Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
A WSF alapító égla az |PSC Magyar régió igazgatósaga az |MSSU hgja és magyarországi képviselete.
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Matuska pálalelnök
Dr Regényi Kund elnökségi tag
Dancsó Tibor elnökségi tag
Lów Szabolcs elnökségi tiag

Állandó meqhívott:
Toók László Főtitkár

Matuska Pál alelnök megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Az emlékeztetőt Matuska Pál alelnök készíti,hitelesítéséreToók László fótitkárt kéri
fel.

-Az Elnökség meghallgatta Toók Lászlót a Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület Budapest Százados
u,. 51-65. Elnök Máté lmre által beterjesáett felvételi kérelméról, megállapította, hogy a tagfelvételhez
szükséges anyag a tagfelvétel előírásainak megfelelő.

'

39í2016 Határoza* Az MDL§z tagjainak sorába az egyesületet felvette.

-Az Elnökség meghallgatta Toók Lászlót a Mézeshegyi Lövész Sport és Szabadidős Egyesület
Debrecen, Külterület 076012, Elnök Bohátka László által beterjesztett felvételi kérelméról,
megállapítota, hogy a tagfelvételhez szükséges anyag a tagfelvétel elóírásainak megfelelő.

4al2016 Haározat: Az MDLSz tagjainak sorába az egyesületet felvette.

-Az Elnökség meghallgatta Toók Lászlót a Shooting Time |PSC Sportegyesület, Göd, Gizella u. 31
Elnök Sólyom Olivér által beterjesáett felvételi kérelméról, megállapította, hogy a tagfelvételhez

szükséges anyag a tagfelvétel előírásainak megfelelő.
4112016 Határozat;

Az MDLSz tagjainak sorába az egyesületet felvette.

Az Elnökség az indokoltnak tartotta SZMSZ szinkronizálását az alapszabállyal, illetve aktualizálását
a mindennapi élettel, Az SZMSZ átdolgozására megtörtént, melyet az elnökség megvitatott.
-

4a20/-6 Határozat: az eInökség az SZMSZ-t egyhangúlag elfogadta.
_Az MDLSZ versenyein a bírók egyértelmű azonosítását szolgáló pólók és mellények szinére, logójára
és kivitelére több javaslat, megkeresés érkezett,.Az elnökség ahazai versenyszámok bírói pólójának
kivitelét és a nemzetköziversenyeken alkalmazott bírói megjelenés egységesítésétnem feltétlenül
tartja indokoltnak.
A hazaiversenyszámok bírói pólóinak (hüvösebb idójárás esetén mellényeinek) szinének és logójának
véglegesítéséhezkérjük a szövetség tagklubjainak vezetőit, hogy a honlapon elhelyezett minták közül
választva, tegyenek írásban javaslatota Fótitkámakcímezve2016.11.15.-ig.
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-Az IDPA szakág megalakításához szükséges dokumentumok benyújtása megtörtént. Az elnökség a
dokumentumokat megvizsgálta, a szakág megalakítási kérelmételfogadta.

4U2arc sz Határozat: Az IDPA szakág a múködését 2016.í0.06-tól megkezdi.
Szakágvezető: Bakonyi András
Szakágvezetó helyettes: Belme Attila
_Kovács Attila lPSC szakágvezetó az eddigitapasztalatok alapján indokoltnak látta a nemzetközi
lPSC versenyeken részvevó spotolók kijelöléséhez egy egységes szabályzat létrehozását.
Az elnökség felkérte ót a szabályzat megalkotására. Az elnökség a szabályzatot megvizsgálta és
elfogadta,

4312016

HatározatMDLSZ |PSC világversenyein szereplő versenyzők kijelölése

_Gerencsér Miklós levélben észrevételt fogalmazott meg az elnökségnek az EHC 2016 versennyel
kapcsolatban. Az elnöségi ülés megkezdése elótt kaptuk a tájékoztatást, hogy a felmerült észrevételeit
a verseny rendezóje megoldotta, igy az elnökségi ülésen a kérdést nem kellett tárgyalni.
A ZEN SE vezetője azzal a kérésselkereste meg az elnökséget, hogy az |PSC Action Air Level lll
szintű 1. Otszágos Bajnokságának rendezési kölbégeit az MDLSz támogassa.
Az elnöksfu a kérest elutasítottra, mivel az Országos Bajnokság rendezésijogát a ZEN SE megkaptia,
amivel€yütt a teljm rendeési költ§€ ótterheli. Az MDLSZ a ver§eny teljes diiaását a2a16. évben
_

meghatározott módon intézi,

A

4Én0la §z. Határozat:

a fegyelmi iogkör másodfokú
gyakorlóia {Alapszabaly 23.bek. i pqntia aIapián} felülvi*gá}ta a Fegyelmi Bizottság 2016.05.3{l.án
hozoü határoatáL
Ahaáront azon gakeát mely a Para Gun §pol§állalkoásn {§zekhely :í2OíBP Hebinki u. 8í
CG{í{9ó65853/68} vonatkcik, hatályon k-tvül helyezi.
A határczat azon §zakaszát, amely Rábakarzi Erika, mint a Para€un §prtvállalkoás sportért felel&
szakmai vezetőiáe vonatkoák, megrváltoztatia azal, hogty ót az elnökség írásbeli figyelmeztetésben
részesfti.
Az elnökseg 32ngí6 számú haáJozata mely a yeí§eny törl&ére vonatkozik (2016.02.22.) hatályát
illagyar Dinamikus Löv&zsport §zöveúség Elnölsfue mint

vesái.
Az elnökség 1gy a 2O16.1a. 2a. n meghirdetett közgyűlés tisszehívását oltafogyofrá nyilvání$a és
töíle§éól a tagolot a honlapon táiékozhtia.

Békéscsaba, 2016.
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Matuska Pál

hitelesító

emlékeztetó készítóje
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