
 

DAR VS 2016 Szabályzat 

 

Kategóriák: 

Pusztai és longbow modern anyagból: modern anyagú íj: Modern anyag, 6 db favessző, madártoll, 

gyakorló hegy, nokkot érintő húzókéz.   

Pusztai és longbow természetes anyagból készült íjak: Természetes anyagú íj. 6 db favessző, madártoll, 

gyakorló hegy, nokkot érintő húzókéz.   

Vadászreflex: Célzó készülék, kattintó, nélkül, 6 db vessző anyaga szabadon választott, de egyben 

értékelve, gyakorló heggyel. „pom-pom”, rövid stabilizátor maradhat. Nokkot érintő húzókéz. Ide tartozik 

az ablakos longbow is! 

 

Csapatverseny: Célállomásonként a legnagyobb létszámú csapat díjazása. 

 

Korosztályok:     

0-tól-10 éves korig. Nemek összevonva. (Megfelelő létszám esetén lehet külön is értékelni.) 

10-től-14-ig. lány-fiú 

14-től-18-ig. lány-fiú 

18-tól-30-ig. nő-férfi 

30-tól-50-ig. nő-férfi 

50+. nő-férfi (ha betöltötte az 50 –et) 

A VS első állomásán érvényes korállapot a meghatározó! Pl, ha az első állomáson nem töltötte be a 10. 

életévét, akkor a 0-10 ben indulhat egész évben. 

FIGYELEM! A betöltött kort vesszük figyelembe. Tehát ha valaki az első verseny előtt betöltötte pl. a 14 

évét, akkor a 14-18 kategóriába kell nevezni. Ez minden kategóriára érvényes szabály! 

Nincs korosztályváltás! Mindenki a korának megfelelő korosztályban kell, hogy nevezzen. 

Hagyományőrző viselet nem kötelező, de megköszönjük, ha ezzel is emeled a program színvonalát! 

Minden állomáson okmánnyal kell a pontos születési dátumot igazolni! Pl. személyi, diákigazolvány, TAJ 

kártya, MÍSZ kártya. 

 

Év közben, nincs íjtípus váltásra lehetőség, vagy az addigi eredmény elvesztése terhére történhet. 

Nincs lehetőség a korának megfelelő korosztálytól eltérni!!! 

Az íjásznak, az elöl lévő lábának, a karót érintenie kell! Nincs elmozgás! 

Lőtávkedvezmény: 14 év alatt. Az összes többi kategória a felnőtt távról lő. 10 év alatt pedig a 10-14 éves 

kategória távolság feléről kell lövetni. Amennyiben lehetőség van rá, akkor ezt is jelölni kell. 

Karójelölések:  

Kék= 14-18, 18-30, 30-50, 50+  

Fehér= 10-14 

Kedvezményes táv felezve= 10 alatt. 

 

Díjazás: 

Versenyhelyszínenként, az első három helyezettnek egységes oklevél, egyéni érem. 

Utolsó versenyállomáson két díjátadás. 

- Egyik: az állomás díjazása 1-2-3. helyezett érem-oklevél. 

- Második: díjátadás, a bajnokavatás.  A VS minden állomásán szerzett pontok figyelembevételével az 

összesített pontérték alapján történik. Tehát érdemes minden versenyen részt venni.  



Bajnokavatás az utolsó versenyállomáson. Bajnokoknak, kupa, érem, oklevél, 2-3 helyezettnek a 

bajnokságban elért eredménye alapján érem, oklevél. Nagy létszámú kategóriákban 4-5-6. helyezett 

oklevéllel díjazva. 

 

Bajnokavatás csak abban az esetben, ha a kategóriában minimum 3-an indultak az év során és minimum 3 

versenyen részt vett a bajnokjelölt! Figyelem! Egyetlen állomás teljesítésével nincs bajnokavatás, még 

akkor sem, ha a 3-as minimum létszám megvan. Ehhez legalább 3 állomáson részt kell vennie a bajnoknak! 

 

Jogorvoslat, közzététel. Minden állomás után az eredmény az interneten közzé lesz téve! Közzétételtől 

számított időponttól 48 órán belül lehet észrevételt tenni a szervezőnél. Ez idő lejárta után semminemű 

eredménnyel kapcsolatos észrevétellel nem foglalkozik a szervező. 

pl. 2015-ben a döntő kifüggesztése után jött reklamáció a gyulai eredményét nem látja. (fél óra keresgélés 

után kiderült nem is indult Gyulán) és több hasonló eset, stb. 

 

Alkohol fogyasztása TILOS!!!   

Ennek a szabálynak be nem tartása esetén, a versenyző kizárása a következmény! 

 

 

A visszapattanó találat 14 év alatti korosztályoknál megadható 5 pontnak.  14 év fölötti korosztálynál a 

visszapattanó maximum egyszer újralőhető! 

 

Figyelem! Amennyiben az íjász vesszője a célban hegyet fogott, de a későbbi lövések esetén az kiesésre 

adhat esélyt, akkor húzni kell és megadni a találatot, amennyiben nincs mód a lövéssorozat befelyeztéig a 

csoportban, akkor a látható találatot be kell írni mielőtt, kiesne a további lövéstől a vessző. A találat 

mindenképpen érvényes! 

Kettős könyvelés javasolt, ami azt jelenti, hogy csoportonként 2 db beíró lapot kell biztosítani és azt nem 

írhatja azonos személy és azonos egyesület tagjai. Minden beírásnál egyeztetni kell a beíróknak. Amíg nincs 

egyezőség a beírásban, addig nem lehet a vesszőket érinteni. Szedés, csak beírás után. 

 

Értékelés: 

10-8-5 pontos értékelése. A mellé találat M betűvel, vagy külön erre a találatra kijelölt oszlopban X-el, vagy 

előre jelzett értéket karikázva kell jegyezni. Megszerezhető összesen 630 pont helyszínenként. 

FIGYELEM! A régi Vata céllapnál a külső körrajz érintője nem találat, csak ha a zónát érinti a vessző teste! 

Azonban minden egyéb célnál 2D, 3D, vagy egyéni rajzoltnál a célterületet és a kontúrt jelölő rajz 

BÁRMILYEN SZÉLES is a nagyobb pontértéket kell megadni. 

 



Fita lőlapon, 2D figurán, 3D állaton a vonalat érintő vesszőtest határozza meg a találatot. Pl. az alant 

látható kép. Ez érintő és a nagyobb értéket kell megadni. 

 
 

Amennyiben a vonal és a vessző közt át lehet látni, akkor a kisebb értéket kell megadni. Pl. az alant látható

 
  

A találat meghatározásában a vesszőtestet kell figyelembe venni, nem a hegy állapotát. Tehát ha a hegy a 

találati zónán kívül helyezkedik el, de a test érinti a zónát, akkor az találat. 

lásd alant 

 



 
 

A vesszőtest érintkezését kell figyelembe venni a nagyobb találatot megadni. 

Lásd alant 

 
 

Íme, az ellenpélda. A hegy a magasabb találati zóna alatt van, de a test érintkezését kell figyelembe venni. 

A kisebb érték a találat. 

 
 



 
 

Az egységes értékelés érdekében és nem a más szakosztályok szokásai ellenében az alábbi szabályt kell 

betartani. Nem a hegy állapota, hanem a vesszőtest állása a meghatározó! 

3D célnál csak a lőirányba állított célzóna értékelhető magasabb pontértéknek. Tehát ha pl a nem irányban 

lévő célzónában becsapódó vessző csak 5 pontnak adható meg. 

A csoportokban a lőállásba a versenyzők forgó sorrendben következnek, nem egyfajta sorrendben. A 

lőtávkedvezményes gyerekeket lehetőleg a végén kell lövetni. 

2és fél D céloknál (pl, Freddo állatcélok, harcos sziluett, vagy egyéni célok.) az oldalán, illetve a tetején 

becsapódó vesszőt 5-ös találatnak kell megadni! Nem kizárólag az előlap a találat, hiszen ezért 2,5 D. 

Amennyiben csak az előlap lenne érték, akkor az 2D. 

 

A változás jogát a szervezők fönntartják. 

 
Szervezők: Szegedi Szittyák Szeged. Felelős szervező Melter László 06 70/576-00 01 

HISZE Hetényegyháza. Felelős szervező Kalmár József 06 20/356-21 70  

Turul HISZK Kétegyháza. Felelős szervező Lovász György 06 30/557-21 59  

Mindszenti Íjászok Baráti Köre Kétegyháza. Felelős szervező Bálint Csaba 06 30/303-62 07  

Turul Koppány Íjászai HE. Kiskunfélegyháza. Dinnyés Gyula főszervező 06 70/294-88 81 

 

Szponzorok és az eseményen árulni kívánók jelentkezését várjuk Dinnyés Gyula 06 70/294-8881 

telefonszámon. Árusítás, kizárólag egyeztetés után lehetséges! 

 

 


