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A l^rsF alapí6 Wia az |PSG [íagytr íégó bazgáó§ága a lltli§SU Qi,r é§ rí€gyaroí§zági kéwi§eleE.
Levebzés: Toók lászló 4034 Debregt
Székhely: 4034 Debrecen Fébgyházi Tar6 uba 1Sa frz 2
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04.én megtartott Elnökségi ülésről

Helve: Békéscsaba,Kazinczy u. 11. 16.00. óra

Jelen vannak:

Matuska pálalelnök
Dancsó Tibor elnökségi tag
Löw Szabolcs elnökségi tag

Állandó meqhívott:
Toók László Fötitkár

Meqhívott:
Kovács Attila lP§C szakág vezetö
Horváth Ede Para Gun Sportvállalkozás ügyvezetője

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

elnökség meghallgatta Horváth Edét a dinamikus komplex pisáoly löverseny, Verseny Rendezési
Szabályzatának tervezetéról és érdemi egyeztetés után javaslatot tett további kiegészítésekre, Az
elnökség a kie§észített szabályzatot és annak elfogadását a következó elnökségi ülésen ismét
_Az

napirendre kívánja tüzni, megvitatás és elfogadás céljából.
16.40-kor Horváth Ede az ülésröltávozott.

_Kovács Attila javaslatára pályázati felhívás lesz közzé téve a honlapon, azzal a céllal, hogy a 2O17
évben minéltöbb ifiúságisportoló pályázzon a Junior programokra az IPSC, a gyorspont és az IMSSU
szakágakban. A pályázat kidolgozására az elnökség felkérte Kovács Attilát.

-Az lMssu Mlágszövetség a 2017. évi Cseh Országban rendezendö Európa Bajnokságra meghÍvta
az MDLSZ sportolóit.
Az Mdlsz honlapján felhívás lesz közzé téve, jelentkezni lehet e-mailben Palkó Gábor szakág
vezetőnél

_Kovács Attila ..javaslatot tett az elnöksfu fulé egy olyan weboldal létrehozásáE, ami nem csak szakmai
információkat tiarblmaz, mint a jelenlegi oldal, hanem látványos, érdekes, az lPSC-t képekben, rövid fiashekben mutatja be a honlapra tévedönek. Az elnökség ÉlkériKovács Attilát egy oldal konkrét tervének és
költségének kidolgozására.

-Tagfelvétel
_Az Elnökség meghallgatta Toók Lászlót az 5 Fegyver Extném Sportlövő és Vadászüász Egyesület
Elnök Szikszay Tamás áttal beterjesztett felvételi kérelméröl, rnegállapítoüa, hogy a tagfelvételhez

-

szükséges anyag a tagfelvétel elóírásainak megfeleló.

1noí7 Határozat: Az tD|-§z tagiainak sorába az egyesíiletet felveűe.
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meghallgatta Toók Lászbt a Bázis Lövész Egyesübt 9330

DMr

lGpuvár Elnok Szabó

M.

Károly által betedesztett felvételi kérelméól, megáHapíbtta, tngy a tagfefuáehez szükségp§ anyag a
tagfelvétel elöírásainak megfelelö.

UmE Határozat

Az HDL§Z tagiainak sorába az egyeeüb[et íelyefre.

_Az Elnök§ég meghallgatta Toók Lászlót

a Ra$d Sportlött6z Egyestilet 23í6 Tökd §adova u 81
tagHÉüdhez szüks€ges

Elnök: Gál Tibor által bterjesztett blvételi kérelmáűl, megálbpítoüa, hogy a
anyag a tagfelvétel elólrásainak megíeleló.

Um17 Hatálwat Az tDL,§z tag|ainak soráb

a

egyeslileteú űBlyeűB.

-Az ElnOkség meghallgatta Toók Lászlót a Köbányai Lör&z Spottegy§§let 1íffi BudapstKebmen u
35 §z3 Elnök: Szász Richárd Gyula átal beterjesztett felvéüeli kérelmérö, megálapította, hogy a

tagfelvételhez

szük§€és anyag a tagfelvétel elöírásainak megfeleló,
1{zafl Hatálwat Az §t}L§z t g|áinak §ofiíba az egyesühúeú felv€úíg.

-Az IPSC, az |DPA és a §teel Chalbnge szabály könyveket a szakág vezetök a beérkezett javaslatok
illetve a nerrzetköá aktualitásoknak megfelelően átdolgoáák. Az elnökség a szabály könyveket
megvizsgálta és e}icgadta.
A gyorspont és |MSSU szaMlykönyv aktualizálása február 28 ig lesz végrehajtva.

J$izsán K{rclyt megkéri az elnökség, hogy érdeklódjön az |PSC világszervezet vezetóségénél, hogy a
szervezet hol kívánja megrendezni az Action Air VB-t. A tájékoztatást 2017.03.01 -ig kérjük.
-A január

í44n taÉandó MDLSZ

záró ünnepség kiértesítésével
kapcsolatban észrevételérkezett,

Az elnökség megállapítotb, hogy a kiértesítésaz alapszabályban leírtaknak megfelelóen (pl a közgyúlés
összehlvásával megegyezö módon ) a hivatalos honlapon lett közzé téve a nem MDLSZ tagok-Óedig
levélben , írásban lettek kiértasítve,

-3 §portolónk kérvénnyelfrcrdult az elnökséghez, mert akadályoáatások miaü nem tudtiak 20,16. évben
minósítést szerezní. Az elnökség a kérelmeket megvizsgálta és azoknak helyt adott.
d2a17 sz. határczat:
Petruska §ándor NKP| ll. o§zt.
DrRegényiKund NKPU ll oszt.
Mekb Gyötgy NKPI, KKPU ll. o§zt.
Több napirendi pont nem lévén,Matuska Pálalelnök az ülést 19.41 perckor berekesztette.

Békéscsaba, 2a17.01.gg.
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