EAA 3D
Általános szabályok:
Az 5grain / # vesszősúly vagy 280 fps (a versenyző választhat) betartása
kötelező.
Amennyiben a vesszősebesség túllépi a 280fps+3% (288fps) sebességet, akkor
a vessző súlya legfeljebb 5 grain lehet fontonként (engedélyezett 5 grain
eltérés).
Irányzékok és V stabilzátorok hossza max. 12 coll lehet az íjhoz csatlakozásuktól
mérve.
Kategóriák:
CU
HU(3D)
CB
OL
BB
TR-RB
TR-LB
PB-HB
CRB
CU (Compound) :
Piros karótól lő, max. 45m.
Bármilyen csigás íj mozgatható irányzékkal v. scoppal, bármelyik tartozékkal és
bármilyen lövési módszerrel. Használható stabilizátor, túlhúzó (overdraw),kukucs
(peep), vizszintező.
HU(3D) (Hunter 3D):
Piros karótól lő, max. 45m.
Bármilyen íj irányzékkal v. anélkül. Lőhetnek oldógéppel v. kézzel használható
tab, kesztyű. Ha irányzékot használ nem lehet több mint öt rögzített tű v.
keresztszál, amit a verseny alatt állitani tilos. A stabilizátor(ok) hossza max. 12
coll (30.5 cm) lehet. Használható túlhúzó (overdraw - max. 2 coll), kukucs (peep)
és vizszintező is.
CB (Compound Bare bow):
Piros karótól lő, max. 45m.
Bármilyen csigás íj, kézi vagy gépi oldás, rövid stabi (max 12 coll), rugós
(oldal)támasz (berger). Irányzék, kukucs, túlhúzó vagy bármi más tartozék tilos.
Nem lehet jel az idegen ill. az íjon ami a távolságbecslésre ad lehetőséget v.
célzást segítő referencia pontként szolgálhat.
OL (Olympic):
Piros karótól lő, max. 45m.
A FITA által meghatározott reflex íj és lövési mód, minden korosztály részére.
Bármilyen reflex íj, állítható irányzékkal, bármilyen stabilizátorral, szájgöb,
pressure button, klikker. Scope használata tilos. Gépi oldás nem használható.
BB (Bare bow):
Kék karótól lő, max. 27m.

A FITA által meghatározott bare bow íj és lövési mód, minden korosztály részére.
Fémközéprészes reflexíj.
TR-RB (Traditional Recurve):
Kék karótól lő, max. 27m.
Bármilyen visszahajló karú (reflex), nem fémközéprészes íj, a vessző alatt is
kihúzható, a mutató újjal érinteni kell a nockot. Nem használható irányzék
,oldógép, stabilizátor, plussz súly. Nem lehet jel az idegen ill. az íjon ami a
távolságbecslésre ad lehetőséget v. célzást segítő referencia pontként
szolgálhat. Húrmértékes célzás (String walking, face walking) tilos. Vadászkifutó
használható. Bármilyen nyílvessző használható, a vesszők hosszának, súlyának
és anyagának meg kell egyeznie.
TR-LB (Traditional Longbow):
Kék karótól lő, max. 27m.
Bármilyen longbow, amelyiknél felajzva a húr csak a beakasztási pontokon
érintheti az íjat. Oldáskor a mutató újjal érinteni kell a nockot. Nem használható
irányzék, oldógép, stabilizátor, plussz súly. Nem lehet jel az idegen ill. az íjon ami
a távolságbecslésre ad lehetőséget v. célzást segítő referencia pontként
szolgálhat. Húrmértékes célzás (String walking, face walking) tilos. Csak fából
készült nyílvesszők használhatók. A vesszők hosszának és súlyának meg kell
egyeznie.
PB-HB (Primitivbow and Horsebow):
A primitív íj egy darab fából készült, inazás (ín megerősítés) engedélyezett, nincs
sem kifutó, sem ablak az íjon. A lovasíj szimmetrikus összetett reflexíj, legalább
15mm vastag szimmetrikus markolattal, ablak nélkül. Felajzott állapotban a húr
az íj középvonalában fut és nem lehet hosszabb 160cm-nel. Lövéskor egyik
ujjnak érintenie kell a vessző véget. Húzáshossz-ellenörző használata tilos.
A kategóriában csak favessző engedélyezett. A vesszőknek azonos anyagúnak,
súlyúnak és hosszúnak kell lenniük.
Magyar kiegészítés (Nem biztos, hogy érvényes még, a MISZ oldalon még
megtalálható, mint kiegészítés):
Magyar és egyéb pusztai íjnak tekintendő az az íj, amely megfelel az alábbi
feltételeknek:
- Merevszarvú, visszahajló reflexíj. Merev, nem hajló szarva az íj dinamikus
munkájában nem vesz részt.
- A merev szarv hossza a könyöktől a húrbeakasztására szolgáló horonyig mérve
nem kevesebb 8 cm-nél.
- Ideghossza felajzott állapotban nem több 160 cm-nél.
- Az idegnek az íj teljes hosszában az íj középvonalában kell futnia.
- Markolata oldalirányban nem aszimmetrikus, oldalirányú szélessége nem
kevesebb, mint 15 mm, ablakos kiképzéssel nem rendelkezhet .
- Az íjon a göb kivételével más segédeszköz nem lehet.
- Az íjhoz tartozó nyílvessző alapanyaga fa, természetes tollazással ellátva. A
vesszőn a tollazásnál kell jelölni a tulajdonos nevét.
- A nyílvesszőt olyan esztergált fémheggyel kell ellátni, amely fölösleges kárt
nem tesz a vesszőfogóban.
- Az íj szétszerelhető nem lehet.
- A markolaton a védőréteg a vessző alátámasztására nem lehet alkalmas, a

vessző kifutási középpontjától felfelé maximum 2,5 cm lehet.
- Az íj felső reflexén semminemű célzást segítő festés, bandázsolás vagy egyéb
jelölés nem alkalmazható.
- Az íjon a bandázs csak egyszínű lehet. Az íj tartalmazhat a mai kor
követelményeinek megfelelő anyagokat is.
CRB (Crossbow):
Piros karótól lő, max. 45m.
Bármilyen csigás vagy visszahajló karú számszeríj /nyílpuska, nyitott irányzékkal
vagy céltávcsővel. Kézi erővel kell felhúzni. Megengedett legnagyobb húzóerő
190 font. A legnagyobb vesszősebesség 300fps A vessző nem lehet rövidebb,
mint a kifutó-vájat. Lézerek, távmérésre használható céltávcsövek nem
használhatók.
Az elsütő erő (ahol az elsütő-billentyű kiold) legalább 1300 gramm legyen
biztonsági okokból (az elsütőnek meg kell egyeznie a gyári beállításokkal).
Ugyanez miatt a nyílpuskákon biztosítónak kell lennie. A lövés és célzás
folyamán az eszköz rögzítésére a hordszíj vagy egyéb nem használható. Ülő
helyzetben tilos lőni ill. könyökkel nem lehet a térdet érinteni lövés közben.

FITA 3D
Kategóriák:
Barebow
Ösztönos Íj
Csigás Íj
Hosszúíj
Barebow:
Kék karótól lő, max. 30m.
Az 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. Az
idegen legfeljebb két göb engedélyezett, a két göb közötti távolság csak akkora
lehet, amely a nyílvessző nockjának közrefogásához szükséges. 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. Állítható, mozgatható kifutó, berger
engedélyezett. Klikker, stabilizátor használata tilos. Az arc- és húrmértékes
célzás (face-, string walking) engedélyezett. A középrész alsó részéhez súlyok
közvetlenül csatlakoztathatók. Csak kézi oldás engedélyezett. Bármilyen anyagú
vessző használható, a vesszők átmérője max. 9,3mm, a hegy átmérője max.
9,4mm lehet. A vesszőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak, színűnek,
mintázatúnak kell lennie.
Ösztönös Íj:
Kék karótól lő, max. 30m.
Az 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. A maximális fonterő 60 font a férfiak és nők esetében
is. Az idegen legfeljebb két göb engedélyezett, a két göb közötti távolság csak
akkora lehet, amely a nyílvessző nockjának közrefogásához szükséges. Kifutó
nincs, vagy egyszerű kifutóval rendelkezhet, támasztó gomb (berger), és
overdraw (túlhúzó) nélkül. Nem engedélyezett a húzáshossz ellenőrző. Nem
engedélyezettek az olyan jelzések az íjon, melyek segíthetik a célzást. Csak egy
fix pont engedélyezett. Oldáskor 1 ujjnak érintenie kell a nock-ot. Bármilyen
anyagú vessző használható, a vesszők átmérője max. 9,3mm, a hegy átmérője
max. 9,4mm lehet. A vesszőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak, színűnek,
mintázatúnak kell lennie, amiket szabványos becsavarható terepheggyel kell
ellátni, amelynek minimális súlya 125 grain férfiaknál, 100 grain nőknél.
Csigás Íj:
Piros karótól lő, max. 45m.
Max. 60 fonterőre állított csigás íj, bármilyen kiegésztővel és lövési módszerrel.
Hosszúíj:
Kék karótól lő, max. 30m.
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. Középlövő kialakítás engedélyezett.
A Nők esetében az íj nem lehet rövidebb 150 cm-nél, férfiak esetében 160 cmnél. Az idegen legfeljebb két göb engedélyezett, a két göb közötti távolság csak
akkora lehet, amely a nyílvessző nockjának közrefogásához szükséges.
Amennyiben az íj rendelkezik íjpolccal, az kifutóként használható. A polc
bármilyen anyaggal borítható. Semmilyen más típusú kifutó nem engedélyezett.
Nem engedélyezett klikker, súly, stabi. Csak fa vesszőtest engedélyezett, a
vesszők átmérője max. 9,3mm, a hegy átmérője max. 9,4mm lehet, természetes
tollak használhatók a tollazásnál. Oldáskor 1 ujjnak érintenie kell a nock-ot.

IFAA
IFAA Kategória rövidítések magyarul:
Az IFAA amatőr kategóriák első betűje jelenti a korcsoportot.
A
Felnőtt
V
Senior
J
Ifi
C
gyermek
Versenyzői kategória még
P
Professzionális
A második betű a nemet határozza meg:
M
férfi
F
Nő
A harmadik és a negyedik az íj kategóriát:
BB
Reflex és csigás íj
FS
Korlátozott nyílt osztály
FU
Korlátlan nyílt osztály
BH
Vadászíjász
BU
Korlátlan vadászíjász
BL
Korlátozott vadászíjász

LB

Hosszú íj

A végén az ötödik betű a ( ) jelek között:
C
csigás
R
reflex
A nyílvessző sebessége nem haladhatja meg a 300 láb per másodpercet (300
fps), plusz mínusz 3 (három) százalék.
Barebow - Reflex és Csigás íj (B.B)
Tilos az irányzék, engedélyezett a kifutó, berger, stabilizátor, egy nem állítható
húzáshossz jelző (clicker) és/vagy az íjra szerelt vízszintjelző, amelyek közül
egyik sem nyúlhat be a nyílvessző fölé. Minden vesszőnek egyformának kell
lennie, a hossz, tömeg, átmérő, tollazás és ajak tekintetében, a színüktől
függetlenül, és leszámítva a kopási eltéréseket. Csak egy állandó ajakrögzítési
pont (nocking point) engedélyezett, amelyet egy vagy két göb jelezhet.
Korlátozott nyílt osztály - Reflex és Csigás (F.S)
Bármilyen célzó berendezés engedélyezett.
Oldógép nem engedélyezett.
Korlátlan nyílt osztály (FU)
Bármilyen, az I.F.A.A. Bizottsága által elismert, íj típus, célzó berendezés, oldógép
engedélyezett
Vadászíjász - Reflex és Csigás (B.H.)
Egy darab egyenes rezgéscsillapító (stabilizátor) használható, amely az íj hátától
mérve nem hosszabb 30 cm-nél (12"), beleértve az esetlegesen használt
kapcsolóelemet is. Villás stabilizátor, vagy ellensúly használata nem
engedélyezett. Az íjász felszereléséhez nem kapcsolódhat semmilyen célzásra
használható eszköz. Clicker, vízszintjelző tilos. Rezgéscsillapító gombok, pompomok és a kifutóval ellentétes oldalra szerelt tegez használata engedélyezett.
Minden vesszőnek egyformának kell lennie, a hossz, tömeg, átmérő, tollazás és
ajak tekintetében, a színüktől függetlenül, és leszámítva a kopási eltéréseket.
Egy állandó ajakrögzítési pont engedélyezett az idegen. Az ajakrögzítési
(nocking) pontot egy vagy két göb jelezhet. Oldáskor az íjásznak a mutatóujjával
érinteni kell a vessző ajakát (nockját).
Korlátlan Vadászíjász (B.U.)
Bármilyen, az I.F.A.A. Bizottsága által elismert, íj típus és oldógép engedélyezett.
Irányzék
engedélyezett,
maximum
5
rögzített
viszonyítási
ponttal
(célzótüskével). Fedett tüskék és lencsés (szkópos) irányzékok nem
engedélyezettek. Egy szájgöb vagy nézőke (peep) engedélyezett, de a kettő
együtt nem. A Vadászíjász kategória összes többi előírása érvényes itt is.
Korlátozott Vadászíjász (B.L.)

A szabályok megegyeznek a Korlátlan Vadászíjász kategória szabályaival, azzal a
kitétellel, hogy az oldógépek használata nem megengedett.
Longbow(Hosszúíj) - (L.B.)
Egy darabból álló, egyenes végű íj, bármilyen anyagból, amely felajzott
állapotban folyamatos egyirányú ívet képez, amelyet az alábbiak szerint
határoznak meg:
A felajzott íjat egyenesen tartva úgy, hogy az ideg függőlegesen áll, a karokat és
az ideget összekötő vízszintes vonal mentén mért távolságnak a markolattól
távolodva minden ponton egyre kisebbnek kell lennie (a markolattól távolodva
folyamatosan csökkenő kar - húr távolság). A megerősítés (húrakasztó) nem
emelkedhet ki 12,7 mm-nél (1/2") magasabbra az íjkarok felületéből, és nem
lehet hosszabb 38 mm-nél (11/2") a karvégtől mérve. Az íj rendelkezhet ablakkal,
és vesszőpolccal. Csak egy ajakrögzítési pont (nocking point) engedélyezett az
idegen, amelyet egy vagy két göb jelezhet. A nyílvesszők fából készült,
természetes tollazású vesszők lehetnek, azonos hosszal, tollazással és alakkal, a
színtől függetlenül. Az ajak (nock) anyagára, súlyára és alakjára nincs megkötés.
Oldáskor az íjásznak a mutatóujjával érinteni kell a vessző ajakát (nockját).

