották.
• A bizottság az év során nagyjából négyhavonta tartott megbeszéléseket főleg telefonon és
interneten.
Az internetes és telefonos kapcsolattartás legnagyobb részt a versenyek előkészítéséhez, a
kiíráshoz és megszervezéséhez kötődött – melybe interneten keresztül mindenki
bekapcsolódott.
A személyes megbeszéléseken fontosabb dolgok eldöntése és problémák megoldása volt a
téma, mint például javaslatok, szabályzatváltoztatási javaslatok megvitatása.
• A Pályaíjász szakmai bizottság az összes elnökségi ülésen képviseltette magát.
Szervezeti rész:
Terem versenyek:
Az OB-ra a regionális versenyeken kellett és lehetett kvalifikálni. A minimum 250 kör irányzék
nélkülieknek és 400 kör az irányzékosoknak teljesítésével valamelyik kvalifikációs versenyen.

2017-ben Összesen 224 résztvevő 121 irányzékos és 103 irányzék nélküli

Az országos bajnokságon minimum másodosztályt meg kellett lőni a bajnoki címhez, ha nem
volt meg a 3 fős mezőny a kategóriában.
Pálya versenyek:
Örvendetes, hogy a lőtt körök száma érezhetően növekedett a legtöbb korosztályban, főleg a
kadetek és a juniorok remekeltek, akik nemzetközileg is elérték a nemzetközi élmezőnyt.
Ha a minőséget vesszük alapul a felnőttek stagnáltak, a fiataljaink egyértelmű javulást
mutattak.
2017-ben a különböző országos bajnokságok egy időben, egy helyen kerültek megszervezve
így létszám az RT (11) és Gyerek(41) OB-val együtt 145 fő, stagnált 2016-hoz viszonyítva.

A kvalifikációs szint bevezetése 2014-től érezhetően visszavette a kvalifikálni tudó/akaró
versenyzők számát. Megállapíthatjuk, hogy a harmadosztály kvalifikációs szint túlságosan
megszűrte a mezőnyt 2015-ben. A harmadosztálynál jóval könnyebb 250, illetve 400 kör
kvalifikációs szint újra emelte a résztvevők számát 2016-tól.
Kijelenthető, hogy addig, amíg a mezőny nem éri el a kezelhetetlen szintet nincs miért
szűkíteni, mert ezzel túllövőnk a célon egy túl alacsony résztvevői tábort eredményezve.
Regionális felosztásban érezhetően egyre több egyesület vállalja át a versenyek szervezését a
MÍSZ-től. Ezzel tanulva a szervezést, illetve a gazdaságos lebonyolítás feltételeit, ami minden
verseny alapfeltétele kell, hogy legyen.
Célunk, hogy a regionális versenyszervezés költségtakarékos megoldás legyen mindenkinek. A
versenyzőknek, a szervezőknek és a MÍSZ-nek is. A gazdaságosság a pályaversenyek
létszámának növekedéséhez az utánpótlás dinamikus fejlődésének is egyik feltétele.
•
•
•

A versenybírók száma az egy évvel ezelőttihez képest számottevően nem változott.
A Regionális CEC kupa döntője került sikeresen megszervezésre.
Folytatódott az instruktori és az 1-s szintű edzőképzést, a 3-s szintű edzőink vezették a
képzést.

Sporteredmények:

•

A legeredményesebb külföldi szereplése Banda Árpádnak volt. Árpi az Universiade-n szerzett
4. helyezést. Orosz Viktort a junior világbajnokságon 6. lett.

A népszerűsítési tevékenység értékelése:
•
•

A PSZB sportdiplomáciában a legmagasabb szinten képviselteti magát. Kiváló kapcsolatokat
ápolunk a WA vezetőségével.
CEC
2009-ben létrehoztuk Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szlovénia szervezőtársakkal a
Central European Cup nevezetű versenysorozatot annak érdekében, hogy versenyzőink kis
költséggel nemzetközi tapasztalatot, önbizalmat tudjanak szerezni, mint egy felkészülésként a
nagyobb nemzetközi porondon való megjelenés előtt.
Vezető szerepet vállalunk A CEC (Közép Európa Kupa) rendszer felépítésében,
lebonyolításában és népszerűsítésében.

•

Minden feltétel kezd összeállni a jövőbeni sikeres nemzetközi versenyzéshez: utánpótlás,
edzőképzés, válogatott keret szövetségi kapitány vezetésével, nemzetközi kapcsolatok, új
nemzetközi felkészítő jellegű versenyrendszer (CEC) ahol Magyarország vezető szerepet vállal,
stabil finanszírozás és tervezés.
Az állami hozzáállás és támogatás egyre kedvezőbb.
2018-19-ben egy íjászközpontot épít a MÍSZ nemzetközi versenyekre alkalmas kinti
pálya160x110m és gyakorló pálya 60x80m illetve terem versenyekre alkalmas csarnokot is.
A központ terveink szerint nem csak Európában de a világon is egyedülálló lesz.
A versenyzők és szülők, illetve szakembereink áldozathozatal készsége továbbra is szükséges
és érezhető.

Vánky Sebastian Szabolcs
Elnök PSZB

