
Tisztelt Sportszerető Barátaim! 

 

 Nagyon jó lenne most arról beszélni, hogy minden milyen szuper, és elismerés mindenkinek. 

De! Sajnos nincs semmi olyan dolog az utóbbi időben, ami miatt elismerés, hova tovább 

dicséret jár! Bár minden tiszteletem az elnökség tagjainak és az Elnök úrnak, hogy vállalásuk 

szerint ingyen költség térítés nélkül végzik munkájukat a szövetségünk előre haladásának 

érdekében. DE!!!!! 

2012-ben, ha jól emlékeztek Én voltam az, aki a legnagyobb mellszélességgel, komoly 

szóváltások közepette álltam ki az ellen, hogy az előző vezetőség tovább folytassa áldásos??, 

inkább áldatlan munkálkodását. Az akkori 1,5 milliós mínuszból kemény munkával plusz 15 

milliós egyenleget értetek el, minden elismerésem, de amiért most szót kértem az az, hogy 

sajnos elfelejtettük, hogy miért is van ez a szövetség, hogy mi lett az akkori tervekből 

álmokból! Most csak az IPSC-szakágról tudok és szeretnék beszélni, mert azt ismerem. 

Sportolók vagyunk, akik törvényeket szabályokat betartva, betartatva végezzük 

sporttevékenységünket, de ahogy sajnos tapasztalom ez csak a sportolókra vonatkozik 

másokra nem! 

Nem vonatkozik az Elnökre, verseny rendezőre! 

De menjük csak kronológia sorrendben. 

Született egy elnökségi döntés a tekintetben, hogy a 2016-ban Magyar bajnokságon 

résztvevő honfitársainknak a szövetség állja a nevezési díj felét tehát, aki a Magyar 

bajnokság rendezési jogát elnyerte az annak tudatában tette azt, hogy csak a fele nevezési 

díjat kell, hogy beszedje! Mi történt? Tudomásom szerint a hazai versenyszámok Magyar 

Bajnokságain ez működött! (lehet, hogy rosszul tudom, csak közvetett információim vannak!)   

-  2016.06.18 IPSC karabély Magyar bajnokságon sikerült? NEM!! 

-  2016 .09.04 IPSC Pisztoly Magyar bajnokságon sikerült? NEM!! 

Érthetetlen számomra, hogy hogyan tehet meg valaki, totál egyenes ellentétes dolgot, mint 

amit vállalt, amire szerződött minden fajta retorzió, büntetés nélkül. Ez az én ólvasatomban 

anarchia! „Bűnösök közt cinkos, aki néma”!! Az MDLSZ oldalán téves információk voltak 3 

hétig, szócsatákat kellett vívnom, hogy ne legyen kiírva olyan, ami nem igaz!!! (mindkét 

verzió elérhető még a honlapon, meg lehet nézni, hogy mit sérelmezek!) 

Sokunkat ért megdöbbenve, hogy amikor 2016.09.02.-án megérkeztünk a Bükk Mountain, -

Rifle helyszínére, ott kellett szembesűlni azzal, hogy nincs Rifle pre-match, kvázi ingyen 

dolgozunk azon a meccsen!  Aki nem tudná annak elmondom, hazai és nemzetközi szokás, 

hogy a bíró nem fizet nevezési díjat, Ő a munkájával fizeti azt meg! Legtöbb versenyen az is 

szokás, hogy vannak Pre-match bírók, akik viszik az elő meccset, na itt ez sem szokás! Sőt 

konzekvensen olyan RM-et kér fel a fent említett versenyek rendezője Vincze Zoltán, aki 

kifejezetten nem követi a Nemzetközi szövetség szabályait (pl.: fegyverrel az oldalán bírózik 

az RM!) 



Az említett versenyeken próbáltam felhívni a rendező figyelmét arra, hogy egy Level III. 

versenyen azok a célok és elhelyezésük nem felelnek meg az IROA követelményeinek. Ezeket 

a pályákat át kell alakítani vagy kivenni a versenyből, mert nem szabályos! A verseny 

rendezőjének az volt a válasza, hogy úgy próbáljak hozzá nyúlni a pályához vagy szólni a 

hiányosságokról másnak, hogy nem fogok többet az Ő meccsein bírázni, sőt azt is elintézi a 

Regional Directorral, hogy soha többet ne bírózhassak nemzetközi versenyeken, ez diktatúra! 

 A Bükk Mountain, - Rifle kezdetén reggel 09.15-kor jeleztük az Rm-nek és a MD-nek, hogy 

nem lehet befejezni a versenyt sötétedésig. Senki nem foglalkozott vele! Alkonyatkor 3 

pályát kivettek az értékelésből és eredményhirdetés nélkül ért véget a meccs! 

A Bükk Mountain pisztoly meccs, ami sötétedés után ért véget annak 22.30 perckor lett 

végeredménye persze ott sem volt eredményhirdetés!! Ami ez esetben még szerencse is, 

mert a végeredmény hemzsegett a hibáktól, ami annak, köszönhető, hogy a Verify lista nem 

lett kifüggesztve egy órára, azt senki nem tudta ellenőrizni! 

Kérdezem Én, hogy hogy lehet embereket megfosztani a megérdemelt díjuktól, elvenni a 

lehetőséget tőlük, hogy felálljanak a pódiumra!? Hova tovább az eredménye alapján magyar 

bajnokságot nyert versenyző rossz besorolás miatt nem kapta meg a Magyar Bajnoki címet. 

Úgy tudom, hogy azóta elkészült egy javított helyes verzió, de a szabályzatok szigorúan tiltják 

azt, hogy a verify lista kifüggesztése után 1 órával valaki hozzányúljon a végeredményhez! 

Ilyen előzmények mellet mentünk az Európa bajnokságra! Ott az első nap meglepetésként 

ért és ledöbbentünk az ott tapasztalt állapotokról, készültségről vagy inkább 

készületlenségről! Megdöbbentünk azon, hogy a verseny rendezője velünk bírókkal akarta és 

végül csináltatta meg a pályákat! Pakoltunk szemetet, követ talicskáztunk, festettünk! 

Előfordult, hogy 13.30-kor végeztünk a pályánkkal elmentünk ebédelni és 8 embernek már 

nem jutott ebéd. A szervező válasza: Ti nem jöttetek időben, így jártatok! Rendeltem pizzát,  

majd ezt kis közjáték után akaratom ellenére a rendező kifizette. Vizet elvétve kaptunk a 

rendező versenyein! Amikor már mindenki zúgolódott utána lett figyelve arra, hogy az a 

szemét RO is egy ember és azon van, hogy működjön a verseny. Akkor talán a biológia 

szükségleteinek kielégítésére is figyelmet kell fordítani, gondolok ilyenekre mint: evés, ivás 

Wc-re menés. 

 A legfelháborítóbb szerintem az volt, amikor erről beszéltünk és az elnök úr azt mondta, 

idézem: 

-Ha nem tetszik haza lehet menni!! 40-en állnak sorba helyettetek!! 

 Azt szeretném hinni, hogy az MDLSZ demokratikusan működő szervezet ,nem diktatórikusan 

irányított birkák gyülekezete! 

-Kérdésem: Óhajt-e és ha igen milyen szankciót alkalmazni az említett szabálysértésekért a 

szövetség? 

-Jó ötlet-e minden áron Level III. meccsel összekötni a Magyar Bajnokságot? Valamint ezzel 

elvenni a sportolók lehetőségét attól, hogy induljanak rajta, mert ha valaki nem a kiírás utáni 



2 hétben regisztrált a versenyre akkor már nem volt hely! Szóval néhány Magyar nem tudott 

indulni a Magyar bajnokságon. 

-Elhangzott olyan kijelentés a vezetőség tagjai közül, ha valaki egy kicsit is keresztbe tudja 

húzni a gazdasági számításait, akkor azt ki kell csinálni!!??? (Tudom nevesíteni, hogy ki, 

kinek, kiről mondta és milyen üggyel kapcsolatban! Tehát a kérdés: Az elnökség és az Elnök 

el tudja-e különíteni az anyagi érdekeit, és a sportot tudja-e előtérbe helyezni? 

-Hogyan lehetséges az, hogy az Elnök úr ha valaki nem ért vele egyet azt konkrétan 

megfegyegeti és különböző negatívumokat helyez kilátásba vele szembe!? 

-Képes-e az elnökség, az Elnök a feltárt hiányosságokra válaszolva levonni a konklúziót és az 

anyagi érdekeit háttérbe szorítva megtenni a szükséges intézkedéseket? 

 

 

Összegezvén, kérdéseim mellett megfontolás tárgyává tenném az elnökségnek, hogy a 

szakág vezetők nagyobb teret kapjanak a szakmai munkában és ne az elnökség, hanem a 

sportot közvetlenül ismerő embereknek legyenek döntési jogai a versenyek felépítése és 

ellenőrzésével kapcsolatosan. 

 

 

Köszönöm, hogy meghallgattatok. 

 

       …………………………………………. 

                  Sötét Gábor 

 

Budapest,2016.10.20 

    

 

 

 


