
Magyar Di nam i kus Lov6szsport Szovets6g
A WSF alapit6 tagja az IPSC Magyar r6gi6 igazgat6s6ga az IMSSU tagja 6s magyarorsz6gi kEpviselete.

4027 Debrecen FUredi u. 76. Levelez6s: To6k L6szl6 4034 Debrecen F6legyhdzi Tam6s u. 15.

EMLEKEZTET6

K6szUlt a20tG okt6ber 20.-.dn niegtartott Elnoks6gi Ul6sr6l.

Helyszin:1O92 Budapest Rddaiu. 35 (Claro Bisztr6)
ld6tartam: 16.00 - 21.30
Jelen vannak t . ., .' -

Krizsdn KSroly eln6k
Matuska P6lalelnOk
Dr. Reg6nyi Kund elndks6gitag
L6w Szabolcs eln6ks6gi tag
Dancs6 Tibor elndks6gi tag

To6k Ldszl6 f6titkdr, 5lland6 meghivott

FelUqvel6 bizottsdg r6sz6rdl:

Gyenes Andrds eln6k
Korm6nyos M6ria FB tag
Dr SzUcs Miklos FB teg
HorvAth Bence FB tag

Gecsei Mdrton Airsoft szak6g vezet6

Meghlvoftak 6s vend6gek:
Szalai L6szl6, S0t6t GAbor,Vincze Zolt6n, Nagy Gdbor, Donka lmre, Gangler Csaba, Bakonyi Andr6s,
Berke Kriszti6n, Szegedi Mirk,

Krizsdn K6roly Eln6k meg6llapi$a, hogy az Ul6s hatdrozatk6pes, megbizza Matuska PAlt az
eml6keztet6 elk6szit6s6vel, felk6ri To6k Ldszl6-t an nak h iteles it6s6re.

Az Eln6ks6g egybehangz6 ddntEse 6rtelm6ben az els6 5 napirendi pont nem az el6re meghirdeteft
sorrendben lesz tdrgyalva.
Az eln0ks6gi drtekezlet iddtartam6nak optimalizdlisdnak 6rdek6ben az els6 5 napirendi pont
megt6rgyaldsdnak idejdt az eln0ks6g max.2 6ra id6tartamban ir6nyozza el6.

! Elndki besz5mol6 6s 6szrevEtelek ismertet6se az EHC 2016 versennyel kapcsolatban.
Krizs6n K6roly t6j6koztafta a jelen l6v6ket a B0kk Mountain Rifle Open a BUkk Mountain pisztoly Open
6s az EHC 2016 versenyek lebonyolit6sAval 6s az oft keletkezett probl6mSkkal illetue azok
megolddsdra tett int6zked6seivel kapcsolatban.

/ Vincze ZoltAn versenyigazgat6 besz6mol6ja ugyanezen versenyek megrendez6s6vel 6s
lebonyolitds6val kapcsolatos rendez6i tapasztalatair6l 6s az ott keletkezeft bfr6i, rendez6i
konfliktusokr6l.
:.i ,

- Sitt6t G6bor a Mesterl6v6sz SE megblzottjak6nt ismerteti a k6rd6ses versenyekkel kapcsolatos
6szrev6teleit, mint a versenyen r6sztvev6, dolgoz6 bir6, majd bgny0jt egy indltv6nyt egy fegyelmi
eljdrds rnegindit6s6ra, Az inditvdny ezen eml6keztet6 1.s2. Mell6kletek6nt lesz beosatolva.

Fbvdrosi B[r6sdg sport6gi orszigos szakszOvets6gi nyilvdntartdsi szdma: 56
Ad6igazgatdsi sz6ma: 1 8167883-1 -09

Banksz6mla sz6ma: OTP 1 17 14006 20397 173



Magyar Dinamikus Lciv6szsport Sz6vets6g
A WSF alaplt6 ta$aaz IPSC Magyar r6gi6 igazgat6s6ga az IMSSU tagja 6s magyarorszdgi k6pviselete.

4027 Debrecen Fiiredi u. 76. Levelez6s: To6k L6szl6 4034 Debrecen F6legyhdzi Tamds u. 15.

-Gyenes Andris mint az FB Eln6ke meg6llapitja, hogy az eddig felmerUlt probl6m6kat kett6 kell
v6lasztani mint szemdlyes jellegU 6s mint spotfegyelmijellegU probl6m6kra.

3. Szalai Liszl6 irdsos t6j6koztat6t olvasott fel az Ul6sen r6szt vev6knek, melyet az eml6keztet6 2.sz
mell6kletek6nt lesz becsatolva.

-Vincze Zoltfln v6laszolt a k6rd6sekre, eln6z6st k6rt azokt6l, akit esetleg a versenyeken megbdntoft,
majd v6gUl kijelentette, hogy nem kiv6n t6bb versenyt rendezni az IPSC sportdg szdmSra, valamint
eladiaazezzel kapcsolatos teljes c6lanyagdt, fegyvereit. 

t . ; ., -

-Dr Regt6nyi Kund mint a versenyen r6sztvev6 bir6 elmondta azAltala tapasztaltakat, 6szrev6teleit.

!. Szegedi M6rk mini az EHG 2016 versenyz6je elmondta a versennyel kapcsolatos 6szrev6teleit,
lrdsos javaslatot nyUjtott be az elndks6gnek, melyre az elndks6g reagdlqi fog. (avaslatok a 3.sz
mellekletben)

5. Kov6cs Attila Javaslatot tett a versenyrendez6si szabdlyzat korszerUsit6s6re, '2017
versenydvadt6l. Szerinte a versenyrendez6si szabAlyzat ne egy dltal6nosan megfogalmazoft
szabAlyzat legyen, hanem az MDLSZ szak6gainak a szakdgakra speci5lisan kUl0n kidolgozoft,

. m egfogal m azott szabAly zata i na k gyUjtem 6 nye.
Az eln0ks6g a javaslatot megvitatta 6s egyhangflag elfogadta.

18.20. az ii l6s zirtkdrfi .

Jelen vannak az Eln6l(s6g tagjai, a Fdtitkdr 6s az FB tagjai.

- A F6titk6rhoz bedrkezeft javaslatok alapjdn a hazaiversenysz6mok szab6lyainak korszerUsit6se, a
verseny6vad kOzeledt6vel ism6t aktu6liss6 v6lik, .ez6rt javasolja, hogy tegyUnk k1zz6 a honlapon egy
felhivdst 6s a be6rkezett javaslatokat tovdbbitsuk a szakdg vezetOknek! Az eln0ks6g a javaslatnak
helyt adott.

- Az elntiks6g felk6rte Ldszl6 Endr6t a Steel Challenge szak6g vezet6i feladatainak elldtdsdra.
L6szl6 Endre a felk6r6st elfogadta.

4512016 szHatArozat: Az MDLSz Elniiks6ge megbizza L6szl6 Endr6t a Cteel Ghallenge szakig
v ezet6l fe naato f e | | 6kis6va I

-.A vercenynaptSr mUk6dtet6s6vel kapcsolatban felmerUl6 problEmdk megold6sdra a f6titkdr a
k6vetkez6 javaslatot tette: a versenynaptdrban csak olyan versenyt lehessen
el6jegyeztetni,(regisztrSltatni) amelyet a verseny rendez6je a teljes verseny kiir6ssal egyUft (PDF 6s
DOC form6tumban) a verseny megrendezEs6nek id6pontja el6tt 30 nappal megkUld0tt. Minden elt6r6
esetet az elndksEg kUl6n k6relemre blrdljon el.
A javaslatot az eln6ks6g egyhang0lag elfogadta.

4612016 sz. Hatirozat:20l7 sport6vt6l a versenykiir6sokat minimum 30 nappala verceny
megrendez6se el6tt a verceny rendez6i6nek el kell kUldenie a f6titkir r6sz6re, aki a versenyt
nyilvintartisiszimmal lStja el 6s int6zkedik a honlapon val6 k6zt4t6tel6r6l. Minden elt6r6

esetet az elndksrSg, kiildn k6relemre fog elbir6lni.

-A'Biikk Montain pisztoly 6s puska Orszdgos Bajnoksdg rendez6j6nek t6bbszdri"megkeres6se
.ellenEre a mai napig nem t0rt6nt meg a versenyek Unnep6lyes eredm6nyhirdet6se.
Az elndks6g az eredmdnyhirdetEst 2016.12.03.-6n szombaton, Budapesten (pontos helyszinnel 6s
.id6pgnttala meghM a hqnlapon lesz kdzz6t6ve) fogja megtartani , ..-..

'' . ' 'F6verosi Blr6sdg sportSgi orszdgos szaksz6vets6gi nyilvintart6sisz6ma: 56
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Magyar Dinamikus Lov6szsport Szcivets6g
AWSF alapit6 taglaazlPSC Magyar r6gi6 igazgat6sdga az IMSSU tagja 6s magyarorsz6gi k6pviselete.

aOZZ OeOrecen fureOi u

Az Unnep6lyes eredmEnyhirdet6ssel, dlj6tad6val egyUtt az idei 6v legsikeresebb sportol6it, illetue az

id6n rek6rd6kat el6r6 sportol6k eredm6nyeit is kihirdeti, majd egy Unnep6lyes vacsordra l6$a vend6gUl

a meghivoftakat.

- Az EHC 20{6 versenyen a nemzetk6zi 6s magyar blr6k a kUldndsen mostoha k0rulm6nyek k6zdft

v6gzeft munkdj6nak elismer6s6re, csekEly eml6kt6rgyat kiv6n az MDLSZ adni.(fejenk6nt 1 db kitUz6,

a honlapon k0zz6 lesz t6ve)
Ennek megtervez$s6re, elkOszit6sere felk6rjUk Dr Reg6nyi Kundot, a kipostdzds6ra, Kov6cs Attildt.

- T6th Mih6ly a Mikes Kelemen Kdz6piskol66rt EgyesUlet airsoft csapatdnak vezetlJe a?al a k6r6ssel

fordult az eln-Okseghez, hogy a Mikes Airsoft Baftonya 8 fds csapatdnaK nevezesidiiat (8X21 EUR) az

InternationalAction Air Liga V. fordul6jdra t6mogassuk meg'

Az eln6ks6g, tekintettel arra, hogy k6z6piskol6s ifi0sigi csapatr6l van sz6, valamint, hogy a csapat az

eddigifordul6kon is kdfviselte az MDLSZ-I, a k6r6snek helyt adott.

- Kov6cs Attila IPSC szakdg vezet6 k6r6s6re a Blu-Line vizsga bevezet6s6re vonatkoz6 eln6ks6gi

d6nt6st k6vetden (2016.06.01) kiallitott verseny enged6lyek birtokosai amennyiben az IPSC

szak6gban kivdnnak versenyezni, kotelesek a szak6g vezetdnek a Blu-Line vizsgijuk igazol6s6t

bemulatni.(a t6mdval kapcsolatos teljes kOzlem6ny a honlap kOzponti Uzen6 faldn lesz olvashat6)

- Felhivjuk az IPSG OB.-n r6szt vett sportol6ink frgyelm6t, hogy aki m6g nem int6zte a fOtitkirndl a
'sajAt verseny nevez6si dij6nak 50% vispzaig6nyles6t az legk6s6bb 2016.11.05 -ig tegye meg.

-A etn6ks6g felk6ri Gyenes Andrds FB Eln0k6t, hogy Szalai L6szl6 6s SOt6t G6bor 6ltal beadott

Fegyelmi egaras megindit5s6ra vonatkoz6 inditvdnyt az FB vizsgdlja meg, 6s tegyen javaslatot a

tovdbbi int6zked6sre
A felUgyel6 bizofts6g kln az eln6ks6get, hogy bocs6ssa rendelkezesUkre az EHC 2016 verseny

megren-Oezes6vel kapcsolatos szez6d6seket,(melyek az MDLSZ 6s a verseny rendez6je, illetve az

MDISZ 6s a Vil6gsz0vets6g kozott jdftek l6tre) annak 6rdek6ben, hogy megdllapithat6 legyen, hogy

tortdnt-e szez6d6sszeg6s vagy szabdlyszegEs.
Az eln6ks6g az FB k6r6s6nek helyt, adott, a szez6d6seket a f6titkdron keresztUl a rendelkez6sUkre

bocs6j$a.

T6bb napirendi pont nem l6v6n, Krizs6n K6roly eln6k az Ul6st, 21,30-kor berekesztette.

B6k6scsaba ,2016.10 24

Uor -a,.ob lWlvgtchL
jkv.. hitelesitd

Matuska P6l
jkv.. k6szit6
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Fe gyelmi elj 6 rrl s m e gin di thsilr a vo n atko z6 inditvd ny :

K6rem, ho gy ro gzits6k a j egyz6konyvben.

Sot6t G6bor, a Mester Lov6sz Sportegyesiilet megbizott k6pvisel6je, az MDLSZ Sportfegyelmi
Szabillyzat6nak 10. $ (1) bekezd6se alapjSn fegyelmi eljSr6s kezdem6nyezekYincze Zolthn,
illetve a Debreceni Szitu6ci6s L6egylet ellen, a

Sportfegyelmi Szab5lyzat 5.'$ (2), (6) 6s (8) pontja alaplan.

Indokl6s:

All5spontom szerint nevezett, amikor azMDLSZ elnoks6g6nekhatdrozat6val ellent6tben teljes
nevez6si dijat kdrt a szeptemberi pisztoly OB-n,a szovets6g felszolitSsa ellen6re beszedte a
teljes osszeget a Magyar versenyz6kt6l,n6ktSl 6s Juniorokt6l is ezzel megval6sitotta a

szab|lyzat 5.$ (2) pontj6ban leirtakat.

A Bdkk Mountain karab6ly 6s pisztoly versenyein, valamint a pisztoly EB-n is a tapasztall
IROA bir6k figyelmeztet6s6t tobb esetben is figyelmen kivtil hagyta. Konkr6t eset: A bir6k

I sz6ltak, hogy nem lesz id6 befejezni a versenyt sot6ted6sig. Balesetvesz6lyes kori.ilm6nyeket
teremtett azzal, hogy a rendkiviil csrisz6s talajon, s6t6tben, g6pkocsi reflektorral megvil5gitott
p6ly6n - ami a szokatlanul er6s 6my6kok miatt dnmagSban is balesetvesz6lyes - kellett a

versenyz6knek 16ni. All6spontom szerint a tdbb oldalr6l elhangzott figyelmeztet6sek ignor5lSsa
nem a gondatlans6got, hanem aszdnd5koss6got fejezi ki,6s ez kimeriti aszabillyzat 5.$ (6)
pontj6ban leirtakat.

A szabLlyzat 5.$ (8) pontj6t ugy 6rzem nem kell magyardznom. E16g beleolvasni a ktilonboz6
hazai 6s nemzetkdzi forumokon leirt bejegyz6sekbe. Nagy szerencse, hogy a lov6k pontosan
l6tt6k, hogy mi, illetve hogy kik okozt6k a probl6m6t, 6s nem a bir6kon k6rt6k sz6mon a

tort6n6seket. Az, hogy a magyar szitu6ci6s l<iv6szet presztizse mekkora k6rt szenvedett,
t6nylegesen csak jov6re fog kidertilni. P61d6ul, hogy hogyan fognak a kiilfoldi versenyeken a
r6sztvev6k a magyar bir6khoz viszonyulni, illetve a magyarcrszSgi Level III versenyeken -
amelyeket nem az EB-n leszerepelt ghrda fog rendezni - milyen lesz anemzetkozi r6szv6tei.

Mivel a ttirt6n6sekr6l az elnoks6gnek is r6szletes inform6ci6i vannak, ez6rt k6rem, hogy a

tovabbi indokl6st6l tekintsenek el.

A magyar l6v6szsport 6rdek6ben rem6lem, hogy a fegyelmi eljSrSs lefolytat5sra keriil, 6s a
szabLlyzat 6.$ (2), (4), (6) pontjai szerinti biintet6sek a maxim6lis id6tartamra kiszabhsra
kertilnek.

Budapest.2O16.10.20



Tisztelt Elnriks6e!

Mindenek el6tt k6t gondolatot engedjetek meg nekem.

Elszomorit, hogy l6teznek olyan emberek, akik tdmadnak engem, mint a bir6i bizottsdg lpsc-6rt felel6s tagjiit' Teszik mindezt csupdn az6rt, mert nem inditottam hivatalos eljdrdst k6t NRol bir6ellen' akik elhagytdk az EB-t L,5 napra. Ugy 6rzem, igaztalanur vagyok tdmadva, hisz ezt a deputy RMenged6tv6vertett6k, vagyis amtg nSram senki nem tesz hivataror;;;r;;;";;;il;, addig _ bdr nemhelyeslem a k6t bir6 ideiglenes tSvozdsdt - nem 6rzem hogy bSrmit is rosszul csindltam volna. Adeputy RM ezt enged6lyezte, tehdt biztos megvolt a bir6k megfele16 indoka erre.

N6hdny mondatot mondok csupdn az elmdlt id6szakban lpsc versenyeken tort6ntekr6l,
melyek sajnos nagyon rossz f6nyt vetnek a hazai IPSC-re, nemzetkozi megit.e,l6prinket negativ iriinybabefolydsolja, sajnos hosszrj id6re.

Amennyiben a rajtar4 kivul meghallgatni (meghallgatott) kiviint sot6t Giibor dltal elmondottakkal
sokban megegyezik, az sajnos nem a vdletlen mfive.

Eloljiir6ban hozzd tenndm, hogy v6lem6nyem szerint, ezt a nemzetkozi negativ megit6l6st a versenyrendez6j6nek koszonhetjrik, 6s nem az es6nek. Mi6rt is? 
s ' "'-c

N6zzrlk sorjdban.

.1/ A Brjkk Mountain Rifle Open.

2/ Bnkk Mountain pisztoly Open (pisztoly OB)

3/ EHC2076

t-2/ Kezdendm tal6n azzal,hogy a f6 verseny reggel6n kozoltem az RM-el 6s az MD- vel, hogyki kellene venni egy puska pdlydt, mert nem tudjuk id6ben befejezni a versenyt, 6s az igy felszabadul6
bfr6kat dt lehetne csoportositani a gyorsabb lebonyolitds 6rdek6ben, Sajnos az RM-n6l srjket frjlekre
taliiltam ez tigyben, mivel az MD az ut6bbi id6ben mindig olyan RM-et vdlaszt, aki, r6sz6r6l
befolydsolhat6 a szakmai k6rd6sekben, akdr a verseny hdtriinydra is. Az eredm6nyt tudjuk. 3 pdlydt
kellet kivenni, 6s k6s6 este m6g nem volt eredm6ny. Hozzd tenndm, hogy se a bir6i l6tszdm, se a
segit6i l6tsziim koszon6 viszonyban sem volt az IPSC ajdnlSssal, ds csak a bir6k er6n fellli munkiijdnak
volt koszonhet6, hogy a versenyeket egyelta16n be tudtuk fejezni. A segit6k l6tszdma csak az egyik
gond volt' Az hogy a verseny megkezd6se utdn 6rkeznek, 6s a verseny v6ge el6tt tdvoznak az szint6n
a szervezds s(lyos hiiinyossdga, 6s nagyban hozzdjiirult a k6s6i befejez6shez.

Azt mdr csak halkan jegyzem meg, hogy a bir6k csak a pisztoly pre matchet l6hett6k, de k6t
napon kereszttil bir6ztak dgy, hogy sokszor csak d6lutiin kaptak vizei, ha egydltaldn kaptak. A szdllds
min6s6ge is er6sen kritiziSlhat6 volt, hiszen azt hiszem az eg6sz napos munka ut6n a melegviz igaz1n
elvdrhat6, 6s taldn nem egy volt rjttor6 szdll6son. Tudomdsul kellett venntink, hogy az MD szdmdra
mi csak a sztiks6ges rossz vagyunk. Level lll-16l besz6lek, ahol a bir6kon mrilik a verseny biztonsdgos
lebonyolltiisa, ahol eg6sz nap mentdlis, 6s fizikdlis megterhel6snek vannak kit6ve. Nem v6letlen, hogy
Level lV-V versenyeken lRoA eldirds a 4 csillagos szdlloda, hisz a bir6nak mdsnap is a maximdlisat kell
ny(jtaniuk' Ehhez pedig szriks6ges a megfele16 pihen6s, megfeleld kolilm6nyek kozott. Nerivdrtam
el ezt a szintet, de amit kaptunk az m6ryen a szint alatt volt.



2.

Az MD, Vincze Zoltdn a verseny szinvonal rovdsdra sp6rolt a bir6kon, segit6kon, technikai
szem6lyzeten, szdlldson. De persze itt van m6g az OB nevezdsi dij k6rddse, ami megint csak egy

roppant szomor[ mement6ja az esem6nyeknek. Mint ahogy OB eredm6nyhirdet6s sem volt a mai

napig.

A m6sik nagy hiba, hogy az MD nincs tisztdban a feladatdval, 6s jogkoreivel. Esetleg tisztdban
van vele, de onos 6rdekei miatt egyszer(en figyelmen kfvril hagyja.

3/EHC201.6

Kezden6m taldn azzal, ami nekem a legjobban fiij, 6s ami szintdn rdvildgit Vincze Zoltdn

emberi 6s szakmai kompetencidira,

Szeptember 27.-'6n reggel meg6rkeztilnk a l6t6rre 350 kq aut6zds.utdn utcai.ruhdban. ltt
Silvia Bussi kozolte velem, hogy keressem meg a 22. pitlydtt (nem volt mdg jelolve, hogy melyik pdlya

melyik) 6s fejezzembe az 6pites6t, fessem le a paravdn ldthat6 fa rdszeit, majd szedjem ossze a

szemetet. A hangnem taldn nem a megfelel6 volt, taldn ez6rt is volt a v6laszom olyan, amilyen.

Elmondtam neki, hogy rigy gondolom, hogy egy Level lV versenyen, ahol b6ven 100 MFt

felett van a bev6tel, nem hiszem hogy nekem kellene a pdlydkat felepftenem, hisz ide 6n nem

pdlya6pit6nek jottem, hanem bir6nak. Ennek ellen6re rendbe tettem a pdlydt, pedig a verseny

rendez6j6nek b6ven volt ideje, pr5nze, lehet6s6ge hat6rid6re elkdsziteni a piilydkat. Hozzd kell

tennem, hogy fest6k, lapdt is nehezen akadt, az ecsetr6l nem is besz6lve.

R6szt vettem )6 p6r lll, lV, V szintfi versenyen mint bir6, de sehol nem kellett a p6lya6pit6ssel,

fest6ssel foglalkoznom, 6s 0gy gondolom nem is feladatom.

A fenti besz6lget6sr6l Bussi beszdmolt Jose Belino-nak, ami valamilyen m6don eljutott az MD

fUldbe is. 6 ahelyett, hogy szem6lyesen velem tisztdzta volna a probl6mdt, az IROA vezet6j6vel ki

akart njgatni a versenyr6l. Szerencs6mre k6s6bb Dino meghallgatott engem is, egy szdmomra nagyon

kellemetlen besz6lget6sen, ami alapjdn a kir0gdsom nem tort6nt meg. Vincze Zoltdn szerint 6n

ugyanis azzal, hogy kifejtettem a v6lemdnyem egy bir6 tdrsamnak, rossz h[r6t keltem az EB-nek.

Mikor rdk6rdeztem Vincz6n6l , hogy ugyan mivel keltem az EB rossz hir6t, semmif6le konkr6t

vdlaszt nem kaptam - hogyan is kaphattam volna - csak fenyeget6z6st, hogy haza zavartat.

Sajnos azt kell mondanom, m6g szovets6gUnk elnoke is elhitte az egyoldal0, rosszindulat[

dllitdsok tomegdt, 6s 0gy formiilt v6lemdnyt r6lam, hogy engem meg sem k6rdezett. Ez szdmomra

nagyon rosszul esett 6s nagy csal6dds volt.

Ezzel szemben 6n hatdrozottan dllitom, hogy az EB - rossz hir6t, 6s ezzel egyUtt

Magyarorszdg6t maga Vincze Zolt6n keltette, 6s nem rossz id6, hanem a kovetkez6k miatt:

1. Nem voltak k6szen a pdlyiik hatdrid6re.

2. Nem volt, vagy nem volt megfelel6 l6tszdm0 segit6 szem6lyzet

3. Hib6san lett kialakitva a teljes 4 szektor

4. Nem volt megoldva a vizelvezet6s megfelel6en

5. Nem volt megfele16 kavicsburkolat

6. Nem voltak id6ben iiritve a mobil WC-k

7. Neh volt megfele16 l6tszdm0 technikai szem6lyzet

:, 8. Nem volt megoldva a c6lok es6 elleni v6delme es6 esetdre



3.

Ezek csak a legfontosabbak.

A prematch el6tt jeleztem, ha es6 lesz az 6n pdlySmon, a c6lok vh al6 kerrjlnek a rossz sragekialakltds, t-3s a rossz vizelvezetds miatt. senki iilet6kest nem erdekert.

Az eg6sz verseny a sp6rol6s drzet6t keltette bennem.

Tudom, hogy ez rjzlet is egyben, de mindendron?

Tisztelt Elnok Url

A pre matchen tobbszor emlitette nekem, 6s sot6t drnak, hogy senki sem p6tolhatauan, 6s 40 emberdllna azonnal a helyrinkre. lgaz. Senkisem pdtolhatatlan, de kivdncfi lenn.6k.apa a 40 emberre akialkalmas lenne erre,

FelmerLilt, hogy a Facebookon is az EB rossz hir6t keltem. Kinyomtattam. olvasd el, 6s
mutasd meg azt a r6szt amialkalmas rossz hir kelt6s6rel En nem taldltam.

Tudomdsomra jutott az is, hogy elnok 0r megkereste az lRoA vezet6jdt, hogy engem milyen
m6don lehet kitenniaz tROA-b61.

szeretn6m tudni miryen okb6r, 6s kinek a ferhatarmazdsdvar tetted?

'tigy gondolod, hogy egy ilyen l6p6s, amely teljes m6rt6kben n6lkriloz mindenf6le szakmai, 6s erkolcsi
indokot az a szovets6g drdekeit szolgiilja?

Nem gondolod, hogy a szovetsdg, 6s Magyarorszdg rossz hir6t kelted ezzel nemzetkozi szinten?

Mi ennek az oka?

Taldn va lam if6le osszefon6dds Vincze Zoltii nna l?

Mi6rt haszniilod tdrsadalmi tiszts6gedet egy szem6lyes bossz0ra, melyre nem adtam okot?

szerinted ez osszeegyeztethet6 az MDLSZ elnoki tisztj6vel?

Kdrdezem, mit gondoljak akkor, ha legkozelebb versenyre lRoA bir6nak jelentkezem, es nem
fogadnak el?

A v6letlen m0ve lesz?

Nem tudom mi lesz ennek a v6ge, de egy bocsdnatkdr6st minimum meg6rdemlek, melyet az
lRoA vezet6se is megkap 6s el tud fogadni, mivel val6s ok ndlkul a hdtam mogott rossz hiremet
keltetted !

Amennyiben ez nem tortdnik meg, rigy levonom a kovetkeztet6seket, 6s a tovdbbiakban a
szerint cselekszem, valamint minden f6rumot, akdr jogit is ig6nybe fogok venni igazam
6rv6nyesitds6hez. Termdszetesen az MDLsz 6rdekeit tov6bbra is teljes m6rt6kben szem el6tt tartva.

Megjegyezn6m, hogy ezen cselekedeteid megval6sitjilk fegyelmi szabiilyzat 5$ 2. , 4. 6s g.
pontjdban leirtakat.

Ugy gondolom.ezzel a tetteddel nem az MDLSZ drdekeit k6pviselted, mint elnbk.
. .; .,."'""
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Ezt itt, 6s most nyilvdnosan mondom a szemedbe, 6s nem a hdtad mogott pr6b6lok neked
keresztbe tenni, mint te tetted, mindazondltal m6g ebben a helyzetben is megegyez6s k6sz vagyok,

Tisztelt Elnoks6gl

Vajon milyen f6nyt vet az EB-re, hogy volt olyan nap, hogy lov6k dllhak'Uei'seiiteni, hogy id6ben
tudjanak v6gezni, mert l6tjdk a bir6kon, hogy eg6sz napos sdrdagonya utdn a teljesit6kdpess6grik
hatd16n dolgoznak?

Hogy versenyz6k hoznak meleg italt a bir6knak?

Kinek a hibdja ez?

K6rdezem a tisztelt elnoks6get, mit kivdn tenni, hogy a jov6ben hasonl6 dolog ne fordulhasson el6?

'Mit kivdn tenni az elnok 0r erkolcsileg elfogadhatatlan viselked6se Ugy6ben?

Megrendezttink egy EB-t rlgy, hogy a nemzetkozi visszhangja iszonyrl rossz lett. Az hogy a verseny
lezajlott, az els6sorban a bir6k dldozatos munkdjiinak koszonhet6, akik csak az6rt dolgoztdk v6gig a

versenyt, hogy a korLilm6nyek ellen6re a versenyz6k, amennyire tudjdk, 6rezz6k j6l magukat, hisz

nem kev6s p6nzt, id6t, energidt oltek ebbe a versenybe.

Csak 6s kizdr6lag csak ezen mrilott, hogy a bir6k nagy r6sze nem hagyta ott a versenyt. Amennyire 6n

tudom a jov6ben a Vincze Zoltdn f6le versenyekre egy magyar, 6s nagyon sok krilfoldi bir6 sem fog
menni. A fentiek miatt, mint a KBTSE kdpvisel6je k6rem a fegyelmi eljdriis meginditdsdt Vincze Zoltdn

ellen a fegyelmi szabdlyzat 55 2. ds 8. pontja alapjiin.

Befejez6stil meg kell emlitenem, hogy elismerem, koszonom, 6s nagyra tartom az elnoks6g

ut6bbi 6vekben az M DLSZ-6rt v6gzett munkdjdt, hogy nemzetkozi hiriink j6 volt az EB

megkezd6s6nek pillanatdig.

En, ahogy az elm0lt 6vekben is, tovdbbra is az MDLSZ 6rdekeit tartom szem el6tt.

Tovdbbra is szdmithattok a munk6mra, amennyiben olyan emberekkel kell egytitt dolgoznom,

akiknek szint6n ez a c6ljuk, ds nem egy6ni 6rdekeik.

Kdrem az elhangzott, 6s itt lefrtakat a jegyz6konyvhoz csatolni.

Koszonom, hogy megha llgattatok I
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Tisztelt MDLSZ Vezet6s6g!

ldestova 3 6ve vagyok tagja a Magyar Dinamikus Ldv6sz Sz0vets6gnek. A dinamikus lov6sz sz6mok

szerelmesek6nt. Csatlakoz6somkor m6g nem tudtam, hogy hossz0 id6 ut6n a l6v6szetben fogom

megtaliilni kedvenc id6t6lt6semet. Ugyan 3 6vem nem nagy id6, de habitusomn6l fogva volt lehet6s6gem

belel6tni a szervezet fel6pit6s6be 6s mfik0d6s6be, Ahogy l6tom, rossz id6ben csatlakoztam a sportl0v6k

t6bor6hoz, mivel ezalatt a 3 6v alatt sajnos er6s hanyatlAst l6tok csak, mikdzben SzOvets6gUnk 6s kis

orsz6gunk sorra kapja a lehet6s6geket, m6g egy ennyire "csak" megt0rt sportigban is. Szeretn6m

tesz6gezni, hogy levelem nem a szdvets6g ellen 6s legf6k6pp nem annak vezet6s6ge ellen sz6l, vagy

annak lev6ft6sAl.c6lozza, pusztdn kUls6 megfigyel6k6nt, de aktiv sportol6i st6tuszb6l kiv6n javaslatokat

tenni szdvets6gunk 6s a sport felvir6goztat6sa 6rdek6ben.

Vezet6s6gunk t6rsadalmi munk6ban l6tja el feladatAt 6s ezt erejUket meghalad6 m6don teszik is. Viszont

egy olyan sz6vets6gnek mint a mienk, 3000+ tag, speci6lis meg[t6l6s, folyamatos nemzetkdzijelenl6t

mellet szerintem legal6bb 2 f6 f66ll5s0 vezet6s6gi tag r6szv6tele indokolt lenne aki a sz6vets6g

megjeten6seit 6s a sz6p sz6mban gyUl6 egy6ni szponzorokat egybefogVa a sz6vetbeg 6rdek6ben

tobbizn6nak folyamatosan. A most megrendez6sre kerUlt Eur6pa Bajnoksdg kiv6l6 lehet6s6g lett volna egy

prom6ci6s vide6 6ssze6llit6s6hoz melyet k0l6nb0z6 m6di6kban folyamatosan promot6lni lehetne az

elkdvetkez6 id6kben. Sajnos ezmflr elmarad.

A szak6gak vezet6it folyamatos besz6mol6kra k6ri fel a vezet6s6g, de ezek rendre elmaradnak, igy a

l6v6sztdrsadalom egy-egy versenyen hallom6sb6l 6rtesUl az esetleges fejlem6nyekr6l lehet6s6gekr6l. A

vezet6k sz6monk6r6se az elmaraddsokr6l soha nem t6rt6nik meg igy tagjaink mendemond6k alapj6n

6rtesUlnek az6ket6rint6 t6rt6n6sekr6l, v6ltoz6sokr6l. (pl.: 2017-es IPSC VB kiv6lasztdsiszab6ly

fn6dosit6sa, miszerint m6r nem 2017 M6jus-ig hanem csak a 2016-os eredm6nyek alapj6n lehet majd

jelentkezni. Vagy a Junior program kihirdetett r6szvev6i mikOzben lenne rd jelentkez6 is ha meghirdetve

lenne a lehet6s6g. Stb.)

Versenynapt6r. Mikozbbn a folyamatos n6pszer0sit6s 6s b6zis6pit6s a c6lja a szOvets6gnek a nemzeti

versenynaptdrba nem kerUlhet be a Level l-es meccsek kiir6sa, holott a legf6bb megjelen6si form6ja a

sz6vets6gnek a honlap 6s a versenynapt6r. A sz0vets6g 6ltal Uzemeltetett online formdtum egy6bk6nt m6r

nem felel meg a mai id6knek. Nem biztosit megjel6n6siformdt az esetleges szponzoroknak, s6t mint

hivatkoz6si alap is el6g egyszerfi, mivel a sporthoz nem 6rt6, de 6rdekl6d0k sz6m6ra teljesen szArazaz

6rdekl6d6s felkelt6s6re teljesen alkalmatlan. Tudom, hogy a l0v6szetet nehezen lehet eladni, bdr ez nem

igaz csak elfogadom m6sok dllit6sdt, mik0zben az internetet b0ng6szve azt l6tom, hogy mindenkit 6rdekel

vagy igy vagy {gy. Szerintem itt lenne az ideje egy az online m6di6ra szakosodott c6g megkeres6se 6s

megbiz6sa, hogy a szovets6g megjelen6se figyelemfelkelt6 6s legf6k6pp eladhat6 legyen a nagyk0z0ns6g

fel6.

Versenyek. Folyamatosan azzal kell szembesUlnie a hazai versenyz6knek, hogy a rendez6k m6r m5r

szivess6get tesznek egy verseny megrendez6s6vel 6s kOzben elfelejtik, hogy szolg6ltat6st ny0jtanak fizet6

fogyaszt6k r6sz6re. Mig a k0rnyez6 orsz6gokban egyre ink6bb a szolgiltat6s r6sze kerUl hangs0lyba igy a

l6v6k m6r egy Level l-es meccsre is szlvesen mennek tObb sz6z kilom6tert, mert tudj6k, hogy a p6nzUk6rt

j6l fogj6k magukat 6rezni. Nem csod6t v6rnak, csak k6sz p6lydkat felk6szUlt 6s megfelel6 sz6m0

szem6lyzettett. SzUks6ges lenne egy a versenyrendez6st felUgyel6 bizotts6g fel6lllt6sa akik nem csak

enged6lyeznek egy Level ll-es meccs vagy magasabb besorol6s0 versenyt, hanem annak lebonyolitdsa

ut6n fogadjdk, s6t vdrj6k a r6sztvev6k 6szrev6teleit 6s az esetleges jogos hibSk kikUsz0b0l6s6re

int6zkednek a rendez6vel szemben. Ak6r szankcion6lhatjdk is a rendez6t a hib6k kijavit6sdig eltilthatj6k a

versenyrendez6si jog6t6l is.

Bir6k, A lehetetlen k6r0lm6nyek miat a min6s6gi bir6z6s m6ra m6r teljesen elvdrhatatlan azokt6l a bir6kt6l

akik komolyan veszik a feladatukat. lgy sajnos a bir6i t6rsadalom egyre higul. SzUks6ges lenne legaldbb f6l

6vente bir6i tov6bbk6pz6s mert sajnos a verseny tiszts6gvisel6i sem veszik a f6rads6got a naprak6sz

felk6szUl6sb6t. ltt jegyTem meg sokszor nem is tudnak egy egy szabSly 6rtelmez6srdl vagy v6ltozdsr6l,



mert az csak angol nyelven 6rhet6 el az IPSC nemzetkbzi f6rum6n. SzUks6g lenne egy olyan f6rumra a

hivatalos weboldalon, ahol a nemzeti bir6k tdj6koz6dni tudndnak a szabdlyok pontos naprak6sz 6llapotdr6l.

(Pl.: Ha egy openes a felh0z6kart ki vagy beteszi a fegyver6be az ma m5r jelent6s 5talakit6snak sz6mit igy

verseny kdzben nem enged6lyezett ezaflta m6dosit6s)

N6pszerfisit6s.Ezaza pont ami minden dokumentumban megtal6lhat6, de kOzben tev6legesen semmi

nem t0rt6nik. A sport gyerek vagy korai feln6tt korban val6 megismer6se szerintem a legfontosabb 6s erre

az ActionAir mint forma a legmegfelel6bb, SzUks6gesnek tartan6m a sz0vets6g r6sz6r0l egy 5-6 p6ly6t

tartalmaz6 Airsoft rendszer feldllit6s6t mellyel iskol6kban, koll6giumokban lehetne bemutatni 6s
, n6pszerfisiteni a sportot. Ez a lehet6s6g kiv6l6 alkalom lenne a bir6k k6pz6s6re is mellyel megint a sport 6s

a sz6ves6g nyerne csak.

Strat6giai dont6sek. A sz6vets6g ddnt6shozatali rendszer6nek felgyorsit6sa. Haz6nkban kev6sb6

n6pszeru, de a k0rnyez6 orsz6gokban 6s a vil6gban is n6pszerU sport6g mint az IDPA felv6tele a

szdvets6gbe indokolatlanril sokdig halogat6dik, azon egyszerU okn6l fogva, hogy a kiadott egys6gesit6si 6s

integr6ci6s folyamat ellen5z6se indokolatlanul h0z6dik. Egy kdnnyen 6s olcs6n Uzhet6 sportdg mely

nemcsak a szovets6get, de a l6v6ket is be tudja vonzani m6ltatlanul hahyagolVa van, mikOzben szdvets6gi

felUgyelet n6lkul pr6b6lj5k a l6v6k 6letben tartani ezt a szak6gat. Ezen szakdg sportol6i egyre ndvekv6

l6tsz6mban 0gy Uzik e1t a szakfugat, hogy kOzben a r6szv6telUk semmilyen min6sit6si rendszerben, a hazai

versenyrendszerben, nincs szerepeltetve annak elismer6se 6s igazol6sa hi6ny6ban puszt6n a l0v6szet

szeretete miatt.

AttetnatOsag. A sz6vets6g mostanra olyan m6rt6kben bez6rk6zott, mind tan6cskoz6s mind kommunikdci6

ter6n, hogy az Atlag l0v6knek es6lye sincs a napi Ugyekbe val6 betekint6shez. Egy egy eln0ks6gi 0l6s

, megrendez6se mdr csak ut6lag derOl ki, 6s az is csak akkor a veszik a f6radsSgot 6s 6tbdng6szik a

. jegyz6konyveket. Egy egy a sportot 6rint6 ddnt6s meghozataldt m6r csak ut6lag konstat6lhatja az aki

r1szfurya az id6t 6s nekilSt bong6szni. Tov6bb megyek, ugyan a szdvets6g szez6d6sei bdrki sz6m6ra

nyilv6nosak, ha 6s ez egy nagy ha veszi a fdrads6got 6s azt kik6ri Debrecenben a f6titk6rt6l. Tudom, hogy

sem a f6titk6r sem a vezet6s6g nem terhelhet6 tov6bb az iratok folyamatos k6zz6t6tel6vel ez6rt 6zem
szgks6g6t egy val6di titkdrs6g fel6llit6s6nak is akik a k0nyvel6st, iratanyagokat, weboldalt, versenynaptdrat

folyamatosan napra k6szen tudj6k tartani 6s azon minden a sportot 6rint6 d6nt6st el6rhet6v6 tesznek

nemcsak a l6v6k sz6m6ra. de mindenki sz6m6ra is.

Es a bevezet6m ut6n javasolni szeretn6m a vezet6s6gnek, hogy az al6bbi pontokat a kdzgy0l6s el6

terjessz6k, akdr rendkivUli k0zgyUl6s 6sszehiv6sa 6r6n is.

1. A t6rsadalmi c6lti eln6ks6g f66ll6s0 tagok b6vit6s6vel

2. A szak6gak vezet6inek pontos elsz6moltathat6 feladatk0r6nek meghat6roz6sa

3. Weboldal 6s versenynaptdr szakszerU 6talakit6sa
4. versenyrendez6si szabfllyzat Stalakit6sa 6s felUgyel6 rendszer kidolgoz6sa

5. A hazai bir6zAs helyzet6nek megold6sa

6. A sportAg n6pszer0slt6s6re irdnyul6 int6zked6si terv kidolgozdsa

7. A sz6vets6g val6di dtlSthat6s6ga 6s korszerUsit6se

8. A csatlakozni klv6n6 l6v6szeti szak6gak bel6p6si rendszer6nek kidolgoz6sa

K6sz6n6m'r6m sz6nt idejuket 6s rem6lem javaslataim meghallgat6sra kerUlnek. Szeretn6m m6g egyszer

leszogezni, hogy nem szem6lyijellegU v6ltozdsokr6l besz6lek, csak a sport, sportol6 6rdekeit kiv6nom a

sz0vets6gen belUl kOzelebb hozni.

Term6szetesen egy az elkovetkez6kben tartand6 elndks6gi Ul6s keretein belUl szem6lyesen is k6pviselem

az6ltalam leirtakat, amennyiben azt arra 6rdemesnek tartja a szdvets6g vezet6s6ge.

tisztelettel
SzegediM6rk
MDLSZ1652 ,'
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