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A WSF alapito tagja az IPSC Magyar regio igazgatosdrga az IMSSU tagja es magyarorszdrgi kepviselete.

Sz6khely: 4034 Debrecen F6legyh6zi Tamds utca

15lafsz2

Levetez6s: Took L6szt6 4034 Debrecen

Tamds u.15lafsz2.
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Keszult a 20'l5.oktober 24 megtarlott elndksegr Ulesrol.
Helye: B6kescsaba l6t6r hivatalos helyisege.

Az MDLSZ Elnoks6ge 2015. okt6ber 24-€n eln6ks6gi Ul6st tartott 6s az et6re meghirdetett napirendi
pontokban melyei megvizsghlt 6s az al6bbi hatarozatokat hozta.

Jelen vannak: Matuska Pal alelnok
L6w Szabolcs eln0ks6Ei tag
Regenyi Kund eln6ks6gi tag
meghivott. To6k Ldszlo fdtitkdr.

T6ma napirendi pontok megtArgyalaisa.
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Tagfelv6tel, ketto egyesulet k6r'te tagfelvetel6t. Az egyes0letek a tagfelvetelhez sz0ks6ges
anyagot megkUldtek, mely megfelett a tagfelvetet etoirdsainak.
A s0r6tes Vi169bajnoksigon eredmenyesen szerepl6 sportol6k tdrmogat6sa
Az alapszab6ly 6s SZMSZ iltdotgozasdnak pillanatnyi iilliisa.
Orszagos Bajnoks6gok megrendezese, tamogatdsa.
Lesk6 Eva fegyelmr Ugyenek ismetelt megtirgyaldsa
Versenyrdoszak m6dos itdrsa
Pinceloterek hasznalata, haszniilhato 16lapok.
Zen egyesUlet tdmogatesa

Az Elnokseg a meghirdetett napirendi pontokat megvizsgalta €s az alabbi hatArozatokat hozta:
23/?015 hat6rozat.
Az eln6ks6g harom igen szavazattal felvette a Forgo sportl6v6sz Egyesuietet
Szekhelye Budapest,Alkotas u 3g/a lV/2.
Elnok. Forgo Sandor
24lZA15 hatdrozat
Az elnokseg harorn igen szavazattal felvette a MUDO szabadido- sportegyesulet
Sz6khelye: Szeged Kiskundorozsma Kulterulet 0490137 hrsz

Elnok: L6w Eeata
2512015 hatiirozat

Az Elnokseg 2013.0621-r elnoksegi hatarozata alapjdn a Vilagversenyeken az egyeni
nelyezetek reszesulhetnek tdmogat6sba Az elnokseg gratuldl

aj elert ererJmenyhez,

I ll

lll.

iovabbi sporr

slkeleket kivan a S0retes VilagbajnoksAgon szereplo szenror csapat ll. helyezett
sportolornak a csapal

taglai Krizsan Kdrroly, Puskdrs G€za,Viirnai Gabor Vlncze Zoltan

Fbvarosi Biros6g sporldgi orszagos szakszOvets6gi nyilvdntartdsi szdma: 56

Adoigazgat5sisz6ma

18167893_1_09

Bankszamla szdma: OTp 1 1714006 20397173
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Magyar Dinamikus Ldvr5szsport Szovetsdg
A WSF alapitO tagja az IPSC Magyar regio rgazgatosdga az IMSSU tagja es magyarorszdrgi kepviselete.
Sz6kheiy: 4034 Debrecen F6legyhdzi Tamds utca 15la lsz 2
Levetez6s: Took Laszt6 4034 Debrecen
iTamds u 15lafsz2.

26/2015 hat6rozat
Az ehokseg h;irom igen szavazattal elfogadta
Orszdgos Bajnoks6rg szervez6se a Szovetseg hat6skoreben marad A megrendezes feladatat
6tadja a szovets6g egyesulet6nek, A versenyen a dijaz6s a Szovets6g feladata, a kor6bbi
gyakorlatnak megfelel6en.
Az IPSC Orszdigos Bajnoksagok level lll. verseny kell, hogy legyen
Orsziigos Bajnoksagok felsoroldsa:
1. IPSC: pisztoly, puska, sor6tes
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3.
4.
5.
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Gyorspont; pisztoly,puska,soretes
Steel Challenge: pisztoly, pisztoly kaliberu puska , soretes
R6vidpalyas f6m szilueft: 50m
Nemzetkozi
100m + ldgfegyver is
Precfzi6s puska: kiskaliber, nagykaliber

sziluett:

A Szovetseg vbrla az egyesUletek jelenikezds6t az Orszagos Bajnoks;igok lebonyolitdsdra.
2712415 hatarozat

Az elnokseg tudomasul vette a munkacsoport megalakulSs6t mely az Alapszab6ly es az SZMSZ ben
tal6llrato ellentmonddsok megszuntetesere alakult. Tov6bbra is tamogatja a munkajdt.
2812015 hat6rozat

Az elnOkseg harom igen szavazattal elfogadta a Fegyelmi Bizottsiig d6nt6set, mely alapjan Lesko Eva
cselekedete nenr fegyelmi vetseg.
A Fegyelmi Bizottsdg allAsfoglalAsa alapjan az 0gyet visszautalja a Biroi Bizottsilg hatiiskorebe
Az elnokseg felkeri Szalai Liszlot mint biroi bizottsag a vizsgalat lefolytatasara, valamrnt
d0nteshozatalra.
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2912015 hatSrozat

Az elnOkseg h6rom igen szavazaftal elfogadja.
2016 janu6r 1{61 a verseny id6szak janu6r 1-t6l december
ebben az id6ben lehet rendezni,
Versenyrendez6si szab6lyzat modosuiAsai.

1s{g tart. minosito versenyeket

csak

Minosit6 verseny elfogadSsa legaliibb 3 klub reszvetele valamint legaldbb 15 sportolo reszvetele
eset6n lehetseges
level ll- verseny rendez6s6nel a palyara.lzok es a verseny kiir6s elozetes elbir6l€rsa nem szukseoes.
A verseny szab6lyos lebonyolitasiiert, a biztons6gos vegrehajt;isert minden esetben a rierseny
rendezoje valarnint a Range Mester a felelos.
30/?015 hatArozat
Az elnokseg ketto ige egy n€nr szavazattal elfogadja.

A szovets6g abban az esetben engeclelyez minosito versenyt pince loteren, ha az legal6bb 15 m
hosszri
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{olyosdval rendelKezik

llyen l6teren gyorspont puskaminSsit6 versenyszdrmot kizdlolagosan csak a sz6vets6g eltal etrsmen
kicsinyitett lolapra lehet l6ni csak ez a l6lap haszndlhato. A lolap mintaja meretd a szoverseg
honlapjiin megtalalhato

Fovdrosi Birosdg sporlagi orszdgos szakszovetsegi nyilvantarldsi sz6ma: 56
Adoigazgatasi szdma 1 8167883-l -09
Bankszaimla szdma: OTP 11714006 20397173

Magyar Dinamikus Ldv6szsport Szovets6g
A WSF alapito tagja az IPSC Magyar regio igazgat6s6ga az IMSSU tagja es magyarorsz5gi kepvisetete.

Sz6khely: 4034 Debrecen Felegyhdzi Tam6s utca

lllafszZ

Levetezes: Took Laszto 4034 Debrecen
Felegyhdzi Tam6s u. 15la fsz 2.

3112015

hatirozat

Az eln6ksdg hiirom igen szavazaltal elfogadta:

A Zen sportegyesutet k6r6s6nek helyt adott Nevezett egyesuletet az utanpJlas nevetesben vegzett
ntunkaja elismeresekent 70.000 azaz hetvenezer Ft t6mogatisban rdszesiti.
A tdmogatAs ut6lagos elsz6molasa alapjdn i6rtenik.

Egyeb napirendi pont nem volt elnoksegi riles berekeszt6sre kerult.
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Matuska Pdl
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F6vdrosi Birosdg sportiigi orszdgos szakszOvetsAgi nyilviintart6si szama: 56
Adoigazgatdsi sz6ma: 1 8167883-1-09
Bankszamla szdma: OTP 1 1714006 20397173

