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Hazai versenyek: 

 

A 2014-es évben az új szabályrendszer szerint (HDH-IAA versenyszabályzattal egységesítve) 

kvalifikációs rendszerben kerültek megrendezésre a Történelmi szakág versenyei.  8 kvalifikációs verseny 

került országszerte megrendezésre és az Országos Bajnokság, (2013-ban már az OB-n kívül a 

versenyrendszeren belül működő más szakági verseny nem volt)   

A 8 kvalifikációs verseny közül az egyiken kellett teljesíteni a kvalifikációs szintet, hogy az OB-n részt 

lehessen venni. A minősítés megszerzéséhez a versenyzőknek teljesíteni kellett a kvalifikációs szintet 

plusz az OB-n meglőni a minősítési szinteket. A minősítési szintek kicsit magasnak bizonyultak ( ez elmúl 

évek szintjeit tartottuk meg százalékos formában), mivel 1db első osztályú minősítés lett és a többi szintet 

is viszonylag kevesen teljesítették, így 2015-ös évben 5 százalékkal visszább vesszük. A kvalifikációs 

vereseken még nem ellenőriztük szigorúan a minimális történelmi jellegű viseletet meglétét, de az OB-n 

való részvétel egyik feltétele volt. 

 

Ez volt az első év amikor nem nyílt nevezésű volt az OB, hanem zárt kvalifikációs rendszerű, és az előző 

évhez képest így is nőtt a résztvevők létszáma. (2013-ban: 48 fő, 2014-ben: 95 fő) 

 

Egyre több egyesület érdeklődik szakági (kvalifikációs) verseny rendezése kapcsán, és tapasztalat alapján 

több egyesület veszi át saját „örömíjász” versenyeik rendezésnél a történelmi versenyszabályzat egyes 

elemeit. 

 

Az OB bevételét a rendező egyesület költségeire és az új egyedi Bajnoki díjazásra fordítottuk, hogy az OB 

díjazásának színvonalát és egyediségét emeljük. 

Minden kategória I. helyezettje Magyar Bajnoki vándordíjat kap, (egy gravírozott, rézveretes szarukürtöt) 

amire az aktuális bajnokok neve fel van gravírozva, és aki háromszor megnyeri, az megtarthatja a díjat és 

új vándordíj megy tovább.  

Minden minősítést szerzett íjász is külön egyedi plakettet kap a minősítési szintjének megfelelőt, így 

nagyobb hangsúlyt fektetve a minősítési szintekre, hogy nem csak a legjobbak legyőzése legyen a cél 

hanem „ saját magunk” legyőzése is. 

 

További években bővíteni szeretnénk a szakág versenyfajtáit, terem versenyekkel és távcéllövő 

versenyekkel, és kiépíteni más szakágakhoz hasonlóan olyan versenyrendszert, ahol megfelelő 

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

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

 

Bírók 

 

Jelenleg a történelmi szakágnak a szakmai bizottság tagjain kívül nincs bírói bázisa 

 

Nemzetközi versenyek: 

 

2014-ben Gyulán lett megrendezve az IAA Történelmi GP-je. Az eddigi évek GP versenyeihez képest 

létszámban nagy fejlődés mutatkozik a 30-40 főről felugrott 126 főre és komolyabb nemzetközi 

mezőnyre. 5 országból jöttek versenyzők (Lengyel, Román, Osztrák, Szerb, Szlovák) 

A lengyel történelmi íjász szövetségtől kaptunk viszonthívást a saját nemzeti bajnokságukra, amin 15 

fővel képviseltük szakágunkat.  

Egyre több országból érdeklődnek az IAA rendszerű történelmi verseny/rendszer után. 
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