Jegyzőkönyv
Amely készült a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről,
Időpont : 2010-01-13. 12.00.
Jelen vannak : Halasi Mihály Elnök, Szalai László Alelnök, Zakupszky Gábor elnökségi tag,
Tanácskozási joggal: Toók László Főtitkár.
Halasi Mihály Elnök az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy az
Elnökség határozatképes.
Az Elnökség a továbbiakban az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1.1 Toók László Főtitkár felveti az Elnökségnek , hogy a korábban hozott elnökségi döntésnek
megfelelően ki kellene jelölni a versenybírói képzés-továbbképzés további időpontjait és a
lebonyolítás körülményeit. Egyeztetést követően Halasi Mihály Elnök az alábbiak szerint
fogalmazza meg a teendőket :
1.2

Bírói képzés – továbbképzés 2. ütem , sziluett lövészet, dinamikus pont lövészet,
precíziós puska sportágakban
Időpont : 2010. Február 14. 09.00.

Helyszín : Pomáz, Csikóvári fogadó

Előadók : Toók László , Vajda Miklós
1.3 Bírói képzés - továbbképzés 3. ütem IPSC pisztoly, karabély, sörétes puska sportágakban
Időpont : 2010. Március 07. 09.00.

Helyszín : Eger , EPLE lőtér.

Előadók : Szalai László, Zakupszky Gábor
1.4 A fenti időpontok és helyszínek egyeztetése megtörtént, a fentieken túlmenően további
képzési – továbbképzési lehetőség a közeli jövőben nem lesz. A résztvevők ( vizsgát tettek )
névsora a MDLSZ honlapján az eddigi gyakorlat szerint közzétételre kerül . A sikeres vizsgát tett
versenybírák versenybírói igazolványt kapnak, amelynek hátoldalán fel lesz tüntetve a
megszerzett minősítési fokozat. A mindhárom képzési- továbbképzési lehetőséget kihagyó
versenybírók minősítésben 1 fokozattal visszavetésre kerülnek , pl. a RO ezután csak
felügyelet mellett bírázhat.
2.
Szalai László Alelnök jelzi, hogy érkezett olyan versenyzői megkeresés amelyben
kérésként vetődött fel annak eldöntése : melyik egyesület színeiben versenyezhet az a lövő aki
több klubnak tagja.
Rövid egyeztetést követően Halasi Mihály ismerteti az Elnökség állás pontját amely szerint a
versenyző azon klub színeiben versenyez, amelynek tagjaként a versenyengedélyt igényelték
részére.
3.

Toók László Főtitkár felveti , hogy a 2010 évi versenynaptár már jócskán
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telített versenyekkel, ezért időszerű lenne a különböző sportágak országos bajnokságainak
verseny időpontjait kijelölni. Az Elnökség álláspontja szerint az OB versenyek
megrendezésére felhívást kell közzé tenni a MDLSZ honlapján, majd a beérkező ajánlatok
közül az Elnökség kijelöli a megfelelő időpontokat és a helyszíneket legkésőbb 2010
Február 15-ig.
4.

Halasi Mihály Elnök tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy a 2010-ben

Belgrádban megrendezésre kerülő pisztoly EB- re a slotok mennyisége még nem
ismeretes, várhatóan 1 héten belül lesz döntés ez ügyben. Az igénybe vehető slotok és a
jelentkezők számának összevetését követően amennyiben szükséges, válogató versenyek
kerülnek kijelölésre.Az EB-re jelentkezés alapfeltétele a nevezési díj befizetése a MDLSZ
számlájára.
5.
Szalai László Alelnök érdeklődik a MDLSZ anyagi helyzete felől, illetve a
nemzetközi szövetségek felé fennálló fizetési kötelezettségeinkről kér tájékoztatást. Halasi
Mihály Elnök válaszában jelzi hogy a MDLSZ fizetőképessége megfelelő, kellő mennyiségű
pénzeszköz áll rendelkezésre, az IPSC és IMSSU vonatkozásában konkrét adatokkal a
Régió Igazgató Úr tájékozódását követően tud szolgálni.

Egyéb felvetés hiányában Halasi Mihály Elnök az ülést 12.45-kor berekesztette.

k.m.f.
Halasi Mihály Elnök

Toók László jegyzőkönyv hitelesítő
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