
Kedves Gábor, 

 

október 20-án kelt, az Elnökség ülésén fel is olvasott leveledet köszönettel vettük. Köszönjük, 

hogy észrevételeidet, javaslataidat megosztottad velünk. A felvetésekre az alábbi rövid írásos 

választ adjuk: 

 

- A leveledben emlegetett visszásságokat az Elnökség tagjai észlelték, és nem tartják 

elfogadhatónak. Kiküszöbölésük, ismétlődésük megakadályozása érdekében – mint 

ahogy az Elnökség ülésén magad is tapasztalhattad – intézkedési tervet készítünk elő, 

melynek egyik főbb eleme a versenyrendezési szabályzat módosítása lesz 

(szankcionálási joggal rendelkező versenyellenőr kiküldése, a bírókkal szemben 

tanúsítandó magatartással kapcsolatos elvárások rögzítése, a bírói bizottság és a 

szövetség szerepének erősítése a bírók kiválasztásában, kijelölésében). Az OB 

eredményhirdetését méltó körülmények között meg fogjuk tartani. 

- A bírók „társadalmi” (pályaépítő) munkájával kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a 

gondolat és a kezdeményezés a világszövetségtől, Dino Evangelinostól jött. Mint azt 

Te is tapasztaltad, ez más világversenyeken (lásd WS XVII) sem ismeretlen, ha annak 

mértéke ott kisebb is volt. Ismeretes, hogy Vincze Zoltán vállalását, miszerint több 

IPSC versenyt nem rendez, az elnökség elfogadta, és annak teljesítéséhez ragaszkodik. 

Vincze úr által tervezett versenyek versenynaptárból történő eltávolítására intézkedés 

történt. 

- Az országos bajnokság Level III. szinten történő megrendezését továbbra is jó ötletnek 

tartjuk. A kivitelezéssel kapcsolatos kritikát jogosnak tekintjük, lásd jelen levél első 

francia bekezdését. 

- Úgy véljük, hogy az Elnökség nagyon is el tudja különíteni anyagi érdekeit a sporttól, 

és a sportot tartja szem előtt. Ha Te ezt az Elnökség tagságát érintően nem így látod, 

kérünk, ahogy most is, oszd meg velünk észrevételeidet. Elnök úr a felsőtárkányi 

pálya átépítését, az EB lebonyolítását befektetőként támogatta, azonban a konkrét 

kivitelezésbe nem vonták be, a rendezés színvonalának növelésére, az időjárás okozta 

károk enyhítésére irányuló kezdeményezéseit a rendező figyelmen kívül hagyta – 

ahogy másokét is. A hátrányos következményekben ő is osztozik mindannyiunkkal. 

- Elnök úr az általad jelzett hibát sajnálja, mindkettőtöktől személyesen fog bocsánatot 

kérni. 

- A szükséges korrekciókat – a lövők érdekeit szem előtt tartva, a lövőket és a bírákat, 

köztük Téged, meghallgatva -  meg fogjuk tenni. 

 

Reméljük, el tudod fogadni válaszunkat. Észrevételeidet, viszontválaszodat, javaslataidat 

előre is köszönjük. 

 

Üdvözlettel, 

 

Az MDLSZ Elnöksége 


