Régiós Versenyszabályzat
1. A versenysorozat alapszabályai
A versenysorozat versenyei Nyugat-Dunántúli régióban fekvő 4 helyszínen kerül megrendezésre, helyszínenként
1 versennyel.
A helyszínek: A helyszíneket minden évben a pályázó egyesületek közül a mindenkori régiós vezetés jelöli ki!
A verseny lebonyolítása saját szabályzat alapján kerül megrendezésre, melyet az alábbiakban olvashattok.
A versenysorozat összes versenyén a nevezési díj, mely az előnevezőknek magában foglal egy meleg ebédet is:
felnőtt, kadet, előnevezéssel: 3500 Ft
gyermek(10-13 év), mini(0-9 év): 1000Ft
/Előnevezés nélkül +1500Ft./
A versenysorozatban szereplő versenyeken az adott egyesület által meghatározott díjazás kerül kiosztásra, mely
minimálisan:
3 fő alatt oklevél (mini és gyerek kategóriákban érem, oklevél)
3 főtől érem, oklevél
5 főtől serleg, érem, oklevél.
Itt a leadott beíró lapok számát fogjuk figyelembe venni kategóriánként!
Minden díjat csak személyesen lehet átvenni!
A versenysorozat összesítésébe csak azon versenyzők eredményei kerülnek be, akik legalább 3 versenyen részt
vesznek. Aki mind a 4 versenyen részt vesz, annak a 3 legjobb eredménye kerül az összesítésbe.
Azon kategóriákban, melyben legalább 3 fő értékelhető az év végi összesítésen, az első helyezett (a kategória
Bajnoka) a következő évben díjmentesen indulhat, a régiós bajnokság fordulóin.
Minden olyan versenyző, aki részt vett az összes fordulón az adott évben, az eredményétől függetlenül, külön
sorsoláson vesz részt, ahol értékes tárgyjutalmak kerülnek kisorsolásra

2. A szervezőkre vonatkozó szabályok
A versenysorozat szabályait a rendező egyesületek vezetői közösen hozzák és azt magukra nézve kötelezőnek
tekintik. A versenyeken a rendező egyesület gondoskodik a következőkről: büfé (min: Kávé, üdítő, ásványvíz,
szendvics) időjárás függvényében a pályán kihelyezett víz, parkolási lehetőség min. 40-50 autó számára,
belövőpálya legalább 5 jó minőségű vesszőfogóval 10m távkülönbségekkel.

3. A Pálya építése, felszerelései
A versenyek 3D vadászverseny jellegűek. 3D állatalakok kerülnek kihelyezésre, melynek száma az előnevezők
létszámától függetlenül 1 körben 28 db
A szervezőnek kötelessége biztonság technikai ellenőrt(BTE) megbízni a pálya biztonságos felépítése
érdekében. Az ellenőr joga és kötelessége a pálya azonnali átépítése biztonsági hiba elkövetése esetén, még
akkor is, ha már a verseny elkezdődött.
A BTE nevének az adott verseny meghívóján szerepelnie kell.
A céloknál az adott célállás számát jelző tábla, a 4 karó és szükség esetén vesszőfogó kerül kihelyezésre.
A versenyen 4 különböző színű karó kerül kihelyezésre:

sárgamax. 15 m
fehérmax 27 m
kékmax. 30 m
pirosmax. 55m(IFAA szerint kihelyezve)
A célpontokat takarhatja ág, fatörzs, vagy bármi, ami egy erdőben egyébként is fellelhető, de a 8-as és a 10-es
zónáknak mindig jól láthatóaknak kell lenniük, előttük maximum olyan vékony ág, fűszál lehet, ami a vessző
becsapódásának helyét megváltoztatni nem képes.

A célállatok kismértékben elforgathatóak, vagy megdönthetőek, ha az a verseny színvonalát növeli, vagy a
természetes élethelyzetet jobban visszaadja és a vessző lepattanását, sérülését nem okozza.
A pályán törekedni kell arra, hogy megfelelő számú vízszintes lövés mellet, felfelé és lefelé irányuló lövések is
nehezítsék a versenyzők dolgát.
A célpontok mögött azokon a helyszíneken, ahol a nyílvessző elveszhet mellélövés esetén, vesszőfogók
kerülhetnek kihelyezésre, a verseny gyorsabb lefolyása és a vesszők védelme érdekében.
A célállaton csak azon zóna használható, mely nyilvánvalóan, vitálisan is helytálló, tehát egy oldalát mutató borz
hátán elért zóna találat akkor is csak 5 pontot ér, ha az állaton beforgatás miatt esetlegesen látható is a zóna.

4. A versenyzők kötelességei
A versenyzők kőtelesek a 3D versenyeken a szabályokat betartani, csak a szabályokban előírt felszereléssel
versenyezni. A versenysorozat szervezői a versenyek alatt szúrópróba-szerű ellenőrzéseket tarthatnak. Az
esetleges szabálytalanságokért, vagy a nem megfelelő felszereléssel versenyzésért pontlevonással, súlyos
szabálytalanság esetén a versenyből, vagy a versenysorozatból való kizárással büntetheti az íjászt a szervezőség.
Előnevezésnél a versenyzők kérhetik, hogy az adott versenyen kivel szeretnének, ill. kivel nem szeretnének egy
csapatba kerülni és ezt a szervező lehetőség szerint figyelembe is veszi, de a versenyzők kötelesek a
csapatbeosztást tényként kezelni. Amennyiben a versenyzők a kiosztott csapatból elvándorolnak és az új csapat
létszáma lassítja a versenyt, úgy a csapat minden tagja 10 pont levonással büntethető. A szervezők ezt verseny
közben ellenőrzik.
A versenysorozat versenyein csak versenyengedéllyel rendelkező versenyzők indulhatnak el. A rendező köteles
lehetőséget biztosítani az eseti versenyengedély helyszínen történő kiváltására.
Távolságmérés bármilyen módszerrel tilos! A távolságot puszta szemmel kell megbecsülni. A „résmérő
technikák” amelyek a versenyző felszerelését vagy bármelyik testrészét erre használják, tiltva vannak és kizárást
vonnak maguk után.

5. Lövés szabályai, lőhető nyílvesszők száma, lövés értékelése
A versenyen 4 különböző színű karó (sárga, fehér, kék, piros) lövéseket a karótól max 50 cm-es távolságban
lehet elhelyezkedni, oldal és hátra irányban. A lövésre 2 perc áll rendelkezésre. Az idő minden versenyző
esetében akkor kezdődik, amikor a csoportban előtte következő versenyző kilőtte a nyílvesszőt, és hátralép a
karótól a várakozási területre.
A karó elé tilos állni!
A karótól oldalra,és hátra max. 50-50 cm távolságra lehet elhelyezkedni
Egyszerre két versenyző is lőhet, ha a rendezőség a megnyitón kihirdeti, a gyorsabb haladás érdekében,
amennyiben a nevező létszám indokolja.

Senki sem mehet oda a célokhoz, ameddig a csoport minden tagja be nem fejezte a lövést.
A csoportok nem előzhetik egymást, kivéve, ha rendezőség utasít erre. Ebben az esetben az egyik csapat lő,
értékel és húz, miközben a másik csapat várakozik.
A soron következő csoportnak olyan távolságra kell várakoznia, hogy az éppen lövő versenyzőket ne zavarják.
A csoporton belüli lövési sorrendnél figyelembe kell venni, hogy először a piros karótól lőnek a versenyzők,
majd a kék, fehér és végül a sárga. Tehát a minik lőnek utoljára. Az azonos karótól lövő versenyzőknél a lövési
sorrendet váltogatni kell. Az utolsó lő elsőnek, második lő harmadiknak stb.

A versenyek 2 lövésesek!
A versenyeken mind a két lövésért azonos pontszám jár: 11 (10X-es) 10-8-5 pontokat lehet szerezni, ha a lövés
célt téveszt, értékelése 0 pont.
A célokban levő nyílvesszőket nem szabad megérinteni mindaddig, míg minden egyes vessző értéke fel nincs
jegyezve.

A versenyeken a találat akkor adható meg, ha a nyílvessző bármilyen kis mértékben, de károsítja a zónákat
határoló vonalat és az értékeléskor, még az állatban van. Mini kategóriában a kipattanó vessző értékelhető, de
csak 5 pont adható érte, tehát sem 8-as, sem 10-es, sem 11-es pontszám nem adható.
Minden döntést a találat értékeléséről a csoport többsége hoz. Ha ez a szám páros, a vezető szava duplán számít.
A vezető az a személy, akit a csoporthirdetésnél elsőnek említenek, vagy írnak. A csoport vezetője köteles állást
foglalni a találat értékéről. A csoport vezetője a beírólapok kitöltésének valódiságáért is felel!

6. Korosztályok
A versenysorozat minden versenyén a versenyzők korosztályokba sorolása az adott év január 1. érvényes életkor
alapján történik.
Mini -9 évig
Gyerek 10-13 év között
Kadett 14-17 év között
Felnőtt 18-50 év között
Veteránok 51- évtől

7. Kategóriák felszerelései, távolságai
CU (férfi csigás):

Bármilyen csigás íj mozgatható irányzékkal vagy scoppal. Bármilyen típusú
oldógép, kesztyű, tab használható. Bármilyen kiegészítő, stabilizátor,
overdraw, peep, vízszintező, kisser, tüskevilágítás használható. Piros karótól
lő.

CUL (női csigás):

Bármilyen csigás íj mozgatható irányzékkal vagy scoppal. Bármilyen típusú
oldógép, kesztyű, tab használható. Bármilyen kiegészítő, stabilizátor,
overdraw, peep, vízszintező, kisser, tüskevilágítás használható. Piros karótól
lő.

HU (férfi vadász):

Bármilyen csigás íj fix tüskés irányzékkal. Lőhetnek oldógéppel vagy kézzel,
használható tab, kesztyű. Az irányzékban nem lehet több mint öt rögzítet tüske
vagy keresztszál. A stabilizátor és az oldal stabilizátorok hossza max. 12 coll
(30.5 cm) lehet. Overdraw (max. 2 coll) peep, vízszintező, tüskevilágítás
használható. Piros karótól lő.

CB (csigás ir. nélkül):

Csigás íj irányzék nélkül. Az íjablakon belül bármilyen kifutó engedélyezett.
Az íjon és az idegen nem lehet semmilyen jelölés ami célzásra használható.
Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható. Maximum 12 collos
(30.5 cm) stabilizátor engedélyezett. Peep és overdraw nem használható.
Bármilyen típusú oldógép, kesztyű, tab használható Piros karótól lő.

CRB (számszeríj):

Bármilyen csigás vagy visszahajló karú számszeríj /nyílpuska, nyitott
irányzékkal vagy céltávcsővel. Kézi erővel kell felhúzni. Megengedett
legnagyobb húzóerő 190 font. Lézeres irányzék, távmérésre használható
céltávcsövek nem használhatók. A lövés és célzás folyamán az eszköz
rögzítésére a hordszíj vagy egyéb eszköz nem használható. Ülő helyzetben tilos
lőni ill. könyökkel nem lehet a térdet érinteni lövés közben. Az elsütő erő (ahol
az elsütő-billentyű kiold) legalább 1300 gramm legyen biztonsági okokból.
Ugyanez miatt a nyílpuskákon biztosítónak kell lennie. Az elsütő erőnek
egyeznie kell a gyári értékekkel. A gyári értékek megváltoztatása nem
engedélyezett. Piros karótól lő.

OL (olimpiai):

Bármilyen típusú reflex íj irányzékkal, stabilizátorral, oldalstabilizátorokkal,
kisserrel, húzáshossz jelzővel. Kesztyű és tab használható. Piros karótól lő.

TR-RB (vadászreflex):

Bármilyen visszahajló karú reflexíj irányzék nélkül, nem használható oldógép,
plusz súly. Kesztyű és tab használható. Stabilizátor használható, 12 collos max.
30cm. Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. (Húrmértékes célzás,
facewalking tilos.) Nem lehet jel az idegen ill. az íjon ami a távolságbecslésre
ad lehetőséget, vagy célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Húzáshossz
jelző az íjon és az idegen nem használható. Bármilyen típusú nyílvessző
használható. Kék karótól lő.

TR-LB (longbow):

Bármilyen típusú longbow. Nem használható irányzék, oldógép, stabilizátor,
plusz súly. Nem lehet jel az idegen illetve az íjon ami a távolságbecslésre ad
lehetőséget vagy a célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Húzáshossz
jelző az íjon és az idegen nem használható. Lövéskor a mutatóujjnak érintenie
kell a nockot. (Húrmértékes célzás facewalking) tilos. Csak fa nyílvessző
használható. A nyílvesszőknek egyforma anyagúaknak, egyforma hosszúnak és
egyforma súlyúnak kell lenniük.Fehér karótól lőnek.

BB (barebow):

Bármilyen visszahajló karú reflex. Nem használható irányzék, oldógép.
Kesztyű és tab használható. Nem lehet jel az idegen ill. az íjon ami a
távolságbecslésre ad lehetőséget vagy célzást segítő referencia pontként
szolgálhat. Az íjnak leajzott állapotban át kell férnie egy 12,5 cm-es átmérőjű
gyűrűn. Húzáshossz jelző az íjon és az idegen nem használható. Bármilyen
típusú nyílvessző használható. Kék karótól lő.

PB-HB:

Pusztai íjjal versenyző íjász. Az íjon semmilyen célzást segítő eszköz, vagy
jelölés nem megengedett. Az íjon nem lehet se stabilizátor, se rezgéscsilapító. .
Lövéskor a mutatóujjnak érintenie kell a nockot. (Húrmértékes célzás
facewalking) tilos. Egyforma felépítésű fa vessző használható. Fehér karótól
lőnek.

MINI kategória :

Minden 9 év alatti íjász bármilyen íjjal, bármilyen irányzékkal, vagy irányzék
nélkül. A sárga karótól lőnek.

Gyerek kategória

Bármilyen íjjal, bármilyen irányzékkal, vagy irányzék nélkül. A sárga karótól
lőnek.

Kadett kategória

Irányzék nélkül, fehér karótól lő. Irányzékos kategóriák kék karótól lő!

Minden kategóriában használhatóak terep optikák (távcsövek), teleszkópok, és más optikai eszközök a
nyílvesszők figyelésére (találat ellenőrzés), feltéve, ha azok nem jelentenek akadályt más versenyzők számára a
lővonalnál. Orvosilag előírt szemüvegek, lövő szemüvegek, és napszemüvegek használata engedélyezett. A
fentiek közül semelyik nem rendelkezhet mikro furatokkal, vagy hasonló eszközökkel, valamint nem
rendelkezhet semmilyen jelöléssel (mintával), amely segítheti a célzást. A nem célzó szem előtti optika (üveg)
teljes borítása, leragasztása, vagy szemvédő használata engedélyezett. Alkarvédők, ruhaszorítók (vértek),
íjpántok (hordozáshoz), öv- vagy álló tegezek, rojtok engedélyezettek.
A 3-D versenyeken a fenti eszközök közül egyikben sem engedélyezett semmilyen távmérő vagy távolságbecslő
eszköz, vagy kialakítás.
Egyik kategóriában sem használhatóbármilyen jellegű távmérő, vagy bármilyen más eszköz, eljárás, mód, amely
a távolság, vagy lövési szög meghatározására, illetve becslésére alkalmas.

8. Csapatbeosztás, beírólapok, eredmények, holtverseny
Minden nevezőt csoportba sorsolnak figyelembe véve az előnevezéskor történő teljesíthető kéréseket és
lehetőség szerinti azonos kategóriákat. A csoportokban legalább 4 versenyzőnek kell lennie úgy, hogy lehetőség
szerint minden csapatban legyenek egymásnak idegen versenyzők, a verseny tisztaságát megőrizendő.
A csoport összes versenyzőjének eredményeit a csoport vezetője vezeti, aki a csoporthirdetésnél először kerül
említésre. Minden beírólapot olvashatóan, és minden részletre terjedően (teljesen) kell kitölteni, valamint a
versenyzőnek alá kell írnia, hogy azt a szervezőség elfogadja. A versenyzőknek ellenőriznie kell a beírólap
pontosságát, mert később felmerülő hibáknál a szervezőség mindig a jobb eredményt semmisíti meg. Pl: a
beírólapon összesen 29 találat került bejegyzésre, a szervezőség megsemmisít 1 db 11-es találatot, ha van ilyen,
ellenkező esetben 1 db 10-es ha van ilyen, és így tovább.
A beírólapok összesített eredményeit nem feltétlenül ellenőrzik automatikusan a szervezők, hanem az adatokat a
beírólapokra írtak szerint viszik fel az eredmények közé. A versenyző aláírása a beírólapon, hivatalos igazolása
annak, hogy elfogadja helyesnek a beírólapon szereplő eredményt. A versenyzők felelősséggel tartoznak a saját
beírólapjaikért. Amennyiben egy beírólap elvész, megsérül, vagy ellopják, nem állítanak ki pótlást. A versenyző
eredménye megsemmisül.
A versenyző kötelessége a lehető legrövidebb időn belül a betelt beírólapot a rendezőség részére átadni
összesítés céljából.

Kötelező a beírólapokat teljesen, olvashatóan kitölteni, pontosan
mennyi a 11-es mennyi 10-es …stb
A rendezőség nem köteles a nem pontosan kitöltött beírólapokat
átvenni!
Amennyiben holtverseny alakul ki az eredményekben, szétlövést kell tartani, a szervezők által kijelölt 1 db,
lehetőség szerint úgy elhelyezett célra, melynek nehézségi foka várhatóan eldönti a holtversenyt. Ha a
holtverseny továbbra is fennáll, akkor a célokat tovább nehezítve újra kell lövetni, míg a holtverseny el nem dől.
A szétlövésnél csak 1 lövésre van lehetőség célonként, 11-10-8-5 pontozással.

