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Biztonsági szabályzat
Ez a szabályzat a Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület (a továbbiakban egyesület) edzéseire és versenyeire
vonatkozik, a versenyekre, az íjász és vívó edzésekre különálló szabályokat határoz meg.

Az íjász edzéseken érvényes biztonsági szabályzat
1. Hatáskör:
1.1. A szabályzat 1. től 5. pontjáig terjedő része a Csepel Íjász és Hagyományőrző
Egyesület (a továbbiakban egyesület) íjász edzéseire vonatkozik, és ezen edzés
minden résztvevője köteles betartani.
1.2. Jelen szabályzat betartásáért mindenki maga tartozik felelősséggel, kivéve az 1.3.
pontban meghatározottakat.
1.3. 14. életévét be nem töltött gyermek csak szülője, vagy hivatalos gyámja jelenlétében
vehet részt az edzésen, és a szabályok betartásáért a szülő, illetve a gyám tartozik
felelősséggel, úgy, mintha maga lőtt volna.
2. Általános biztonsági követelmények:
2.1. Az edzés megszakítására az „ÁLLJ!” parancs szolgál. Elhangzása után lövést leadni
tilos!
2.2. Az edzésen leadott egyetlen lövés sem veszélyeztethet embert.
2.3. Az edzésen leadott egyetlen lövés sem veszélyeztethet állatot.
2.4. Az edzésen leadott egyetlen lövés sem veszélyeztethet semmilyen vagyoni értéket,
legyen az az egyesület, vagy bárki más tulajdona, kivéve a 2.5. pontban leírtakat.
2.5. A nyíl (nyíl számára) biztonságos megállítására rendszeresített vesszőfogókat, és az
azt tartó állványokat, az ezen eszközök funkciójának ellátásához minimálisan
szükséges mértékben a lövésekkel az íjász megrongálhatja.
3. Általános szabályok:
3.1. Az edzésen lövést leadni csak a kijelölt lőirányba szabad. Ennek megszegése súlyos
fegyelmi vétségnek számít.
3.2. A lőirányt az edzés vezetője jelöli ki, figyelembe véve az általános biztonsági
követelményeket (2. pont).
3.3. Mivel az edzés ideje alatt a körülmények változhatnak, minden íjász akkor, és csak
akkor adhat le lövést, ha maga is meggyőződött arról, hogy a lövése megfelel az
általános biztonsági követelményeknek. Erről minden lövés előtt köteles minden íjász
meggyőződni!
3.4. Az "ÁLLJ!" parancsot bármelyik íjász kiadhatja, és köteles is kiadni, ha olyan
helyzetet vesz észre, ami az általános biztonsági követelményeknek nem felel meg.
3.5. A 3.3. pontban leírtak elbírálásakor sem a vesszőfogó, sem az állvány nem
minősíthető biztonságos fedezéknek! A vesszőfogón és/vagy az állványon keresztül
hatoló nyíl által okozott károkért is a lövést leadó íjászt terheli a felelősség.
3.6. A 3.3. pont előírásaiért minden íjász személyes felelősséggel tartozik, kivéve az 1.3.
pontban leírtakat.
3.7. Az edzésen csak olyan nyílhegyet lehet gyakorlásra használni, ami felesleges kárt nem
tesz a vesszőfogóban, kivéve a 3.8.-pontban leírtakat.
3.8. Külön térítés ellenében az edzés vezetője módot adhat korlátozott számú lövés
leadására pengés - vadász nyílvesszővel is, kizárólag íj belövési és nem gyakorlási
célokra.
A CSIHE Biztonsági szabályzata. Kelt: 2003. 03. 16. Utoljára módosítva: 2011. 08. 27.

6/1.oldal

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület
1211 Bp., Kiss J. alt. u. 61. Levélcím: 1751 Bp., Csepel 1. Pf:262. email: csihe@freemail.hu

3.9. Az edzést megkezdeni csak az edzés vezetőjének engedélyével szabad.
3.10.Az edzés vezetője bármikor parancsot adhat az edzés megszakítására, vagy
befejezésére.
3.11.Az edzést befejező parancs után, vagy a megszakító parancs után az edzés
folytatásának engedélyezéséig szigorúan tilos lövést leadni. Ennek megsértése súlyos
fegyelmi vétségnek minősül.
3.12.Edzést csak az egyesület elnöksége által kihírdetett időpontokban és helyen
(helyeken) szabad tartani.
4. Az edzés vezetője:
4.1. Az edzés vezetője a sportfoglalkozást nem vezeti (nem minősül edzőnek), csak
biztonsági szempontból számít az edzés vezetőjének.
4.2. Az edzést mindig az egyesület jelenlévő tisztviselői közül a rangidős vezeti.
4.3. A tisztségviselők rangsora:
4.3.1.Elnök
4.3.2.Alelnök
4.3.3.Elnökségi tag
4.3.4.A felügyelő bizottság elnöke
4.3.5.A felügyelő bizottság tagjai
4.3.6.A fegyelmi bizottság elnöke
4.3.7.A fegyelmi bizottság tagjai
4.3.8.Az edzés vezetésére kijelölt tag
4.4. Az edzés vezetésére kijelölt tag az egyesület bármely tagja lehet. Az edzés vezetésére
az egyesület elnöksége jelöli ki valamelyik tagot azzal a céllal, hogy az edzést akkor
is meg lehessen tartani, ha a tisztségviselők valamilyen okból távol maradnak az
edzéstől. Ez a kijelölés visszavonásig érvényes.
4.5. Egyszeri alkalommal az elnökség bármely tagja kijelölhet edzésvezetőt. Ez a kijelölés
azonban csak egy-egy alkalomra vonatkozik, az edzés végéig, vagy amíg az edzésre
meg nem érkezik olyan személy, aki állandó edzés-vezetői megbízatással bír.
4.6. Az edzés vezetője felel az egyesület vagyonának biztonságos tárolásáért.
4.7. Az edzés résztvevői kötelesek az edzés vezetőjének az utasításait betartani, parancsait
azonnal, feltétel nélkül végrehajtani.
4.8. Az edzés vezetője engedélyt adhat az edzés megkezdésére, ha meggyőződött róla,
hogy az általános biztonsági feltételeknek az edzés helyszíne megfelel.
4.9. Az edzés vezetője parancsot adhat az edzés megszakítására, vagy befejezésére, ha
valamilyen okból az általános biztonsági feltételek már nem teljesülnek.
5. Az edzésen részt venni jogosultak köre:
5.1. Az edzésen részt vehet a CSIHE minden alapszabályban meghatározott tagja.
5.2. Az edzésen részt vehetnek továbbá az alapszabályban meghatározott tagok által
meghívott vendégíjászok, amennyiben a vendéglátó tag az edzésen jelen van, a
vendéget az edzés megkezdése előtt az edzés vezetőjének saját vendégeként
bemutatta, és az edzés vezetője engedélyt adott a vendégnek az edzésen való
részvételre. A vendéglátó felelőssége, hogy a vendégíjászt a biztonsági és a fegyelmi
szabályzatban foglaltakkal megismertesse. A vendéglátó felelőssége továbbá, hogy a
vendégíjász a pályahasználati díjat az Egyesület pénztárosának befizesse. A
vendéglátó az edzés tartama alatt teljes körű felelősséget vállal a vendégíjász
cselekedeteiért az Egyesület Közgyűlése és Fegyelmi Bizottsága előtt, úgy, mintha
maga cselekedett volna.
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5.3. A 14. életévét be nem töltött vendégíjász csak szülője, vagy hivatalos gyámja
jelenlétében vehet részt az edzésen, és a szabályok betartásáért a szülő, illetve a gyám
tartozik felelősséggel, úgy, mintha maga lőtt volna. A vendéglátó az edzés
megkezdése előtt a szülőt, illetve a gyámot is köteles bemutatni az edzés vezetőjének,
valamint ismertetni vele az egyesület biztonsági- és fegyelmi szabályzatát.

A vívó edzéseken érvényes biztonsági szabályzat
6. Hatáskör:
6.1. A szabályzat 6. tól 10. pontjáig terjedő része a Csepel Íjász és Hagyományőrző
Egyesület (a továbbiakban egyesület) Vívó edzéseire vonatkozik, és ezen edzés
minden résztvevője köteles betartani.
6.2. Jelen szabályzat betartásáért mindenki maga tartozik felelősséggel, kivéve az 6.3.
pontban meghatározottakat.
6.3. Vívó edzésen csak 14. életévét betöltött személy vehet részt.
7. Általános biztonsági követelmények:
7.1. Az edzésen csak előírt edzőfelszerelésben lehet részt venni./ld. edzés szabályzat/
7.2. Párbaj vívás csak védő felszerelésben folytatható /fejvédő, kézvédő, szuszpensor,
nőknél mellvédő/, kivétel külön edzés vezetői engedéllyel.
7.3. Az edzés megszakítására az "ÁLLJ!" parancs szolgál. Elhangzása után a vívást be kell
szüntetni és alaphelyzetben várni a következő parancsot.
7.4. Az edzésen történő vágások kivitelezésénél törekedni kell arra, hogy a felek ne
veszélyeztessék egymástesti épségét.
8. Általános szabályok:
8.1. Az edzésen szabadvívást gyakorolni csak edzésvezetői felügyelettel és engedéllyel
lehet. Ennek megszegése súlyos fegyelmi vétségnek számít.
8.2. A vívó párokat az edzés vezetője jelöli ki, figyelembe véve az általános biztonsági
követelményeket (7. pont).
8.3. Minden párbaj, és összecsapás előtt ellenőrizni kell a védő felszerelést!
8.4. Nem megfelelő védő felszerelés esetén a párbaj azonnal felfüggesztendő, ez az
edzésvezető jogköre.
8.5. A vívó csoport minden tagja felelős saját védő felszerelése, edzőruhája és fegyvere
épségben és rendben tartásáért.
8.6. Az edzésen edzőruha viselete kötelező, ami a következő legyen:
- kard vagy szablya vívás: kényelmes cipő, kényelmes felső (hosszú ujjú)
- japán kard vívás:
kényelmes cipő( tornacipő vagy tabi), kényelmes
nadrág vagy hakama, hosszú ujjú felső vagy gi, obi
8.7. Az edzésen csak fa gyakorló fegyvert lehet használni.
8.8. Haladó tanítványok formagyakorlat kivitelezéséhez használhatnak fém gyakorló
fegyvert /nem éles/ – edzés vezetői engedéllyel.
8.9. Éles, vágásra is alkalmas fegyvert csak haladó tanítvány, csak külön edzésvezetői
engedéllyel és csak vágópróba kivitelezéséhez használhat.
8.10.Az edzést megkezdeni csak az edzés vezetőjének engedélyével szabad.
8.11.Az edzés vezetője bármikor parancsot adhat az edzés megszakítására, vagy
befejezésére.
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8.12.Az edzést befejező parancs után, vagy a megszakító parancs után az edzés
folytatásának engedélyezéséig szigorúan tilos bármilyen vágást véghez vinni. Ennek
megsértése súlyos fegyelmi vétségnek minősül.
8.13.Edzést csak az egyesület elnöksége által kihirdetett időpontokban és helyen
(helyeken) szabad tartani.
9. Az edzés vezetője:
9.1. Az edzés vezetője nem minősül sportedzőnek, a sportfoglalkozást csak biztonsági
szempontból vezeti.
9.2. Az edzést csak az arra kijelölt személy(ek) vezetheti(k).
9.3. Az edzés vezetője felel az egyesület vagyonának biztonságos tárolásáért.
9.4. Az edzés résztvevői kötelesek az edzés vezetőjének az utasításait betartani, parancsait
azonnal, feltétel nélkül végrehajtani.
9.5. Az edzés vezetője engedélyt adhat az edzés megkezdésére, ha meggyőződött róla,
hogy az általános biztonsági feltételeknek az edzés helyszíne megfelel.
9.6. Az edzés vezetője parancsot adhat az edzés megszakítására, vagy befejezésére, ha
valamilyen okból az általános biztonsági feltételek már nem teljesülnek.
10. Az edzés vezető feladatai, kötelezettségei:
10.1.Az edzést vezető egyén felel az edzésen részt vevők személyi biztonságáért –
betartatja a biztonsági előírásokat.
10.2.Legjobb tudása szerint tanítja az edzésen részt vevőket.
10.3.Bemelegítéskor figyel a sérülés veszély elkerülésére.
10.4.Felügyeli a páros gyakorlatokat és párbajokat, és leállítja, ha balesetveszélyt észlel.
10.5.Erkölcsi felelősséget vállal tanítványai edzőtermi és edzésen kívüli viselkedéséért.
10.6.Bármikor kiküldheti – utólagos indoklással – az edzésen részt vevőt, ha helytelennek
ítéli meg a viselkedését, vagy az megszegi a biztonsági szabályzat valamely pontját.

A versenyeken érvényes biztonsági szabályzat
11. Hatáskör:
11.1.Jelen szabályzat 11. től 16. pontjáig terjedő része a Csepel Íjász és Hagyományőrző
Egyesület (a továbbiakban egyesület) íjász versenyeire vonatkozik, és ezt a versenyek
minden résztvevője köteles betartani.
11.2.Jelen szabályzat betartásáért mindenki maga tartozik felelősséggel, kivéve a 11.3.
pontban meghatározottakat.
11.3. 14. életévét be nem töltött gyermek csak szülője, vagy hivatalos gyámja jelenlétében
vehet részt a versenyen, és a szabályok betartásáért a szülő, illetve a gyám tartozik
felelősséggel, úgy, mintha maga lőtt volna.
12. Meghatározások:
12.1.Lőtávolság: a cél, és a hozzá tartozó lőállás távolsága.
12.2.A kijelölt irányba leadott lövés: egy lövést a kijelölt irányba adtak le, ha a nyíl
megállásának helyét, és a lőállást összekötő egyenesen, a lőtávolságot a lövés
irányába megtéve kijelölt pont, az adott lőálláshoz tartozó cél telitalálat pontjától
mérve nincs távolabb, mint a lőtávolság egy ötöd része.
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12.3.A verseny vezetője: olyan személy, akit az egyesület elnöksége a versenyen folyó, és
azzal kapcsolatos minden tevékenység irányítására jelöl ki, azzal a kivétellel, hogy a
sportfoglalkozást nem vezeti (nem minősül edzőnek). Megbízatása az adott versenyre
szól.
12.4.lövészet: íjászok egy jól meghatározható csoportjának jól meghatározható célra
meghatározott irányban leadott lövései.
13. Általános biztonsági követelmények:
13.1.A lövészet megszakítására az „ÁLLJ!” parancs szolgál. Elhangzása után lövést leadni
tilos!
13.2.A versenyen leadott egyetlen lövés sem veszélyeztethet embert.
13.3.A versenyen leadott egyetlen lövés sem veszélyeztethet állatot.
13.4.A versenyen leadott egyetlen lövés sem veszélyeztethet semmilyen vagyoni értéket,
legyen az az egyesület, vagy bárki más tulajdona, kivéve a 13.5. pontban leírtakat.
13.5.A nyíl (nyíl számára) biztonságos megállítására rendszeresített vesszőfogókat, és az
azt tartó állványokat, illetve a verseny helyszínét képező terepet, és tereptárgyakat az
ezen eszközök funkciójának ellátásához minimálisan szükséges mértékben a
lövésekkel az íjász megrongálhatja.
14. Általános szabályok:
14.1.Jelen szabály vonatkozásában, a verseny helyszínén leadott minden lövés a versenyen
leadott lövésnek számít, függetlenül attól, hogy az a verseny eredményébe a verseny
további szabályai szerint bele számít-e vagy sem.
14.2.A versenyen lövést leadni csak a kijelölt lőállásokból, a hozzájuk tartozó cél irányába
szabad. (12.2. szerint.) Az íjat úgy kell megfeszíteni, hogy ha bármikor véletlenül,
vagy meghibásodás folytán a nyilat a versenyző kilövi (akár a megfeszítés közben is),
a lövés akkor is a (12.2. szerint) a kijelölt irányba történjen. Ennek megszegése súlyos
fegyelmi vétségnek számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után.
14.3.A lőirányt a pálya tervezője jelöli ki, figyelembe véve az általános biztonsági
követelményeket (13. pont).
14.4.Mivel a verseny ideje alatt a körülmények változhatnak, minden íjász akkor, és csak
akkor adhat le lövést, ha maga is meggyőződött arról, hogy a lövése megfelel az
általános biztonsági követelményeknek (13. pont). Erről minden lövés előtt köteles
minden íjász meggyőződni!
14.5.Az "ÁLLJ!" parancsot bármelyik íjász kiadhatja, és köteles is kiadni, ha olyan
helyzetet vesz észre, ami az általános biztonsági követelményeknek nem felel meg.
14.6.A 14.4. pontban leírtak elbírálásakor sem a vesszőfogó, sem az állvány, sem a
vesszőfogó háló nem minősíthető biztonságos fedezéknek! A vesszőfogón, hálón,
és/vagy az állványon keresztül hatoló nyíl által okozott károkért is a lövést leadó
íjászt terheli a felelősség.
14.7.A 14.4. pont előírásaiért minden íjász személyes felelősséggel tartozik, kivéve a 11.3.
pontban leírtakat.
14.8.A versenyeken csak olyan esztergált, vágóéllel nem rendelkező nyílhegyet lehet
használni, ami felesleges kárt nem tesz a vesszőfogóban.
14.9.A versenyt megkezdeni csak a verseny vezetőjének engedélyével szabad.
14.10.A verseny vezetője bármikor parancsot adhat a verseny megszakítására, vagy
befejezésére.

A CSIHE Biztonsági szabályzata. Kelt: 2003. 03. 16. Utoljára módosítva: 2011. 08. 27.

6/5.oldal

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület
1211 Bp., Kiss J. alt. u. 61. Levélcím: 1751 Bp., Csepel 1. Pf:262. email: csihe@freemail.hu

14.11.A versenyt befejező, vagy megszakító parancs után a verseny folytatásának
engedélyezéséig szigorúan tilos lövést leadni. Ennek megsértése súlyos fegyelmi
vétségnek minősül, és a versenyből való kizárást vonhat maga után.
14.12.Versenyt csak az egyesület elnöksége által kihirdetett időpontokban és helyen
(helyeken) szabad tartani.
14.13.A versenyből fegyelmi okból kizárt versenyző a pályát köteles azonnal elhagyni, és
nem jogosult a nevezési díját visszakövetelni.
15. A verseny vezetője:
15.1.A verseny vezetője a verseny lebonyolításához kijelölhet lövészet vezetőt, akinek a
jogai és felelőssége a verseny vezetőjével a megbízatása idejére megegyeznek, kivéve,
hogy további lövészet vezetőt ő nem jelölhet ki, illetve hatásköre az adott csoportra
korlátozható.
15.2.Amennyiben a nagy területen, csoportokban zajló versenyek esetében a verseny
vezetője külön nem jelöl ki a csoport számára lövészet vezetőt, akkor a lövészet
vezető a csoport rangidős íjásza. Az ő hatásköre az adott csoportra korlátozott.
15.3.Az 15.2. szerint rangidősnek minősül az, aki a csoportban lévők közül a leghosszabb
ideje íjász, illetve, ha több ugyanilyen sportoló is van jelen, akkor közülük a
legidősebb. (Függetlenül attól, hogy tagja-e a CSIHE-nek.)
15.4.Az verseny vezetője felel az egyesület vagyonának biztonságos tárolásáért.
15.5.A verseny résztvevői kötelesek a verseny vezetőjének az utasításait betartani,
parancsait azonnal, feltétel nélkül végrehajtani.
15.6.A verseny vezetője engedélyt adhat a verseny megkezdésére, ha meggyőződött róla,
hogy az általános biztonsági feltételeknek a verseny helyszíne megfelel.
15.7.A verseny vezetője parancsot adhat a verseny megszakítására, vagy befejezésére, ha
valamilyen okból az általános biztonsági feltételek már nem teljesülnek.
16. A versenyen részt venni jogosultak köre:
16.1.A versenyen részt vehet a CSIHE minden alapszabályban meghatározott tagja.
16.2.A versenyen részt vehet az, aki aláírásával igazolja, hogy jelen biztonsági
szabályzatot tudomásul vette, és azt magára nézve kötelezőnek tartja, továbbá teljesíti
a versenykiírásban meghatározott esetleges további feltételeket. Ha az íjász a 11.3.
pont szerint csak szülő, vagy gyám jelenlétében, és felelősségére versenyezhet, akkor
a szülő, vagy gyám aláírása is szükséges.
16.3.A versenypályán tartózkodó, a versenyben részt nem vevő személyek kötelesek a
versenyvezető, és lövészetvezetők utasításait betartani, azonnal végrehajtani.
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