IAA Vadászíjász Európa Bajnokság 17-19-ig
Tisztelt Sporttársak! Kedves Barátaim!
Mint a Szervező Bizottság elnöke, magam és a Magyar Íjász Szövetség nevében
tisztelettel meghívom sporttársainkat és az íjászsport iránt érdeklődőket a 2012. évi
IAA Vadászíjász Európa Bajnokságra, amely február 17-19 között kerül
megrendezésre, a Hungexpo területén; a megnyitó ünnepség, a verseny, az
eredményhirdetés is ezen helyszínen lesz, a vásárváros B és F pavilonjában.
A versennyel egy időben zajlik a FEHOVA kiállítás, számos érdekes látnivalóval,
naponta megközelítőleg 10.000 látogató részvételével. A verseny nyílt nevezésű,
minden versenyezni kívánó íjász jelentkezését várjuk.
A verseny első 2 napja egyikén a 14 álló és 7 mozgó ELEVEN 3D célból összeállított
kvalifikációs pályát kell teljesíteniük a versenyzőknek. A teremben összeállított
vadászjeleneteken felidézhetik versenyzőink mind a versenyzés, mind a vadászat
izgalmas hangulatát. A második versenynapon (szombaton) a kategóriák legjobb
tizenkét versenyzője kieséses fordulókon keresztül jut el az érmekig.
Az IAA VEB egyszerre kerül (váltakozva) megrendezésre az IFAA Teremíjász
Országos Bajnoksággal és az Eleven Párbajjal, így mindenki minden versenyen részt
vehet.
A Hungexpo területére való belépés díját a versenyzők számára a regisztrációs díj
tartalmazza. Belépés csak a 2-es kapunál akkreditáció után. Minden induló
versenyzőnek sikeres versenyzést, látogatóinknak és vendégeinek pedig jó
szórakozást, kellemes időtöltést kívánok rendezvényeinken.
Találkozzunk Februárban a helyszínen!
Vánky Sebastian
Magyar Íjász Szövetség, és Szervező Bizottság Elnöke

Program
Február 17-18.
Helyszín F&D pavilon
08–09.30 Regisztráció, edzés
10-18 Verseny
10.00 Megnyitó (18-án)
(A két selejtező nap egyikén kell csak lőni a döntőbe jutásért)

Február 19
Helyszín D pavilon
10-15 Verseny, döntők az első 12fő/kategória
15.30-16 Eredményhirdetés
Általános információk:
Kvalifikáció 21 célon (14 álló + 7 mozgó cél)
A kvalifikációban a versenyzők kategóriától független ugyanarról a távról lőnek,
párban.
A részletes időbeosztás 2012. február 10-ig, a nevezések lezárása után kerül fel a
honlapra. A versenyzők 1 lőállásból, 3 illetve 4 célra lőnek (minimum 4 egyforma,
névvel jelölt vessző szükséges!) A 21 cél lelövése után alakul ki a kvalifikációs
sorrend. A legjobb 12 versenyző továbbjut a kieséses fordulókba.
A döntőben az első 12 fő illetve a 12. helyzettel megegyező pontszámú versenyzővel
kiegészített mezőny indul.
A döntök esetén a csigás és a számszer kategória a piros az összes többi kategória
a célokhoz közelebb elhelyezett kék karótól lő. A maximum táv 30 méter. A döntőben
6 mozgó célra adják le a lövéseket, azzal hogy csak az elejtési zónába tett lövés
értékelhető, hibázás vagy sebzés esetén a versenyző azonnal kiesik.
A döntős mezőny egyenként lő rá a célokra és találat esetén (legnagyobb jelölt zóna)
a versenyző tovább jut a következő célhoz. Az utolsó célnál(távolodó), ha még
vannak versenyzők, addig lőnek míg ki nem alakul a végleges sorrend. A verseny
végső sorrendje a kiesési sorrend fordított számsorozata határozza meg.
Díjazás
Kategóriánkénti díjazás a következőképpen alakul:
Az első három helyezett oklevél és érem jutalmazásban részesül, továbbá az első elnyeri a
verseny trófeáját.

Kategóriák:
Nincsenek külön korosztályokra illetve nemekre bontva a kategóriák.
Reflex vadász (RV):
Ffi: Bármilyen reflex íj, minimum 40 font húzóerő, bármilyen vessző.
Női: Bármilyen reflex íj, minimum 30 font húzóerő, bármilyen vessző.
Csigás vadász (CSV):
Ffi: Bármilyen csigás íj, minimum 50 font húzóerő, bármilyen vessző.
Női: Bármilyen csigás íj, minimum 40 font húzóerő, bármilyen vessző.
Számszer vadász (SZV):
Ffi: Bármilyen biztonságos számszer íj és vessző. Csak becsavarható heggyel.
Női: Bármilyen biztonságos számszer íj és vessző. Csak becsavarható heggyel.
Történelmi vadász (TV):
Bármely történelmi jellegű íj.
Ffi: minimum 40 font húzóerő, bármilyen vessző. Csak becsavarható heggyel.
Női: minimum 30 font húzóerő, bármilyen vessző. Csak becsavarható heggyel.
Mester Vadász (MV):
Az A típusú célokat csigás vagy számszer íjjal, a B típusú célokat történelmi íjjal, a C típusú
célokat reflex íjjal lövi meg. A használt íjakra vonatkozó előírásokat a fenti kategóriák
tartalmazzák.
Szabályok:
A célok távolsága maximum 40 méter, mozgónál 30 méter. A kvalifikációban a
találatok értéke: 10,0, -5, pont. 10 pont a legnagyobb jelölt zóna, 0 a mellé és -5 a
sebzés. Hibázás= mellélövés esetén a versenyző lőhet még egy vesszőt ez a találat
maximum 5 pont lehet, de sebzés esetén -5 pont.
A döntőben a versenyzők csak 10 pontos találat esetén jutnak tovább más találat
esetén azonnal kiesnek a versenyből.
A VEB versenyszabályzata letölthető ITT
Nevezési díj:
A regisztráció elektronikusan történik kizárólag a jelentkezési oldalunkon.
www.hdhiaa.net
Nevezési díj MÍSZ versenyengedéllyel: 17 000 Ft
Február 5 előtti regisztráció és fizetés esetén 5 ezer forint engedmény, azaz
12 000Ft
Minden más variáció helyszíni nevezésnek minősül és 17 000Ft.

Külföldieknek és eseti versenyengedéllyel indulóknak. 60€.
Február 5 előtti regisztráció és fizetés esetén 17 € engedmény, azaz 43€.
A regisztrációt előnevezésként kezeljük a nevezési díj beérkezéséig, végleges
nevezéssé válását a regisztrációs listában, a honlapon jelezzük. A február 5. után
utalt összegeket már helyszíni nevezésként vesszük figyelembe.
Kérjük a nevezési díjat február 5-e előtt a következő forint-számlára utalni:
10918001-00000080-50020023 Unicredit Bank Zrt.
Az közlemény rovatába kérjük feltüntetni a regisztrációkor kapott összes rajtszámot
valamint, a nevezők neveit is.
Amennyiben egy összegben több személy díja kerül átutalásra kérjük az összes
rajtszámot megadni.
Lemondási, visszafizetési lehetőség : 2012.02.05 előtti lemondás esetén - A
befizetett összeg 90 százaléka.
Mindhárom versenyre(EB,OB és Eleven Párbaj) a nevezési díj 19 000Ft.
Kiskorúaknak 16 000ft, amennyiben a befizetés február 5. előtti.

IAA European Hunting Archery championships
17-19-th of February 2012

Dear Friends,
As Chairman of the Organizing Committee and on behalf of the HUNGARIAN
ARCHERY ASSOCIATION, I am pleased to invite you to the HDH-IAA Indoor Hunting
Archery European Championships 2012.
The Competition will take place 17–19th of February 2012 and will be shot according
to the HDH-IAA rules and regulations. The competition and award ceremony is
indoor in the exhibition center Hungexpo hall B and F.
The event is open to all competitors.
The two-day event is being held on 17-19 February in HUNGEXPO Budapest Fair
Center, in Building B and F; the opening ceremony, the competition and also the
awarding ceremonies will take place there. FEHOVA (Fishing, Hunting and Arms
International Exhibition) will also be held that time, with several interesting shows and
programs and with approximately 10.000 visitors a day. The competition is opened to
all, we welcome all archers who would like to participate in the competition.
One of the two first days (17-th or 18-th) of the competition a qualification field shall
be completed by the competitors that will be built up with twenty one 3D targets of
which 7 moving targets. With the hunting scenes set up in the hall the competitors
can experience the excitement of both hunting and contesting. On the third day (19th) the 12 best archers of each category will compete in the finals.
The HEACH , the Eleven Duel, the IFAA Hungarian Open and the Eleven 3D will be
held simultaneously, (but with differed time schedules) everyone can attend all
competitions if they want.
The registration fee for the competitors includes the entrance fee of the HUNGEXPO.

Registration and entrance at Gate2!
Let me wish all participants a successful competition and a pleasant and entertaining
experience all our visitors and quests that come to our event!

See you in February!
Sebastian Vánky
President
Organizing Committee
Hungarian Archery Association

Program
17-18-th of February.
Location F&D building
08–09.30
Registration, practice
10.00-18.00 Competition
10.00
Opening ceremony (18-th)
(Qualification round is only 1 day shoot of two possible 17-th or 18-th)
19-th of February
Location D building
10-15 Competition, Finals 12 shooters/category
15.30-16 Award ceremony

General info
Registration : www.hdhiaa.net/registration
Qualification 21 targets (14 3D targets + 7 moving 3D targets)
In qualification round all competitors shoot from the same line regardless category in
pair.
The detailed schedule will be published on webpage hdh-iaa from 10-th of February.
There will be 3-4 targets shot from the same place a minimum of 4 identical arrows
with names is a must. After completing the 21 targets the 12 first in each category
goes to the finals.

In the finals the x-bow and compound bow shoots from red stick all the others from
the shorter distance, blue stick. The maximum distance is 30 meters. In the finals
there will be 6 moving targets and only the biggest marked zone is a hit. A miss ore a
wound is resulting in the end of competition. The finalists shoot the targets in order
and one by one. In case of a hit the finalists goes on the next target and is able to
continue the competition. The last target is moving away after each successful shot.
The competitors shoot on last target till the final ranking is achieved. The ranking is
the reverse order of eliminations. The one who falls out first is the 12-th and so on.
Prizes:
The first 3 are awarded with medals and diplomas. The winner gets also the trophy
in each category.
Categories:
No age groups or genders are considered as separate category
.
Recurve Hunter (RH)
Men: Any type of recurve bow with a minimum 40 pounds of draw weight, any type of
arrow shaft. Screw in type of points only.
Ladies: Any type of recurve bow with a minimum 30 pounds of draw weight, any type
of arrow shaft. Screw in type of points only.
Compound Hunter (CH)
Men: Any type of compound bow with a minimum 50 pounds of draw weight, any type
of arrow shaft. Screw in type of points only.
Ladies: Any type of compound bow with a minimum 40 pounds of draw weight, any
type of arrow shaft. Screw in type of points only.
Crossbow Hunter (CRBH)
Men: Any type of crossbow that is available in commercial trade. Screw in type of
points only.
Ladies: Any type of crossbow that is available in commercial trade. Screw in type of
points only.
Traditional Hunter (TRH)
Any traditional (no window) type bow
Men: minimum 40 pounds of draw weight, wood or any type of arrow shaft with screw
in type of points.
Ladies: minimum 30 pounds of draw weight, wood or any type of arrow shaft with
screw in type of points.
Master Hunter (MH)
Targets of type A are shot by compound bow or crossbow, targets of type B are shot
by traditional bow and targets of type C, are shot by recurve bow. The rules for the
bows used are described as above.
Rules:
Maximum range is 40 meters, moving targets maximum 30 meters. In qualification

round scoring is: 10, 0, -5, points. 10 points is the largest scoring zone, miss is 0 and
wound is -5 points.
In case of miss a second arrow can be shot the score in this case is maximum 5
points and in case of wound -5 points.
In the finals only the ten point hit is counted in other cases the competitor is
eliminated.
Registration fee:
Registration only electronically on the registration site: www.hdhiaa.net/registration
Registration fee is 60€.
Registration and payment before 5-th of February= 17 € discount, that means to pay
is 43€.
The registration on site is preliminary till payment is received payment is indicated in
the registration list. Payments received after 5-th of February is considered as on
place registration.
Please transfer 43 euro before 5-th of February to:

IBAN: HU76 1176 3055 3770 9882 0000 0000
SWIFT (BIC): OTPVHUHB
owner: Hungarian Archery Association
bank name and address: OTP Bank
H-1052 Budapest Deak F. u. 7-9. Hungary
Please write your name and registration number(s) on transfer.
In case of joint transfer please write every registered person’s name in the transfer
note.
Cancellation policy: Notification before 5-th of February 90% of received payment.
No refund after 5-th of February.
Registration fee for all 3 below: 70€
HEACH , the Eleven Duel, the IFAA Hungarian Open is 70 euro.
For 3D if minimum two other (above) registrations are paid 10 euro.

