Tisztelt Elnökség!
Sajnos a 2017.02.15 napján 14:00-kor megtartott elnökségi ülésen rajtam kívülálló okok miatt nem
tudok megjelenni, de ettől függetlenül az alábbiakról szeretném tájékoztatni önöket.
A tavalyi évet eseményekben is gazdagnak könyvelhetjük, ám ez többszörösen felülmúlni látszik ha az
ez év elején megkötött megállapodások vagy a kialakulóban lévő kapcsolatok és lehetőségek
értékelésével előre tekintünk.
Örömemre szolgál, hogy megoszthatom a Tisztelt Elnökséggel azt a tényt, hogy az airsoft
szakágunknak sikerült újra építeni az airsoft lövészet és a FEHOVA szervezői közötti kapcsolatot.
Ismertetőül elmondanám, hogy évekkel ezelőtt az MSSZ által a FEHOVA-ra delegált airsoftban
érdekelt szakág bemutató versenyt tartott a rendezvény résztvevői előtt, melynek során a
rendezvény berendezéseiben, beleértve a kialakított airsoft lőtér szomszédos standok elválasztófalait
is, több elemben jelentős anyagi kár keletkezett. Információim szerint akkor és ott a szakszerűtlen
airsoft lőtér kivitelezéséből és üzemeltetéséből, valamint a gondatlanságból és más hiányosságokból
eredően okozott kár megtérítésére nem történt meg. Ennek eredménye képen a FEHOVA évekig nem
fogadta az airsofttal kapcsolatos sportágakat és azok képviselőit. Idén, az ez évi FEHOVA előtt egy
héttel sikerült áttörést elérni. Az airsoft bemutatók szervezésében és megvalósításában, országos
viszonylatban is kiemelkedő referenciáinkkal sikerült újra hitelt nyernünk és tárgyalási pozícióba
jutnunk. A szervezőkkel célnak tűztük ki, hogy 2018-ban egy együttműködési megállapodás
keretében területet biztosítanak számunkra, ahol bemutathatjuk az általunk képviselt sportágakat,
kipróbálási lehetőséget is biztosíthatunk, sőt, még versenyt is szervezhetünk.
2017 Februárban, egy középiskolai osztállyal együttműködve az iskola saját sportcsarnokában airsoft
IPSC pályát építettünk, ahol az érdeklődök egy teljes napon át ingyenesen próbálhatták ki az airsoft
fegyvereinket és az airsoft IPSC pályát. A program iránt nagy számban érdeklődtek a diákok és a
tanárok is. Ennek okán újabb tárgyalásokba kezdtünk az Airsoft IPSC heti rendszerű foglalkozásinak
integrálása az iskolába ügyében.
A mobillőtér megalkotása óra minden évben népszerűsítjük sportágainkat a Budapesti Nagy
Sportágválasztón. Idén májusban a rendezvény XX. alkalommal nyitja meg kapuit, mely jubileumi
alkalom lesz. Még nagyobb fókuszba kerül majd a rendezvény a médiában, az óriásplakátokon, a
nyomtatott sajtóban és az interneten is. Új standdal és mobillőtérrel készülünk mi is, amennyiben a
szervezők az ehhez szükséges, megigényelt többletterület biztosítani tudják. Szeretnénk egy olyan
egyszerűbb versenyt szervezni a helyszínen, melyen a kicsik és nagyon is kipróbálhatják
képességeiket. A rendezvényen legutóbb a 2 nap leforgása alatt több mint 22000 regisztrált látogató
volt, melyek közül rengetegen lőttek airsoft fegyvereinkkel. A számukra szervezett verseny
eredményhirdetésére majd a nagyszínpadon kerülne sor, ahol a legjobb egyéni eredmények
elismerése mellett díjaznánk azokat a tanintézményeket is ahonnan a legtöbb résztvevő érkezett és
vagy csapat formájában legjobb eredményeket érték el. Ezzel a kezdeményezéssel a rendezvényen
résztvevő több mint 100 sportág előtt járva elsőként alapoznánk meg az iskolák versenyét.
Az hazai és a szomszédos országok airsoft dinamikus lövészetekben érdekelt klubjaival
együttműködve létrehoztunk egy airsoft versenynaptárt, mely mindannyiunk munkáját és az
információcserét segíti. Ehhez kapcsolódóan fejlesztés alatt áll egy önálló weboldal is, mely minden
érdeklődő klubvezető és versenyző számára nyilvánosan elérhető lesz.

Az MDLSZ airsoft szakágának támogatása és a hozzá kapcsoló junior program ügyében felkerestem
valamennyi abban érdekelt klubot, versenyzőt és szülőt. Azzal a kéréssel fordultam az érintettekhez,
hogy a szakágnak címezve írásban foglaljanak állást, alkossanak véleményt a szövetségi támogatás
leghatékonyabb felhasználásában. Megkérdeztem klubokat, versenyzőket és szülőket is, hogy mivel
tudná a szövetség a leghatékonyabban segíteni a fejlődésük és színvonalas versenyzésük. Kérésemre
több beadvány t is kaptam melyeket feldolgozva a következőket tudom mondani:
A szakágnak nyújtott támogatás felhasználásában a válaszadók azonos véleményen, egyetértésben
vannak.
A támogatás akkor éri el leghatékonyabban a célját és akkor tudja a legtöbb junior/kid versenyző
annak pozitív hatását érezni és kamatoztatni, ha az az alábbiakat biztosítja:




Mérőórák és tartozékaik beszerzésére
Ingyenes workshopok (tapasztalt és neves versenyzők által tartott foglalkozások, nyílt, közös,
egész napos edzés formájában)
Közös utazás és nevezés támogatása külföldi versenyekre

Az MDLSZ airsoft szakágának nyújtott támogatást ennek megfelelően kívánom felhasználni. A
beszerzett mérőórák és tartozékokat a klubok használatba kapják, azok a szövetség tulajdonában
maradnak.
Amennyiben a Tisztelt Elnökségnek kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatban, vagy más ügyből
kifolyólag, forduljanak hozzám bizalommal.

Kérelem
Kérem a Tisztelt Elnökséget, hogy a könnyebb ügymenet érdekében a korábban vásárolt és a
szövetség tulajdonát képező „airsoftra alkalmas timer"-el valamint a jövőben a szakág számára
beszerzett eszközökkel való szövetségen belüli rendelkezés, gazdálkodás, a klubok közötti átadásátvételének szabályozásának, irányításának és mindezek ellenőrzésének jogával felruházni és ezzel a
szakágvezetői munkámat segíteni szíveskedjenek.
Budapest, 2017.02.14.

Sportbaráti üdvözlettel:
Gecsei Márton
MDLSZ
Airsoft Szakágvezető

