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• A jövőben lehetőség van IMSSU versenyek rendezésére 100 métertől eltérő távolságokon
is, mivel a hazai lőterink nagy része 50 méteres. Viszont minősítést szerezni és Nemzeti
Bajnokságot rendezni csak 100 méteres vagy yardos pályán lehet.

Halasi Mihály
Molnár Balázs
Babits László
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Jegyzőkönyv az MDLSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2003. október 26. 1200 óra.
Helyszín: Debrecen Hotel Platán
Jelen vannak: Halasi Mihály elnök, Molnár Balázs, Babits László elnökségi tagok. Győrfi

Tamás, Papp András, Toók László, Mészáros József, Hódi Tamás és Kovács
Ferenc mint vendégek.

Halasi Mihály megállapítja, hogy az elnökség határozatképes javasolja, hogy a
jegyzőkönyvezetői tisztet Babits László lássa el. A javaslatot az elnökség egyhangúlag
elfogadta.

Babits László javaslatot tesz a napirendi pontokra az elnökség az alábbi napirendi pontokat az
elnökség egyhangúan elfogadta.

 1. Régióigazgató úr beszámolója a 2004. évi IPSC EB-vel kapcsolatban
 2. A 2004. évi versenynaptár, és a versenyek rendezési feltételeinek megbeszélése.

1. napirendi pont
Mészáros József régióigazgató elmondja, hogy jelezte a rendezők felé az EB-n résztvevő
versenyzői igényeinket, de még nem kapott választ. Valószínűleg minden versenyezni
szándékozó versenyzőnk indulhat majd az EB-n.

2. napirendi pont
Babits László a következő változtatásokat javasolja a versenyek rendezése és
engedélyeztetése terén.

• Level II IPSC versenyeket minden klub évente 2 darabot rendezhessen mivel így
mindenkinek nyílna lehetősége versenyek rendezésére. Több klub által közösen rendezett
verseny mindkét klub versenyszámába beleszámít.

• Az előzetesen meghirdetett, engedélyezett versenyek elmaradása után a rendező klub
büntetést fizessen ennek mértéke pedig az éves tagdíj kétszerese legyen. (ez jelen
pillanatban 20.000 Ft)

• Level III IPSC versenyekből évente maximum 3-4 rendezhető ebből egy sörétes a többi
pisztoly. Azon klubok akik level III. versenyt kívánnak rendezni pályázzanak a rendezési
jogra. A pályázat tartalmazza a verseny minden fontosabb adatát (helyszín, időpont,
lövészszám, nevezési díj, díjazás, büfé, stb.)

• A továbbiakban csak a versenynaptárban szereplő versenyek kerülnek engedélyezésre, a
versenynaptárban nem szeplő versenyt csak az elnökség engedélyezhet, ezt írásban kell
kérni az elnökségtől a verseny megrendezése előtt egy hónappal.

• A versenyeket a jövőben a szakágvezetők engedélyezik.


