Magyar Dinamikus Lriv6szsport Szdvets6g

ffi

A WSF alapit6 tagtraaz IPSC Magyar r6gi6 igazgat6s6ga az IMSSU tagja 6s magyarorsz6gi kepvisetete.
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Sz6khely: 4034 Debrecen F6legyhdziTam6s utca 15/a fsz
Levelez6s: To6k Ldszl6 4034 Debrecen
F6legyh6zi Tam6s u. 15ta fsz2.

'
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a2016 november 10.-.6n megtartott Eln6ks6gi Ul6sr6l.

Helyszin:1O92 Budapest R6daiu.
ld6tartam: 16.1 0 - 20.25

35 (Claro Bisztr6)

Jelen vannak:

Krizs6n Kdroly eln6k
Matuska P6lalelnok
Dr. Reg6nyi Kund eln0ks6gitag
L6w Szabolcs eln0ks6gi tag
Dancs6 Tibor eln0ks6gi tag

FelUgyel6 bizotts6q r6sz6r6l:

Gyenes Andrds FB elndk
Korm6nyos M6riia FB tag
LAszl6 Endre Steel Challenge szak6gvezetd
Meqhlvottak 6s vend6q:
Rdbakozi Erika Para-Gun KFT Sportigazgat6j

Krizsdn Kdroly Eln6k megdllapitja, hogy

az Ul6s hat6rozatk6pes, megblzza Matuska

PAI-I az

eml6keztet6 elk6szit6s6vel, felkOri Dr Reg6nyi Kundot annak hitelesit6s6re.

-R6bak6zi Erika egy Uj versenysz6m l6trehoz6s6t javasolja,(Dinamikus Mesterek Torndja
elnevez6ssel) azzal a c6llal, hogy az MDLSZ versenyz6i, ismerj6k meg 6s saj6tits6k el az dltaluk
6ppen nem gyakorolt dinamikus sportdgakat, ezzel min6l nagyobb dtj6rhat6s6got biztositva a
szakigak k6z6tt, valamint az lgy kialakult szem6lyes 6s bardti kapcsolatok folytdn k6z6sen, m6g

jobban szil6rdits6k az MDLSZ egys6g6t.
Az elndkseg a javaslatot elfogadta, majd felk6rte R6bak0zi Erik6t, hogy dolgozzon ki a versenyszam
szabdlyaira egy javaslatot 6s terjessze az eln6ks6g el6.

Rdbak0zi Erika javaslata alapj6n

az rlj versenyszdm alapjait a megl6v6 6s most is akilvan

mfivelt

sportSgaink adn6k ( Steel ChallengeGyorspont,- IPSG- Sziluett) rigy, hogy mind a ndgy versenyszdmon
kicsit vdltoztatva, ar6nyosan elosztva, mindenki szilmAra ezzel 6rdekesebb6 t6ve kellene kialakitani...

.

Az eln6ks6g a szab6lyok kidolgozAs6hoz 6ltal6nos elvkdnt n6hiny javaslatot tett:

- Mivel kombin6lt versenysz6mr6l besz6lUnk, ez6rt legyen min6l ardnyosabban elosztva a n6gy sportdgban
ny0jtand6 teljesltm6ny.
- Lehet6leg kOzel hasonl6 l6v6sszdmot kelljen teljesitenia versenyz6knek mind a n6gy sz6mban.
- Min6l kevesebb fegyvert kelljen igOnybe venni a verseny alaft,(az dtlag l0v6nek is konnyen be lehessen
szdllnia versenybe)

- A lOszer k0lts6ge a lehet6 legtObb versenyz6

sz1m1ra megfizethet6 legyen. (ne

a tehet6sebbek

versdnyszdmdt hozzuk l6tre)
-NggYon

foltos, hogy minden szakdg sport6gdn vdltoztassunk egy kicsit, hogy mindenkinek rij, 6rdekesebb

dolgot kelljen csindlhia!
Ehfiez faicsofOOOan

"Onanf

n6h6ny 6tletet...

F6v6issi Bll6sdg,sport6gi orszdgos szakszdvets6gi nyiMdntartdsi szdma:56
Ad6igazgat6si sz6ma: 1 81 67883-1-09
Banksz6mla szima: OTP 1 17 14006 20992 173
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A wsF atapitd tagja az lP$C, Magyar r:dgio.igaegatdsdga az TMSSU tagja
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t<atiberilqi||,if1VZ6[01.1puskal6s pisztoty.Verssnysidm; de a,tgruoker 20l"Sy?n
15- 10 miisodpercben hat6rozzuk megl (30 6rt6kelt bves)i
SteelGhallenge: 1 puska,6s.egy pisitoty pdlya kis t<a[n6rU nyllt ird,nyz6k0 pisztollyal6s pusk6vaildve,
3-3
soforai mindegyjk,sorozat tOiileje-szdmjt'fnem lesz a legrosszinb miriO fieiGl gO6*gketi:ldv6s, ' '
IPSC :2 pdlya, kis kaliber0 pisat-oltyat, 30 tdv6s

'

sziluett:5o meteres e6lviL

6s puskdval2x 1s toves
cetokra kis katiber0, nyilt
- - szituett
-.
Tis Taliberii..nisxoJfy3l
puskdvar,
gyorsiva csot<renteit r6rd6ver. 30 rdv6s
11a1q!ttJgig.ztoilyar 6s
RAbakdzi Erika itadott egy dokumentumot a Blue,[ine vizsgek 1997
dvi:kimutatiisdrdl;

-5:16

Endre vakdg

u*tSlftt.az elnokseg felk€rte.a jelenlegi $teet.chale(g6 szab6tyk0ny szakmai
fefulvizsgdlatdra 6s,a nemzetkozi szabdlyrendtzene! vat6 slitnr<noiizaleiaii.
-- -' f1e$ojgolott.szabftykdnyvet az etn6ks6g megviratta, es erogaOtaLaszlo Enore Javaslatot tett'egy. nemzetk0zileg is elfogaoott saabvenps
Steel
-' c6l gainitura legydrt6s6ra;
'amellyBlnemzetk(iziversenyeket,isrendezhetnE,az,MdlS2.
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Az eln0ks6g megbiua

Endr6t,. hogy kutassa fel ennek beszez6s6re, tegyarttatdsdra
a
let:]d
tehet6segeket kutfordon 6s
Magyarolszpson-"esyar6nt, rerien araiddil" a;-€jbr"?tie!r'i#i:

"l

elnciks6get.

:az efngkgs a legut6bbi llpsen f9lk6$e Glenes Andras FB etnokot, hqgy szatai Ldszto 6s- sri,tet oauor
flevetrnieljdtidsra vonaft"f9.oq"d."aly!taz.re,vizsgeiia,meses,tegveii.i"t:iJatotaltoaobiiniezi&'d;.
Gvenes Andrds,Er6zetes ArrasroshEdban, irasban talg, t":ftilii"r,*i$6i,t
i,*e n Jreireiteri*ai"rual
az dlldsfoglal6s6r6l.
Az,3ll{sfogJafes.szerlnt'a nevezdsi.
$tjgk bes.zedes6vel-dtutaldsavat kapcsotatosan tovdbbi vizsgdtatra van
sztlks6g a fegyelrni etj*rds meginditdC'6hoz;''
Az,9,lndks$. felkdri Krizs6n:lGpf$ hogy vegye fel a kapcsolatot
s?alai L6szt6/at 6s,s0t6t,G6boffal dsjiaz
esefl eges f6lre6rt6seket mindenk6ppen

;l6tdtiGigol,beadv6nryt

$szEllaf.

juttgtott et az,elndks6ghez,"Tbztett Sportszeret6
Baratbim",ctmmet.

(2. sz rnell6kletk6nt,csatolva.)

Az elndksdg levdtben vdtaszota k6rd6seire.(_3, sz meilekteg

a 2016.ok6ber 20;.6n tartott etnOksegi Ul6sen az Ul6sen r6szt vev6k et6fr sz6ban
rlyjlallrczalot.
ar,ra vo.1$kgpall hogy nem xivan to6u versenyl' ."er6unt
,az tuDL$z r6si6re. Ezen
nyilatkozata irdsban rdgzit€sre ker0lt.
Ennek alapj6n az elndkseg m"gPry?.u tpSC r6gi6:igazgat6J, hogy
toroltegse a nernzetkozi:tpsc napteib6t
illetve 'az MDLSz versenv-tttap[anabot az abban, Jzei6pio-"J;dunv[u;[.ny"ket,Gu1,1.
rhonuiain' im}iip"n
"\lincze ZoltAn

t$

2Ain

'+j2016 gvre terygzelt ms-nt61 116ning egy, 6b korulmenyek miatt 2017 6vben kerut megrendeeesre. Az ene a
c6tra betervezett k0lts6ger a progrim-iennrarraseho; reszuen
keil.q"fi,

li

idOpqrtja k6is6bb tesz megje!6tVe,

a treiing-teJ;nvJiurerrrr,

'Az Hlniiks6g a 2ote,evi UnnepelyesjvlDlsz'Dijetad6 idiiBontjdttecinikaiprobl6mdk
rniatt 2017101,,14,re

m6dosltotte.

M6s napilendi pont nern l6v€n Krizsdn Kdroly elndk az trl€st 20,i5'perekor
berekesztette;

B6k6scsaba,4016.1113 t,
I$ it,-...*r"' t{f A,rr,t.i
DrReg6nyi K[nd u'

lWrudu-Sl--

Matuska F6l
eml6keztet6, k6szil0je
Fovarosi Bh6sdg sporHgi orszdgos szakvdvetsegi nyirvdntartdsi
sz6ma: s6
Ad6igazgatdsi sz6ma: 1 S16Z883-1--09
Banksz6mla szdma: OTp 1 1714006 20997173
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