
5. KÖNYV, 11.10. fejezet – 3-D SZABÁLYOK

11.10.1 ALAPSZABÁLYOK

11.10.1.1 Alkohol, dohányzás, és tudatmódosító szerek
11.10.1.1.1 A verseny, és a gyakorlási idő alatt a pálya minden területén mindenki számára tilos az

alkoholtartalmú italok fogyasztása, és birtoklása. Ha valamelyik bíró, vagy más tisztég
viselő véleménye szerint valamelyik versenyző alkohol, vagy más tudatmódosító
szer hatása alatt van, a Torna Bírói Testülete megtagadhatja a szóban forgó
versenyző részvételét a 3D versenyen.
A fenti szabályokon felül a FITA Doppingellenes szabályai mérvadóak (Lásd az 1. Könyv
5. Mellékletét).

11.10.1.1.2 A verseny pályáin, illetve a gyakorlópályán a dohányzás nem megengedett.

11.10.1.2 A pálya teljesítése
Ha egy versenyző egyszer elkezdte a lövést, a pálya teljesítését a saját csoportjával kell
befejeznie, vagy valamelyik bíró által meghatározott beosztásban, kivétel a 11.10.6
bekezdésben leírt eseteket. Bármely versenyző, vagy csoport, amely bírói engedély
nélkül hagyja el a pályát, kizárásra kerül.

11.10.1.3 Távolságok megbeszélése
11.10.1.3.1 Az adott célra való lövés előtt tilos a lőtávról beszélni. Lőtávról csak azon

versenyzők között eshet szó, akik már lőttek a célra.
A lőtávolság megbeszélése olyan versenyzőkkel vagy olyan versenyzők között, akik
még nem lőttek az adott célra sportemberhez méltatlan viselkedésnek minősül (lásd
a 11.10.1.5. bekezdést).
A Csapat fordulókon a 3 csapattag és az edző közötti megbeszélés engedélyezett, abban
az esetben, ha az nem zavarja a többi csapatot.

11.10.1.4 Óvás
11.10.1.4.1 Az esemény kezdete előtt a FITA vagy a Technikai Megbízott (Lövészetvezető) és a

Szervező Bizottság közösen "Óvási Bizottságot" jelölnek ki, amely az esetleges
óvásokkal foglalkozik. Ez az Óvási Bizottság kezel minden óvást a FITA szabályainak
megfelelően.

11.10.1.5 Sportolóhoz méltatlan viselkedés
11.10.1.5.1 A sportemberhez méltatlan viselkedés nem tűrhető meg. Az ilyen viselkedés egy

sportoló részéről, vagy bárkitől, aki egy sportoló segítőjének mondható kizárást von
maga után, valamint további versenyektől való eltiltást eredményezhet, az adott
esemény szervezői testülete által jónak látott ideig.
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11.10.2 VILÁGBAJNOKSÁG - PROGRAM - NEVEZÉS - CÍMEK

Kedd Érkezés - regisztráció (nevezés)
Szerda 1.nap Hivatalos edzés, felszerelés ellenőrzés,

Csapatkapitányok találkozója, Megnyitó ünnepség
Csütörtök 2.nap 2 minősítő kör
Péntek 3.nap Az összes egyéni és csapat selejtező kör
Szombat 4.nap Egyéni és csapat elődöntők és döntők
Vasárnap Éremosztás / záró ünnepség, bankett

Távozás
(A Világbajnokság szabályait lásd a 11.10.7. bekezdésben)

11.10.2.2 Meghívás
A meghívást a verseny első napja előtt legalább hat (6) hónappal kiküldik az érmet
szerzett íjászoknak.

11.10.2.3 A csapatok nevezése
11.10.2.3.1 A Tag Egyesületek, akik versenyzőket kívánnak nevezni a 3D Világbajnokságra, az

alábbiak szerint kell visszaküldjék a kitöltött nevezési lapokat.
• az előzetes nevezési lapokat (előnevezéseket) legkésőbb kilencven (90) nappal a

verseny (a lövészet első napja) előtt.
• a végleges nevezési lapokat legkésőbb húsz (20) nappal a verseny (a lövészet

első napja) előtt.
A 3D Világbajnokságra a FITA Tag Szervezetei három (3) versenyzőt
nevezhetnek kategóriánként (korosztály és divízió). Ezek alapján:
• 3 Női Sportoló az Ösztönös Íj kategóriában
• 3 Női Sportoló a Csigás Íj kategóriában
• 3 Női Sportoló Hosszúíj kategóriában
• 3 Női Sportoló "Barebow "kategóriában
• 3 Férfi Sportoló az Ösztönös Íj kategóriában
• 3 Férfi Sportoló a Csigás Íj kategóriában
• 3 Férfi Sportoló Hosszúíj kategóriában
• 3 Férfi Sportoló "Barebow "kategóriában

11.10.2.4 A Világbajnokságon megszerezhető Címek
• Női 3D Világbajnok Ösztönös Íj kategóriában
• Női 3D Világbajnok Csigás Íj kategóriában
• Női 3D Világbajnok Hosszúíj kategóriában
• Női 3D Világbajnok "Barebow" kategóriában
• Férfi 3D Világbajnok Ösztönös Íj kategóriában
• Férfi 3D Világbajnok Csigás Íj kategóriában
• Férfi 3D Világbajnok Hosszúíj kategóriában
• Férfi 3D Világbajnok "Barebow" kategóriában
• Női 3D Világbajnok Csapat
• Férfi 3D Világbajnok Csapat
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11.10.3 A VERSENYZŐK FELSZERELÉSE

Az alábbi bekezdés a sportolók által a 3D versenyeken való részvétel alkalmával
használható felszerelést írja le. A versenyző felelőssége, hogy a szabályokban előírt
felszerelést használja. Amennyiben kétségek merülnének fel, a versenyző
bemutathatja felszerelését a Versenybírónak vagy -bíróknak, mielőtt használná azt.
A Világbajnokság rendezvényein a felszerelés ellenőrzésére az edzőnapon kerül sor.
Ezen felül a bírók a verseny alatt szúrópróba-szerű ellenőrzéseket tarthatnak.
Bármely versenyzőnek érvényteleníthetik a pontjait, akinek a felszerelése nem felel
meg a szabályzatban leírtaknak.
Az alábbiakban az egyes kategóriákra (divíziókra) egyedileg jellemző szabályok
találhatóak, ezeket követik a kategóriákra általánosan érvényes szabályok.

• 11.10.3.1 "Barebow" kategória
• 11.10.3.2 Ösztönös Íj kategória
• 11.10.3.3 Csigás Íj kategória
• 11.10.3.4 Hosszúíj kategória

11.10.3.1 A "Barebow" kategóriában az alábbi eszközök megengedettek:
11.10.3.1.1 Bármely típusú íj, amely megfelel a céllövészetre használt íjak alapelveinek és

céljainak, azaz egy szerkezet, amely markolatból, középrészből (középen átlövő
kialakítás nem megengedett), és két hajlékony, húrakasztóban végződő karból áll.
Az íjat használatkor egy, a két húrakasztóra rögzített ideg tartja felajzott állapotban,
és a működés során a lövő egy kézzel tartja az íjat a markolatnál fogva, míg a másik
kezének újaival az ideget feszíti, tartja meg, és oldja.

11.10.3.1.1 Többszínű középrész, és az íjkarok belső oldalára festett
márkajelzések megengedettek.

A fent leírt íj a kifutót leszámítva csupasz kell legyen, tehát nem rendelkezhet célzásra
használható kiszögellésekkel, jelzésekkel, bemarásokkal, vagy rétegelésekkel /
matricákkal (az íj ablakának közelében). A leajzott íj, minden megengedett felszerelésével
keresztül kell férjen egy 12,2 cm ± 0,5 mm átmérőjű körön.

11.10.3.1.2 Egy ideg tetszőleges számú szálból. A szálak bármilyen színűek lehetnek, és
bármilyen, a célnak megfelelő anyagból készülhetnek. Az idegen engedélyezett az
újakat védő középbandázsolás, a nyílvessző helyét jelölő jelzés, amelyhez szükség
szerint további bandázsolás adható az ajzás könnyítésére, valamint egyetlen nock
(vesszőfelhelyezési) pont, vagy két göb a nyílvessző pozícionálásához (a nock pont
meghatározásához)(amennyiben két nyílvessző elhelyezés jelzőt /göböt/ használnak, a
két göb közötti távolság csak akkora lehet, amely a nyílvessző nockjának
közrefogásához szükséges), továbbá fülek az ideg végén, amelyek a húrakasztókra
helyezhetők az íj felajzásához.

11.10.3.1.2.1 Az ideg bandázsolása nem végződhet egy vonalban az íjász feszített
íj melletti látóvonalával. Az ideg semmilyen módon nem nyújthat
vizuális segítséget a célzásban, peep (átnéző), vagy jelzés
használatával, vagy bármilyen más módon. Az ajak vagy orr
segédjelzés nem engedélyezett.
Az idegen két nock jelző engedélyezett.
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11.10.3.1.3 Állítható, mozgatható kifutó, állítható támasztó gomb (pressure button), támasztó
pont (pressure point), vessző kifutó lemez használata mind engedélyezett feltéve,
hogy ezen szerkezetek nem elektromos, vagy elektronikus kivitelűek, és nem
nyújtanak vizuális segítséget célzáshoz
A támasztópont (pressure point) a markolat nyakától (az íj forgáspontjától) nem lehet
hátrébb.

11.10.3.1.4 Nem engedélyezett a húzáshossz ellenőrző.
11.10.3.1.5 Nem engedélyezettek az olyan jelzések az íjon, melyek segíthetik a

célzást.
Az arc- és húrmértékes célzás (face-, string walking) engedélyezett.

11.10.3.1.6 Stabilizátor használata nem engedélyezett
Az íj részét képező csavarodó repülés kompenzátor (torque flight compesator)
engedélyezett, amennyiben nem tartozik hozzá stabilizátor.
A középrész alsó feléhez súly vagy súlyok adhatók. A súlyok, függetlenül az
alakjuktól, közvetlenül a középrészhez csatlakozhatnak, rudak, hosszabbítók,
csuklós (szögben álló) csatlakozások, vagy rezgéscsillapító eszközök nélkül.

11.10.3.1.7 Bármilyen nyílvessző használható amennyiben az megfelel a szabványoknak és a
céllövészetben használatos nyílvessző definíciójának, ezen felül nem okoznak
túlzott kárt a 3D célokban.

11.10.3.1.7.1 Egy nyílvessző vesszőtestből egy fejjel (hegy), ajakból (nock),
tollazásból áll és igény szerint jelzéseket tartalmazhat. Egy nyíltest
maximum átmérője nem haladhatja meg a 9.3mm-t; a hegyük
(fejük) maximum 9.4mm átmérőjű lehet. Minden íjász minden saját
vesszőtestét el kell lássa az íjász nevével vagy monogramjával.
Minden adott versenyen használt nyílvesszőnek azonos mintázatúnak
és színűnek kell lennie (tollazás, vesszővég és díszítés).
A nyílvesszőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak és színűnek kell
lenniük, eltekintve a rendes kopást, és egy vagy két gyűrű (jelölés)
lehet rajtuk.

11.10.3.1.8 Az ujjak védelme ujjvédő hüvely, ujjbegy védő, lövő kesztyű, "tab", vagy tapasz
(ragasztószalag) formájában a felhúzáshoz, tartáshoz és oldáshoz engedélyezett.

11.10.3.1.8.1 Az alábbi felszerelés engedélyezett:
• Egy távtartó az ujjak között a nyílvessző összeszorításának

megelőzésére.
• Az íjtartó kézen kesztyű, ujjatlan kézvédő, vagy hasonló viselet

megengedett amennyiben az nincs a markolathoz erősítve.
• Oldáspont (anchor - fix pont) jelző vagy egyéb hasonló felszerelés

az ujjvédőre erősítve, abból a célból, hogy fix pontot adjon a
húzáshoz, nem engedélyezett

Az alábbi korlátozás érvényes:
• Az újvédő nem foglalhat magába semmilyen eszközt, amely feszíti,

tartja és oldja az ideget (nem lehet elsütő).

11.10.3.2 Az Ösztönös Íj kategóriában az alábbi eszközök megengedettek:

11.10.3.2.1 Bármely típusú íj, amely megfelel a céllövészetre használt íjak alapelveinek és
céljainak, azaz egy szerkezet, amely markolatból, középrészből (középen átlövő
kialakítás nem megengedett), és két hajlékony, húrakasztóban végződő karból áll.
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Az íjat használatkor egy, a két húrakasztóra rögzített ideg tartja felajzott állapotban,
és a működés során a lövő egy kézzel tartja az íjat a markolatnál fogva, míg a másik
kezének újaival az ideget feszíti, tartja meg, és oldja.

11.10.3.1.2 Többszínű középrész, és az íjkarok belső oldalára festett
márkajelzések megengedettek.

A fent leírt íj a kifutót leszámítva csupasz kell legyen, tehát nem rendelkezhet célzásra
használható kiszögellésekkel, jelzésekkel, bemarásokkal, vagy rétegelt elemekkel /
matricákkal (az íj ablakának közelében). 13 cm-nél kisebb, rövid stabilizátor
engedélyezett (lásd a 11.3.2.6. pontot).
A maximális fonterő 60 font a férfiak és nők esetében is.

11.10.3.2.2 Egy ideg tetszőleges számú szálból. A szálak bármilyen színűek lehetnek, és
bármilyen, a célnak megfelelő anyagból készülhetnek. Az idegen engedélyezett az
újakat védő középbandázsolás, a nyílvessző helyét jelölő jelzés, amelyhez szükség
szerint további bandázsolás adható az ajzás könnyítésére, valamint egyetlen nock
(vesszőfelhelyezési) pont, vagy két göb a nyílvessző pozícionálásához (a nock pont
meghatározásához)(amennyiben két nyílvessző elhelyezés jelzőt /göböt/ használnak,
a két göb közötti távolság csak akkora lehet, amely a nyílvessző nockjának
közrefogásához szükséges), továbbá fülek az ideg végén, amelyek a húrakasztókra
helyezhetők az íj felajzásához.

11.10.3.2.2.1 Az ideg bandázsolása nem végződhet egy vonalban az íjász
feszített íj melletti látóvonalával. Az ideg semmilyen módon nem
nyújthat vizuális segítséget a célzásban, peep (átnéző), vagy jelzés
használatával, vagy bármilyen más módon. Az ajak vagy orr
segédjelzés nem engedélyezett.
Az idegen egy nock (vessző elhelyezési) pont engedélyezett

11.10.3.2.2.2 Kifutó nincs, vagy egyszerű kifutóval rendelkezhet, támasztó
gomb, és overdraw (túlhúzó) nélkül.

11.10.3.2.3 Nem engedélyezett a húzáshossz ellenőrző.
11.10.3.2.4 Nem engedélyezettek az olyan jelzések az íjon, melyek segíthetik a célzást.

Csak egy fix pont engedélyezett.
11.10.3.2.5 Csak rövid stabilizátor engedélyezett, amely rövidebb 13 cm-nél, és nem

rendelkezik rudakkal, hosszabbítókkal, csuklós (szögben álló)
csatlakozásokkal, és rezgéscsillapító eszközökkel.

11.10.3.2.6 Bármilyen típusú nyílvessző használható, feltéve, hogy:
Szabványos becsavaró terepheggyel van ellátva, amelynek minimális
súlya:
• 125 ESA grain férfiaknál
• 100 USA grain nőknél

11.10.3.2.6.1 Egy nyílvessző vesszőtestből egy fejjel (hegy), ajakból (nock),
tollazásból áll és igény szerint jelzéseket tartalmazhat. Egy nyíltest
maximum átmérője nem haladhatja meg a 9.3mm-t; a hegyük
(fejük) maximum 9.4mm átmérőjű lehet. Minden íjász minden saját
vesszőtestét el kell lássa az íjász nevével vagy monogramjával.
Minden adott versenyen használt nyílvesszőnek azonos
mintázatúnak és színűnek kell lennie (tollazás, vesszővég és
díszítés).
A nyílvesszőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak és színűnek kell
lenniük, eltekintve a rendes kopást, és egy vagy két gyűrű (jelölés)
lehet rajtuk.

11.10.3.2.7 Az ujjak védelme ujjvédő hüvely, ujjbegy védő, lövő kesztyű, "tab", vagy tapasz
(ragasztószalag) formájában a felhúzáshoz, tartáshoz és oldáshoz engedélyezett.

11.10.3.2.7.1 Az alábbi felszerelés engedélyezett:
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• Egy távtartó az ujjak között a nyílvessző összeszorításának
megelőzésére.

• Az íjtartó kézen kesztyű, ujjatlan kézvédő, vagy hasonló viselet
megengedett amennyiben az nincs a markolathoz erősítve.
AZ alábbi korlátozás érvényes:

• Az újvédő nem foglalhat magába semmilyen eszközt, amely feszíti,
tartja és oldja az ideget (nem lehet elsütő).

• Oldáspont (anchor - fix pont) jelző vagy egyéb hasonló felszerelés
az ujjvédőre erősítve, abból a célból, hogy fix pontot adjon a
húzáshoz, nem engedélyezett

Lövéskor egy ujjnak érintenie kell a nyílvessző nockját.

11.10.3.3 A Csigás Íj kategória számára az alábbi felszerelés előírt: Bármilyen típusú tovább
segédeszköz engedélyezett, feltéve, hogy nem elektromos, vagy elektronikus
kivitelű.

11.10.3.3.1 A Csigás íj, ide értve a középen keresztüllövő típust is, olyan íj, amelynek feszítését
csigák és/vagy excenterek rendszere segíti mechanikailag. Az íjat használatkor
ideg(ek) tartják felajzott állapotban, mely(ek) közvetlenül a két húrakasztó között
feszül(nek), vagy segédkábelekhez, csigákhoz illetve excenterekhez csatlakoznak az
íj egyedi kialakításától függően.

11.10.3.3.1.1 A maximális fonterő (húzóerő) nem haladhatja meg a 60 fontot.
11.10.3.3.1.2 Karfeszítő (állító) csavarok: Miután a lövész megkezdte a kört a

karfeszítő csavarok állítása nem megengedett, csak a kör befejezése
után, amikor egy pályabíró ellenőrizheti a felszerelést.

11.10.3.3.1.3 Kábelvédők használata megengedett.
11.10.3.3.1.4 Kábelvezetők és osztott kábelek engedélyezettek, feltéve, hogy azok

nem érnek folyamatosan a versenyző zekéhez, csuklójához, és/vagy
íjtartó karjához.

11.10.3.3.2 Egy ideg tetszőleges számú szálból,
11.10.3.3.2.1 melyek bármilyen színűek lehetnek, és bármilyen, a célnak

megfelelő anyagból készülhetnek. Rendelkezhet
középbandázsolással, amelybe a feszítő ujjakat vagy az elsütő
szerkezetet (oldógépet) akasztják. Vessző elhelyezés (nock pont)
jelzések felszerelhetők, amelyhez szükség szerint további
bandázsolás készíthető a nock fogadására. Ezen nock pontok
megjelöléséhez és rögzítéséhez göbök szerelhetők fel. A fentieken
túl további kiegészítők is engedélyezettek, úgy mint ajak és orr
jelzések (kisser), peep nézőke, peep rögzítő (beforgató) eszköz,
oldófül, stb.
A központi bandázsolásra nincsenek korlátozások.

11.10.3.3.3 Vessző kifutó, amely állítható
11.10.3.3.3.1 mozgatható támasztó gomb, vagy támasztó pont, kifutó lemez

használható az íjon, feltéve, hogy nem elektromos vagy
elektronikus kivitelű. A támasztó pont (pressure point) a markolat
nyakától (az íj forgáspontjától) nem lehet hátrébb.

11.10.3.3.4 Húzáshossz ellenőrző (jelző), halható vagy látható jelzéssel használható, feltéve,
hogy nem elektromos vagy elektronikus kivitelű.

11.10.3.3.5 Az íjra szerelt irányzék,
11.10.3.3.5.1 amely segíti az oldalirányú és magassági célzást is, és

tartalmazhat szintező eszközt is, és/vagy nagyító optikát is, és/vagy
prizmákat. Elektromos vagy elektronikus kivitelű eszközök
használata nem engedélyezett.

11.10.3.3.5.2 Az íjon irányzék konzol (hosszabbító kar) használata engedélyezett.
Az irányzék célkeresztje (célzó pontja) a lehet száloptikai tüske,
és/vagy kémiai elven működő (fluoreszkáló).
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A fluoreszkáló céltüskének olyan borítással kell rendelkeznie,
amely biztosítja, hogy nem zavar más versenyzőket, és csak egy
célzó pontot ad.

11.10.3.3.5.3 Egynél több célzó tüske használata nem engedélyezett.

11.10.3.3.6 Stabilizátorok és forgási repülés kompenzátorok,
11.10.3.3.6.1 feltéve, hogy azok nem:

• Használhatók húrvezetőként
• Érnek bármihez az íjon
• Jelentenek veszélyt vagy akadályt más versenyző számára a

lővonalban

11.10.3.3.7 Bármilyen nyílvessző használható amennyiben az megfelel a szabványoknak és a
céllövészetben használatos nyílvessző definíciójának, ezen felül nem okoznak túlzott
kárt a 3D célokban.

11.10.3.3.7.1 Egy nyílvessző vesszőtestből egy fejjel (hegy), ajakból (nock),
tollazásból áll és igény szerint jelzéseket tartalmazhat. Egy nyíltest
maximum átmérője nem haladhatja meg a 9.3mm-t; a hegyük
(fejük) maximum 9.4mm átmérőjű lehet. Minden íjász minden saját
vesszőtestét el kell lássa az íjász nevével vagy monogramjával.
Minden adott versenyen használt nyílvesszőnek azonos
mintázatúnak és színűnek kell lennie (tollazás, vesszővég és
díszítés).
A nyílvesszőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak és színűnek kell
lenniük, eltekintve a rendes kopást, és egy vagy két gyűrű (jelölés)
lehet rajtuk.

További megjegyzés:
Ellenőrizze a gyártó javaslatait az íj húzóerejére (fonterejére) számított fontonkénti
nyílvessző súlyra vonatkozóan (grain/font, gramm/font). Javasolt, hogy ne lőjön
könnyebb vesszővel, mint amennyi az íj erejéhez javasolt minimális vesszősúly!

11.10.3.3.8 Az ujjak védelme ujjvédő hüvely, ujjbegy védő, lövő kesztyű, "tab", vagy tapasz
(ragasztószalag) formájában a felhúzáshoz, tartáshoz és oldáshoz.

11.10.3.3.8.1 Az alábbi felszerelés engedélyezett:
• Elsütő (oldógép) használata engedélyezett, feltéve, hogy

semmilyen módon nincs rögzítve az íjhoz, és nem tartalmaz
elektromos vagy elektronikus alkatrészt

• Egy távtartó alkalmazható az ujjak között a nyílvessző
összeszorításának megelőzésére.

• Oldáspont (anchor - fix pont) jelző vagy egyéb hasonló felszerelés
az ujjvédőre erősítve, abból a célból, hogy fix pontot adjon a
húzáshoz, nem engedélyezett

• Az íjtartó kézen kesztyű, ujjatlan kézvédő, vagy hasonló viselet
megengedett amennyiben az nincs az íj markolatához erősítve.

11.10.3.4 A Hosszúíj kategóriában az alábbi eszközök megengedettek:
11.10.3.4.1 A Hosszúíjnak a hagyományos Longbow formáját kell követnie (semmilyen mértékű

reflex nem engedélyezett), és felajzott állapotban az ideg nem érintheti az íj semelyik
részét, csak a húrakasztóknál. Az íj bármilyen anyagból vagy anyagok kombinációjából
készülhet.
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A markolat és az íjkarok formájára nincs korlátozás. Középlövő kialakítás
engedélyezett.
A Nők esetében az íj nem lehet rövidebb 150 cm-nél, férfiak esetében 160 cm-nél,
mindkét esetben a húrakasztók között mért távolság a mérvadó.

11.10.3.4.2 Egy ideg tetszőleges számú szálból. A szálak bármilyen színűek lehetnek, és
bármilyen, a célnak megfelelő anyagból készülhetnek. Az idegen engedélyezett az
újakat védő középbandázsolás, a nyílvessző helyét jelölő jelzés, amelyhez szükség
szerint további bandázsolás adható az ajzás könnyítésére, valamint egyetlen nock
(vesszőfelhelyezési) pont, vagy két göb a nyílvessző pozícionálásához (a nock pont
meghatározásához)(amennyiben két nyílvessző elhelyezés jelzőt /göböt/ használnak, a
két göb közötti távolság csak akkora lehet, amely a nyílvessző nockjának
közrefogásához szükséges), továbbá fülek az ideg végén, amelyek a húrakasztókra
helyezhetők az íj felajzásához.

11.10.3.4.2.1 Az ideg bandázsolása nem végződhet egy vonalban az íjász
feszített íj melletti látóvonalával. Az ideg semmilyen módon nem
nyújthat vizuális segítséget a célzásban, peep (átnéző), vagy jelzés
használatával, vagy bármilyen más módon. Az ajak vagy orr
segédjelzés nem engedélyezett.

11.10.3.4.3 Kifutó Amennyiben az íj rendelkezik íjpolccal, az kifutóként használható.
A polc bármilyen anyaggal borítható.
Semmilyen más típusú kifutó nem engedélyezett.

11.10.3.4.4 Nem engedélyezett a húzáshossz ellenőrző.
11.10.3.4.5 Nem engedélyezettek az olyan jelzések az íjon, melyek segíthetik a célzást.
11.10.3.4.6 Nem engedélyezett a súly, stabilizátor, vagy csavarodó repülés (torque flight)

kompenzátor használata.
11.10.3.4.7 Csak fa vesszőtest engedélyezett az alábbi specifikációknak megfelelően:

A vesszőhegyek kizárólag fa nyílvesszőn használatos terep hegyek lehetnek.
Csak természetes tollak használhatók a tollazásban.

11.10.3.4.7.1.1 Egy nyílvessző vesszőtestből egy fejjel (hegy), ajakból (nock),
tollazásból áll és igény szerint jelzéseket tartalmazhat. Egy nyíltest
maximum átmérője nem haladhatja meg a 9.3mm-t; a hegyük
(fejük) maximum 9.4mm átmérőjű lehet. Minden íjász minden saját
vesszőtestét el kell lássa az íjász nevével vagy monogramjával.
Minden adott versenyen használt nyílvesszőnek azonos
mintázatúnak és színűnek kell lennie (tollazás, vesszővég és
díszítés).
A nyílvesszőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak és színűnek kell
lenniük, eltekintve a rendes kopást, és egy vagy két gyűrű (jelölés)
lehet rajtuk.

11.10.3.4.8 Az ujjak védelme ujjvédő hüvely, ujjbegy védő, lövő kesztyű, "tab", vagy tapasz
(ragasztószalag) formájában a felhúzáshoz, tartáshoz és oldáshoz engedélyezett.

11.10.3.4.8.1 Az alábbi felszerelés engedélyezett:
• Egy választó az ujjak között a nyílvessző összeszorításának

megelőzésére.
• Az íjtartó kézen kesztyű, ujjatlan kézvédő, vagy hasonló viselet

megengedett amennyiben az nincs a markolathoz erősítve.
Az alábbi korlátozás érvényes:
• Az újvédő nem foglalhat magába semmilyen eszközt, amely kihúzza,

tartja és oldja az ideget (nem lehet elsütő).
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• Oldáspont (anchor - fixpont) jelző vagy egyéb hasonló felszerelés
az ujjvédőre erősítve, abból a célból, hogy fix pontot adjon a
húzáshoz, nem engedélyezett

Az egyes kategóriák részére engedélyezett eszközökön kívül, az
íjászgyűrű (hüvelykujj-gyűrű) használata is megengedett, feltéve, hogy
nem tartalmaz olyan elemet, amely segíti az ideg feszítését,
megtartását, és az oldást.
Lövéskor egy ujjnak érintenie kell a nyílvessző nockját.

11.10.3.5 Minden kategóriánál

11.10.3.5.1 Optikák, szemüvegek, keresők, távcsövek
Terep optikák (távcsövek), teleszkópok, és más optikai eszközök használhatók a
nyílvesszők figyelésére (találat ellenőrzés), feltéve, ha azok nem jelentenek akadályt
más versenyzők számára a lővonalnál (lőkarónál).
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.
A 3-D Versenyeken a fenti eszközök közül egyikben sem engedélyezett semmilyen
távmérő vagy távolságbecslő eszköz / kialakítás.

11.10.3.5.2 Kiegészítők
11.10.3.5.2.1 A alábbi kiegészítők engedélyezettek minden kategória számára:

Alkarvédők, ruhaszorítók (vértek), íjpántok (hordozáshoz), öv- vagy álló tegezek,
rojtok. A lábhelyzet jelölők nem emelkedhetnek ki a földből 1 cm-nél magasabbra.
Engedélyezett továbbá az íjkar csillapító (limb saver), könnyű anyagból készült
íjhúrok, és a szélirányjelzőként használt stabilizátorok használata.

11.10.3.5.2.2 A Csigás Íj kategóriában
Minden fajta további eszköz megengedett, feltéve, hogy nem elektromos vagy
elektronikus kivitelű, illetve nincs megtiltva a "11.10.3.3. A versenyzők
felszerelése" bekezdésben.

11.10.3.5.3 Az alábbi felszerelés semelyik versenyző számára egyik kategóriában sem
engedélyezett:
11.10.3.5.3.1 Bármilyen jellegű elektronikus kommunikációs eszköz (ideértve a mobil

telefonokat), vagy "headsettek" (fülhallgatók), a gyakorló terület várakozási
területén, illetve bárhol a lőpályán / versenypályán.

11.10.3.5.3.2 Bármilyen jellegű távmérő, vagy bármilyen más eszköz, eljárás, mód, amely a
távolság, vagy lövési szög meghatározására, illetve becslésére alkalmas - amely nem
szerepel a jelenlegi versenyzők felszerelését meghatározó szabályokban.

11.10.3.5.3.3 Bármilyen olyan eszköz, amelyet utólag adtak a versenyző felszereléséhez, illetve
módosítottak olyan módon, hogy az alkalmas távolság vagy lövési szög becslésére,
továbbá amely a versenyző eredeti felszereléséhez tartozik, és kimondottan ilyen célt
szolgál.

11.10.3.5.3.4 Bármilyen írott emlékeztető, vagy elektronikus eszköz, amely távolság, vagy lövési
szög meghatározására használható, kivétel a versenyzők rendes viszonyítási
pontjait, az aktuális egyéni találatok jegyzete, illetve a FITA Szabályzat bármely
része.
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11.10.4 LŐTÁVOK / ENGEDÉLYEZETT LÖVÉSI IDŐ/
A CÉL MEGFIGYELÉSE TÁVCSŐVEL / A CÉLRA LŐHETŐ
NYÍLVESSZŐK SZÁMA

11.10.4.1 Lövőkarók (lővonal)
11.10.4.1.1 Piros: Férfi és Női Csigás Íj

45 méter maximális lőtávolság (50 jard)
11.10.4.1.2 Kék: Férfi és Női Barebow

Férfi és Női Hosszúíj
Férfi és Női Ösztönös Íj

30 méter maximális lőtávolság (33 jard)
11.10.4.1.3 A szervezőnek kötelessége a lövő karó közelében elhelyezni egy képet a cél állatról,

és azon jelölni a találati zónákat.
11.10.4.1.4 A csapat versenyeken a céltól legtávolabb elhelyezett karótól lövő csapatnak kell

először lőnie, kivéve, ha valamelyik bíró eltérően rendelkezik.
11.10.4.1.5 Lövéskor a versenyzőnek érintenie kell a lőkarót valamely testrészével (ezt teheti a

karó előtt, mögött, vagy bármely oldalán).

11.10.4.1 Engedélyezett lövési idő - A cél megfigyelése (távcsővel)
11.10.4.2.1 Egyéni versenyzők:

Minden versenyző külön lő.
Az első és második minősítő körben (maximum 2 nyílvessző), és minden más egy
lövéses körben is egy perc áll a csoport első lövőjének rendelkezésére.
Ez az idő a csoport elő lövője számára onnantól számít, hogy az előző csoport
elhagyta a cél területét, és feltételezhetően biztonságos távolságba ért a céltól.
Minden következő versenyzőnek egy perc áll rendelkezésre, hogy kilője a 2
nyílvesszőt (ha szükséges) az első és második minősítő körben, és egy perc áll
rendelkezésére a lövésre minden további fordulóban is, ahol csak egy nyílvesszőt
kell kilőnie. Ez az egyperces idő minden versenyző esetében akkor kezdődik,
amikor a csoportban előtte következő versenyző kilőtte a nyílvesszőt, illetve 2 lövés
esetén a második nyílvesszőt, és hátralép a lövőkarótól a várakozási területre.
Annak a versenyzőnek, aki megszegi ezt a szabályt (túllépi a lőidőt), 5 pont vonnak
le az eredményéből az adott célnál.

11.10.4.2.2 Csapatok:
A három (3) nyílvessző (minden kategóriánál egy nyílvessző) kilövésére
engedélyezett idő 2 perc.

11.10.4.2.3 A lövési sorrend minden csoport esetében célonként változik (az adott célnál
utolsóként lövő versenyző / csoport a következő célnál elsőként lő). Ez érvényes
mind az egyéni, mind a csapat fordulókra.

11.10.4.2.4
Minden csoport felelősséggel tartozik a csoporton belüli versenyzőkért. Ha egy csoport
felhívja egy másik csoport figyelmét, hogy túllépték az időkorlátot, a mulasztást
elkövető csoport kötelessége, hogy felgyorsítson, és betartsa az időkorlátot. Ha még
egy versenyző panaszt tesz egy versenyzőre, vagy csapatára, és azokat vétkesnek
találják, a csoport minden tagjától 5 pontot kell levonni büntetésként.
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11.10.4.2.5 A versenyzők megfigyelhetik távcsővel a célt a várakozási területről, vagy a
lövőkarótól az első és/vagy második nyílvessző kilövése előtt, de figyelembe kell
venniük a lövésre vonatkozó időkorlátot (1 perc egy nyílvesszőre, illetve az első és
második minősítő körben két nyílvessző kilövésére).
A cél további vizsgálata az egy vagy két nyílvessző kilövése után nem engedélyezett.
Annak a versenyzőnek, aki megszegi ezt a szabályt (túllépi a lőidőt), 5 pont vonnak
le az eredményéből az adott célnál.

11.10.4.2.6 A lövésre várakozó versenyzők, illetve azok, akik már lőttek az adott célra a
lővonal (lövőkaró vonala) mögött kell várakozzanak megfelelő távolságban.

11.10.4.2 Az egyéni és csapatversenyeken lőhető nyílvesszők száma
11.10.4.3.1 Az egyéni versenyeken (fordulókon) az első és második minősítő körben legfeljebb

két nyílvessző lőhető ki egy célra. Minden esetben az első találat pontszáma
érvényes. Nem lőhető második nyílvessző, ha az első nyílvessző érvényes találatot
szerzett (találati zónában). Ha egy versenyzőnek két nyílvesszője van egy cél
találati zónájában, mindkét nyílvesszőt "M" (mellé) találatként kell rögzíteni.
Minden más körben minden versenyző egy értékelt nyílvesszőt lőhet ki a célra.

A csapat versenyek esetében minden körben csapatonként három (3) nyílvessző
lőhető ki, egy (1) nyílvessző a csapaton belüli kategóriánként.

11.10.5 CSAPATBEOSZTÁS, BEÍRÓLAPOK, EREDMÉNYEK,
HOLTVERSENY

11.10.5.1 Csoportok, Beírólapok, és Eredményszámítás

11.10.5.1.1 Minden nevezőt kategóriánként csoportba sorsolnak (férfiak és nők külön),
amelyekben legalább 3 legfeljebb 5 versenyző lehet, illetve - lehetőség szerint -
egyazon nemzeti csapatból legfeljebb két versenyző lehet egy csoportban a
minősítő-, és selejtező fordulókon. Az esetleges különleges helyzeteket a
Lövészetvezető (LV - DOS / Director of Shooting), és a Technikai megbízott (TM -
TD / Technical Delegate) kezelik.

11.10.5.1.2 Kétszeres pontbeírás az előírt. A csoport dönti el, hogy ki vezeti a csoport összes
versenyzőjének eredményeit. A beírólapokat a szervezők minden kör végén
összegyűjtik a versenyzőktől. Minden beírólapot olvashatóan, és minden részletre
terjedően (teljesen) kell kitölteni, valamint a versenyzőnek és a beírónak alá kell
írnia, hogy azt a Szervezőbizottság elfogadja. A versenyzőknek az összesített
tízeseket (10), és az "X"-es találatokat is fel kell vinniük a beírólapokra, azoknál a
köröknél, ahol voltak ilynek.
Ha a beírólapokat már leadták egy pályabírónak, azokat nem lehet utána módosítani.
A beírólapok eredményeit nem feltétlenül ellenőrzik automatikusan a
Szervezőbizottság ellenőrzése előtt, 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.
Amennyiben különbség mutatkozik a két beírólapon szereplő összesített
eredményben, 10-esekben és "X"-esekben, a Szervezőbizottság mindig az
alacsonyabb értéket vezeti fel az eredménylapra.
Bárki, aki engedély nélkül módosít az eredményen, vagy meghamisítja azt, illetve
tudomása van arról, hogy az eredményét módosították, vagy meghamisították,
diszkvalifikálásra kerül a versenyből.
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11.10.5.1.3 A versenyzők felelősséggel tartoznak a saját beírólapjaikért.
Amennyiben egy beírólap elvész, megsérül, vagy ellopják, nem állítanak ki pótlást.

11.10.5.1.4 A találathoz a nyílvesszőnek bele kell állnia a célba. Az esetleges látható
keresztüllövés, vagy lepattanó lövés a csoport többségének megegyezése szerint
kerül értékelésre, agy újra lövetik, ha a csoport nem tudott öntést hozni mielőtt a
versenyzők a táblához mennének. Keresztüllövésnek nevezzük azt, amikor egy
nyílvessző teljesen keresztülmegy a célon, áthatoláskor a vessző röppályáját 360
fokban körbeveszi a cél anyaga, és bemeneti, valamint kimeneti nyílást is hagy,
amely alapján értékelhető a találat.

11.10.5.1.5 Azt a nyílvesszőt, amely egy másik a célba belefúródott nyílvessző nockjába
fúródik, a célban levő nyílvessző pontszámával megegyező értékű találatnak számít.

11.10.5.1.6 Minden nyílvesszőt, amelyet véletlenül vagy szándékosan oldanak (kilőnek), és nem
ér el találatot a célban, "M" (mellé) találatnak kell értékelni. Azt a nyílvesszőt, amit
leejtenek, de a karó érintése mellett még felvehető, újra az íjra lehet helyezni és
kilőni a célra.

11.10.5.1.7 Minden találati zóna használható, kivéve, ha a lőkarónál máshogy van jelölve.
11.10.5.1.8 Mindkét beírólapra fel kell vezetni a lövések eredményeit, mielőtt a nyílvesszőket

kihúzzák a célból.
11.10.5.1.9 A korábban kihúzott nyílvesszőket nulla pontként kell értékelni.
11.10.5.1.10 A szabálytalanság megismétlése a versenyző diszkvalifikálását vonja maga után.
11.10.5.1.11 Az első és második minősítő körökön kívül, az értékelés az alábbiak szerint

történik, abban az esetben, ha a nyílvesszők legalább érintik az adott találati kört.
A tízes körön belül középen elhelyezkedő kis kör (körülbelül 25%-a a tízes körnek),
következő jelöléssel kerül a beírólapra: X
az értékelés során számolt értéke: 10
A halálos (vitális) zónán belüli kör (a nyílvesszőnek legalább
érintenie kell a kört): 10
A halálos (vitális) zóna 10-es körön kívüli része ( a nyílveszőnek
legalább érinteni kell a halálos zóna vonalát): 8
A fentieken kívüli találati (testszínű) felület (a nyílvesszőnek legalább
érintenie kell a terület vonalát): 5
A szarvakat, vagy patákat ért találat, amely nem érinti a találati (testszín)
zónát, illetve minden más mellélövés vagy lepattanó nyílvessző: M

11.10.5.1.12 Az első és második minősítő körben, ahol két nyílvesszőt lehet lőni, ha az első
vessző, találati zónát éri, a fent leírtak szerint kerül értékelésre, és ilyenkor nem
lőhető második vessző.
Ha az első nyílvessző találata "M" értékelésű, második nyílvesszőt kell kilőni,
amelynek az értékelése a fenti (11.10.5.1.11) pontban meghatározottak szerint
történik, de az ott leírt értékekből 5 pont levonással, tehát a (11.10.5.1.11) pontban 5
pontra értékelt találat itt "M" találatként kerül értékelésre.
Ha egy versenyzőnek két nyílvesszője van egy célban, mindkét nyílvesszőt
"M" (mellé) találatként kell rögzíteni.

11.10.5.1.13 Az első és második minősítő körben, ahol két nyílvesszőt lehet kilőni a célra,
számozott (pl. 1. vagy 2 jelölő gyűrű) nyílvesszőket kell használni emelkedő
sorrendben. A nyílvesszőket jól láthatóan kell megjelölni egy vagy két gyűrűvel. Ezeknek
a gyűrűknek (jelöléseknek) a tollazás előtt kell elhelyezkedniük. Ha a vesszőn
valamilyen egyéb jelzés, vagy díszítés van, ezek egyértelműen el kell különüljenek a
gyűrűktől.

11.10.5.1.14 A minősítő körökben a célnál levő versenyzőnek nyilatkoznia kell a célban lévő vessző
találati értékével kapcsolatban feltett kérdésekről, mielőtt a nyílvesszőt kihúznák a célból.
A csoport többségének véleménye dönti el a találat értékét. Amennyiben egyenlően oszlik
meg a csoport véleménye, a lövés a magasabb pontszámmal kerül értékelésre. A
versenyzők ezen döntése végleges.
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A selejtező és döntő körökben, ha a versenyzők nem tudnak megegyezni egy találat
értékét illetően, egy bírót kell hívni, hogy eldöntse a nyílvessző találati értékét.

11.10.5.1.15 Az egyéni- és csapatversenyek elődöntőiben és döntőiben a versenyzőket /
csapatokat egy bíró kíséri.

11.10.5.2 Holtverseny eldöntése

11.10.5.2.1 Amennyiben holtverseny alakul ki az eredményekben, szétlövéseket
(döntőlövéseket) kell leadni, egy a Szervezőbizottság által kijelölt célra; az
eredmények rangsorolását az alábbi sorrendben kell meghatározni:
A későbbiekben tárgyalt 11.10.5.2.2 pontban leírt eseteket leszámítva, holtverseny
esetén minden körben az alábbi szempontok érvényesek:

• Nagyobb számú tízes (10), beleértve az X-es találatokat is
• Nagyobb számú t X-es találat (belső 10-es)
• Ezek után, ha a versenyzők között még mindig holtverseny áll fenn, a versenyzőket

egyenlőként értékelik, de a rangsorolás, például a döntők kiíró tábláján való
megjelenítés, és adminisztráció miatt pénzfeldobással eldöntik, hogy milyen
sorrendben szerepeljenek a listákon.

11.10.5.2.2 Az olyan holtversenyek esetében, amelyek a selejtezőkbe kerülés sorrendjében, a
verseny egyik szakaszából a másikba történő továbbjutásban, vagy a döntők után az
Érmes helyezések eldöntésében keletkeznek, szétlövést kell alkalmazni a sorrend
eldöntésére, (függetlenül a 10-es és X-es találatok számától).

11.10.5.2.2.1 Egyéni versenyzők:
• egy nyílvesszős szétlövés a sorrend eldöntésére (maximum három szétlövés);
• ha a harmadik nyílvessző után is holtverseny van, a cél közepéhez közelebb lévő

nyílvessző dönti el a holtversenyt, vagy
• a következő nyílvessző, amely közelebb van a cél közepébe lőtt nyílvesszőkhöz (a

második, vagy harmadik a cél közepéhez legközelebb álló nyílvessző), amíg a
holtverseny el nem dől.

• a szétlövések időkorlátja az érvényes időkorlát 1/3-a (20 másodperc)
11.10.5.2.2.2 Csapatok:

• egy három (3) nyílvesszőből álló sorozatot (versenyzőként egy nyílvesszőt)
kell kilőni szétlövésként (maximum három szétlövés lehet);

• ha a harmadik szétlövés után is holtverseny áll fenn, a cél közepéhez
legközelebb értékelt nyílvesszőt lövő csapat a győztes;

• Ha továbbra is holtverseny áll fenn, a célhoz legközelebb eső második vagy
harmadik nyílvessző dönti el, hogy ki a győztes;

• amennyiben szükséges, további három (3) lövéses (versenyzőkként egy
nyílvessző) szétlövéseket kell rendezni, és ha így sincs eredmény, a cél
közepéhez legközelebbi nyílvesszők értékelésével kell eldönteni a holtversenyt.

• A csapatok szétlövésének időkorlátja 2 perc.

11.10.5.2.3 Ha a szétlövésen csak egy versenyző vagy csapat jelenik meg, ez a versenyző vagy
csapat lesz a győztes.
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11.10.6 FELSZERELÉS MEGHIBÁSODÁSA

11.10.6.1 A felszerelés meghibásodásának láthatónak kell lennie, és a csoport többségének el
kell fogadnia. Ha elfogadják a hibát, a versenyző beírólapjait az egész csoportnak
alá kell írnia, ellenjegyezve a felszerelés meghibásodását.
A csoport hív egy bírót, aki eldönti, hogy mennyi idő áll rendelkezésre
felszerelés megjavítására.
A csoport félreáll, és megvárja a kijelölt időt annak a célnak a várakozó területén,
ahol a felszerelés meghibásodott, és folytatja a lövést a hiba kijavítása után.

11.10.6.2 Amíg a javítás tart, és a csoport el nem kezd újra lőni, a csoport beírólapjait a bíró őrzi
meg. A javításra kijelölt időt nem lehet túllépni. Amennyiben a javítást a lőpályán kívül
kell elvégezni, a versenyzőt egy pályabírónak kell kikísérnie a pályáról, majd a
javítás után visszakísérnie a kijelölt célhoz, és jelezni a bírónak a versenyző
visszatérését, ami után a beírólapokat visszaadják a csoportnak.

11.10.6.3 A felszerelést nem lehet cserélni egy körön belül, kivétel a 11.10.6 pontban
leírtakat, azonban a hibát jelző csoport beírólapjait őrző bírónak ebben az esetben is
ellenőriznie kell a felszerelést, mielőtt a meghibásodott felszerelést jelentő
versenyző újra lőni kezdene.

11.10.6.4 Azt a versenyzőt, aki a 11.10.6.5 pontban leírt szabályok figyelembe vétele nélkül
elhagyja a lőpályát diszkvalifikálják.

11.10.6.5 A csere felszerelés használata csak akkor engedélyezett a lőpályán, ha hibát
bejelentő csoport beírólapjait őrző bíró ellenőrizte a felszerelést, akkor is, ha ezt a
felszerelést már ellenőrizték a hivatalos technikai ellenőrzés alkalmával.

11.10.6.6 Ha a versenyző nem tudja megjavítani a felszerelését, és nem tud visszatérni a
csoportjához, és ezzel a csoport létszáma 3-nál alacsonyabbra csökken, egy bíró újra
beosztja ezeket a versenyzőket más csoportokba, figyelembe véve, hogy a
versenyzők milyen célokat lőttek már le.

11.10.7 VILÁGBAJNOKSÁG VERSENYSOROZAT

11.10.7.1 Pályák/Csapatok

11.10.7.1.1 A Szervezőnek 3 vagy 4 pályát kell kijelölnie (a résztvevők számától függően), minden
pályán 24 céllal (lehetőség szerint egy pálya minden kategóriának).
A pálya építésekor a szervezőknek törekedniük kell arra, hogy az állatalakos célok
méretei és a lőtávolságok megfelelő arányát alakítsák ki.
Az egyes kategóriák minden kör után másik pályára mennek.

11.10.7.1.2 A lövő csoportok legalább 3, és legfeljebb 5 főből állhatnak egyazon kategóriából, a
férfiak és nők külön csoportokban, lehetőség szerint egy nemzeti csapatból
legfeljebb 2 fővel egy csoportban (lásd még a 11.10.5.1.1 pontot).
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11.10.7.2 Minősítő körök (fordulók)

• A versenyzőt 2 minősítő kört lőnek végig, egyenként 24 céllal:
• Egy minősítő fordulót délelőtt, és a másodikat délután.
• Az első és második minősítő körben legfeljebb két nyílvessző lőhető ki

célonként (amennyiben az első nyílvessző értékelhető találatot ér el,
második nyílvesszőt már nem lehet kilőni)

• Minden kilőtt nyílvesszőt a 11.10.5.1.11.1 és .2 pontok szerint kell értékelni.
• Az értékelésnél a 10-es és "X"-es eredményeket is figyelembe kell venni.
• A nyílvesszőket jelöléssel kell ellátni (1 gyűrű és 2 gyűrű), és az első illetve

második minősítő körben növekvő sorrendben lőni azokat.
• A egyéni minősítő és selejtező fordulókon minden csoport egyszerre kezd az

egyes csoportoknak kijelölt célnál (egyidejű kezdőlövés).
• A verseny kezdetét hangjelzés jelzi, amely a versenypályán tartózkodó

minden versenyző számára halható.
• A két minősítő kör eredményei összeadódnak.
• A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

A két minősítő kör lehetővé teszi a továbbjutó versenyzők kiválasztását:
- 16 versenyző az első selejtezőbe
- 8 Nemzeti csapat a csapatversenyek selejtezőibe (nők és férfiak külön)

11.10.7.3 Első egyéni selejtező kör: 16 Nő - 16 férfi minden kategóriában
• Az első selejtező kör egy 12 célos pályán kerül megrendezésre.
• A versenyzők 4 fős csoportokba kerülnek beosztásra, a két minősítő körben

elért eredményeik alapján
• Az kategóriánként 16 nő és 16 férfi egyszerre lő, egyidejű kezdéssel a

kijelölt kezdőcéltól.
• Az értékelésnél a 10-es és "X"-es eredményeket is figyelembe kell venni.
• A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

Az első 8 helyezett egyéni versenyző jut tovább a második selejtező körbe.

11.10.7.4 Második egyéni selejtező kör: 8 Nő és 8 férfi minden kategóriában
• A második selejtező kör egy 12 célos pályán kerül megrendezésre.
• A versenyzőket 4 fős csoportokba osztják e, az első selejtező körben elért

eredményeik alapján.
• Az kategóriánként 8 nő és 8 férfi egyszerre lő, egyidejű kezdéssel a kijelölt

kezdőcéltól.
• Az értékelésnél a 10-es és "X"-es eredményeket is figyelembe kell venni.
• A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

Az első 4 helyezett egyéni versenyző jut tovább az elődöntőkbe.
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11.10.7.5 Egyéni elődöntők: 4 Nő és 4 férfi minden kategóriában
• Az elődöntők egy 4 célból álló lőpályán kerülnek megrendezésre, ahol

minden cél látható a közönség számára.
• Csak a pontértékek számítanak, az "X"-es találatokat nem veszik külön

figyelembe a rangsorolásnál.
• A versenyzők a második selejtező körben elért helyezéseik alapján

mérkőzéseket lőnek:
1. helyezett versenyző a 4. helyezett versenyző ellen
2. helyezett versenyző a 3. helyezett versenyző ellen

• A mérkőzések a következő sorrendben kerülnek megrendezésre:
1) Nők és férfiak mind a 4 kategóriában egyszerre:

2. helyezett a 3. helyezett versenyző ellen
2) Nők és férfiak mind a 4 kategóriában egyszerre:

1. helyezett a 4. helyezett versenyző ellen
• A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

11.10.7.6 Egyéni döntők: 4 Nő és 4 férfi minden kategóriában
• A döntők egy 4 célból álló lőpályán kerülnek megrendezésre, ahol minden cél

látható a közönség számára.
• Csak a pontértékek számítanak, az "X"-es találatokat nem veszik külön

figyelembe a rangsorolásnál.
• Az elődöntő mérkőzéseinek győztesei lőnek mérkőzést az arany- és

ezüstéremért
és

• Az elődöntő mérkőzéseinek vesztesei lőnek mérkőzést bronzéremért.

Az éremért vívott mérkőzések a következő sorrendben kerülnek megrendezésre:
1) Bronz mérkőzések:

Nők és férfiak mind a 4 kategóriában egyszerre, vagy, ha az idő engedi,
mind külön lőnek, mint az aranyéremért vívott mérkőzéseken

2) Arany mérkőzések:
Minden aranyéremért folyó mérkőzést külön lövetnek.
a). Nők: 1) Hosszúíj 2) "Barebow"

3) Csigás Íj és 4) Ösztönös Íj
b) Férfiak: 1) Hosszúíj 2) "Barebow"

3) Csigás Íj és 4) Ösztönös Íj.
• A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

11.10.7.7 Csapatversenyek (országonként egy Nemzeti csapat Női / Férfi) a 2 Nemzeti
csapatok minősítő fordulói alapján rangsorolva.

11.10.7.7.1 A Nemzeti csapat eredménye a legjobb versenyző eredménye a Csigás Íj, és
Hosszúíj kategóriák mellett a "Barebow" és Ösztönös íj kategóriák valamelyikében.
A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

11.10.7.8 Csapatversenyek selejtezői: 8 Női csapat és 8 Férfi csapat
• A női és férfi csapatok számára egyaránt, a selejtező fordulók egy 8 célos pályán

kerülnek megrendezésre.
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• A 8 legjobb csapat (Nők / Férfiak a két minősítő forduló összeadott
eredményei alapján - lásd a 11.10.7.7.1 bekezdésben), lő a csapat
selejtezőkön.

• Célonként két női vagy férfi csapat.
• A nők kezdik a lövést az első célnál, őket követik a férfiak, amikor a női csapatok

utolsó párja elhagyta a cél területét.
• Az értékelésnél a 10-es és "X"-es eredményeket is figyelembe kell venni.
A Csapatkapitány kiválaszt 3 versenyzőt a Nemzeti csapat számára, a 11.10.7.7.1
bekezdés szerint. A csapatkapitánynak nem kötelező az egyes kategóriákból a
minősítő fordulókban legjobb eredményt elért versenyzőit kiválasztania a Nemzeti
csapat képviseletére. Ez a 3 versenyző lő együtt egy csapatként.
• A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

A selejtezőkben első 4 helyezettet elért csapat jut tovább az elődöntőkbe.

11.10.7.9 Egyéni elődöntők: 4 Női csapat és 4 Férfi csapat
• Az elődöntők egy 4 célból álló lőpályán kerülnek megrendezésre, ahol minden cél

látható a közönség számára.
• Csak a pontértékek számítanak, az "X"-es találatokat nem veszik

külön figyelembe a rangsorolásnál.
• A csapatok a selejtező körben elért helyezéseik alapján mérkőzéseket

lőnek:
1. helyezett csapat a 4. helyezett csapat ellen
2. helyezett csapat a 3. helyezett csapat ellen

A mérkőzések mind ugyanannál a célnál kezdődnek, a női csapatok először, a férfi
csapatok utánuk.

2. helyezett a 3. helyezett csapat ellen, és

1. helyezett a 4. helyezett csapat ellen.

• A holtversenyek eldöntésével kapcsolatban lásd a 11.10.5.2 bekezdést.

11.10.7.10 Csapatdöntők: 4 Női csapat és 4 Férfi csapat
• A döntők egy 4 célból álló lőpályán kerülnek megrendezésre, ahol minden cél

látható a közönség számára.
• Csak a pontértékek számítanak, az "X"-es találatokat nem veszik

külön figyelembe a rangsorolásnál.
• Az elődöntő mérkőzéseinek győztesei lőnek mérkőzést a csapatversenyek arany- és

ezüstéreméért,
és
Az elődöntő mérkőzéseinek vesztesei lőnek mérkőzést csapatverseny
bronzéreméért.

• A mérkőzések mind ugyanannál a kezdőcélnál kezdődnek, a női csapatok
először, őket követik
a férfi csapatok: 1) Bronz mérkőzések,
őket követik a 2) Arany mérkőzések.

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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