Magyar Dinamikus L6v6szsport Sz6vets6g
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A WSF alapit6 ta$aaz IPSC Magyar r6gi6 igazgat6sdga az IMSSU tagja 6s magyarorsz6gi
k6pviselete.
Sz6khefy: 4034 Debrecen F6legyhdzi Tamds ut(€ 15latsz2 Levelez6s:
To6k Ldszl6 4034 Debrecen
Tamds

u.15lafu2.

Eml6keztet6
Herve: Budapest, 1, ou

rnffir' iSJl;?ir|i

6n mestartott Elnoks6s i u l6sr6l

Jelen vannak:
Krizsdn Kdroly eln6k
Matuska PdlalelnOk
Dr Regdnyi Kund elnoks€gitag
L6w Szabolcs eln0ks6gi tag
Dancs6 Tibor eln6ks6gi tag

Albnd6 meqhivott:
To6k Ldszl6 f6titk6r
Vend6ok6nt:
T6th L6szl6 et0gyel6 bizottsigi tag
Horvdth Bence fel0gyet6 bizottsdgi tag
L6w Bedta klubvezet6

5t'...tan Kdroly elnok megnyitia az ul6st, -\os.zgn!l a megjelenteket, meg6ilapitja, hogy az ut6s
hatSrozatkepes. Az eml€keztet6t Matuska P6l alelnok k6szltl, hitelesit6sere
To6k L5szt6 f6titk6rt k6ri

fel.

-Az Elnoksdg meghallgatta To6k L6szl6t a T-BoDY FITNESS sportegyesutet 3300
Eger lj u. 32, Etnok
Tabody lvett dltal beterjeszteft felv6teli k6relm6r6l €s megattapitottal'nogy
a tagretGielhez szuks6ges
anyag a tagfelv6tel el6tr6sainak megfelel6.
1512016

Hatiroza* Az MDLSz tagjainak soriba az egyesUletet felvette.

-Az Ef noksfu meghallgatta To6k Ldszl6t az Ac6ll6ved6k Sportl6v6sz
Egyes illet 1221Budapest
Zsofdosfordulil u.121 A
Elnok Mark6 Ferenc dltal beterjesztett felveteli k6relm6r6l 6s megallapitotta,
hogy a tagfelv6telhez
szUkseges anyag a tagfelv6tel el6lr6sainak megfelel6.
1612016

Hatirozat: Az MDLSz tagjainak sordba az egyestiletet felvette.

-j!--Eloks€g meghallgatta To6k L6szl6t a Tiszakdcskei Lov6sz Technikai6s szabadid6sport
Egyesulet
6060 Tiszakdcske Szabotcska Mih6ty u.Uill11
Elnok:Ivlahlaj R6bert 6ttal beterjesztett felvdteli k6relm6r6l 6s megaltapitotta,
hogy a tagfelv6telhez
szUks6ges anyag a tagfelvEtel el6irdsainak megfelel6.
1712016 Hatdrozat: Az MDLSz tagjainak sor6ba az egyesiiletet felvette.

-Az eln6ks6g ittekintette az MDLSZ- ben mgkod6 Airsoft szakdg piilanatnyi
hetyzetet 6s a kiatakutt
hefy-zetet figyelembe v6ve, Vass lmr6t megbizza a szakfugvezet6i
feladatok alleta;eva|.

t.4iry^ot-oB megrendez6s6vel megbiziaZEN Rend6izetisportegyesiltetet, r"ryn"t id6ponga:
2016.10.30
1812016

Hatirozat: Az MDLSz Airsoft szak6g vezet6ie : vass lmre

F6v6rosi Bir6s6g sport6gi orszdgos szaksz6veF6gi nyilvdntartdsi szima:
56

Ad6igazgatisi sz6ma: 1 8167g83_1_09

Bankszdmta szdma: OTp I 1T 14006 2}g9t
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Magyar Dinamikus Lövészsport §zövetség

A WSF alapíb tagja az IPSC Magyar

regió igazgatoc[ig€

Székhe§:4034 Debrcen FélegytlííziTamás utca

15/a fua

dz liDLSz bíói, és egyéb szakmaitovábbkéFeseinek

az |M§SU tagja és magpror§zági képüseleb,

2

Levebzés: Toók Lásdó 4034 Debrecen

kivrrryebb lebonplításahoz iMokdtnak tartja egy

kivelító és egy hazzátafto?ó audió rendszer beszerzásá.
Az elrxrk§€g mqbíza a fólitkárt, h€D, állíBor, össze árajáníatot a beszezendő eszközökól.

-Az Elnilksóg afr16 áfuen kiemelt élkent k€zeli a minösítő versenyek szaMlyns es sportszerű
lebonyolftásat, ezért tribb verserry rerdezójétó| bekérte és megvizsgálía a raersenrryel kapcsolatosan
keletkezett hivatalos dokumenfi.lmd<at

A megviz§gáft dokumenfunpk kizött bbb szaMlytalanságot feldedteü és a ver§eny rendezőiével
egyeáetve, megiteüe a további intézkedéseket.
Gyorspont vasenyen 2 eseben sajnos az egész versenyszám eredmérryeinek a ttirléséreis sor kenil|
Az drókség bekérte a Pam Gun KFT által2CI16.02.22.én rendezett gyorspont versennyel kapcsolatban
kebü<ezett hivatalm dokumenfumokat , amdyekei tóbbsóti kérésreis csak résáen küldtek meg, ilbtve az
egyexilet vezetó nyilatkozata alapján, részben megsemmisítették
Az dnökseg átdiaa fegydmi bizdtságnak a rendelkezésrB álló dokumentumokat és megbíza a
bizotbagot, hogyvizsgÉ|ia

m€azsetet

l

-n Sportiirvenv éfidrÉben*d<az Egyleüláek veheffiek nisá a Verseqrendszerben, akinek nincsen
kö'áartoása, ezát felhí,vJuk az $yesübti vezetők fgyelíyilit, hogy a/ APEH{ igazolásailot kí§ériék

figyelemmel.

-A Csonrádi Városi Bíroság megkereste a sávetsrfuet a Csongradi lótér üzemeltelésálel lopcsolatos
szakmai kérdésekkel.
Az elrxilaég mqbíza t-ótv Szabdcsot , hogy vegye fel a kapc§olatot a Bír&ággal a kérdések
rendezéséhez.

Több napirendi pont nern lévén,Krizsán Kárdy elnök az értekezletet 17.12 gerckor berekesáette,
Budapest, 2016.04.06.

!4W%"'B,/Ll
Matuska Pál

hitelesítő

emlékeáetó keszítője

Fóvámsi Bíró§fu sportagi oí§zlá§o§ szakszo,vetségi nyilvántartási száma: 56
Móigazgatei száma: 1 81 6788}1{9

Banksámla száma: OTP 11714006 2f,397173

