Jegyzőkönyv
Amely készült a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről,
Időpont : 2010-09-22-14.40.
Jelen vannak : Halasi Mihály Elnök, Szalai László Alelnök, Zakupszky Gábor elnökségi tag,
Tanácskozási joggal: Toók László Főtitkár, Ketler István Régió Igazgató, Puskás Géza,
Szőllősi Gábor

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.Toók László Főtitkár tájékoztatja az Elnökség tagjait, hogy a Szegedi Airsoft Szabadidő és
Sport SE , képviseli: Dobó János elnök, felvételét kéri a MDLSZ tagjai közé. A szükséges
dokumentumok benyújtása hiánytalanul megtörtént. Halasi Mihály elnök megállapítja, hogy a
tagfelvételnek törvényi akadálya nincs, elfogadásra javasolja. Ezt követően az Elnökség
egyhangú szavazással a Szegedi Airsoft Szabadidő és Sport SE-t a MDLSZ tagjai sorába
emelte.
2.Ketler István Régió Igazgató beszámol az IPSC belgrádi soros közgyűlésén elhangzottakról.
A közgyűlés a MDLSZ prezentációját elfogadta és nekünk ítélte a 2012 évi Sörétes
Világbajnokság megrendezésének jogát. A verseny megrendezésével kapcsolatos lényegi
szempontok és alapvető feltételek szerződésben kerülnek rögzítésre az IPSC és az MDLSZ
között, amely alapos átvizsgálás és egyeztetés után kerül aláírásra, majd postázásra, ennek
felelőse : Halasi Mihály Elnök, határideje : folyó hó 30.
A verseny gyakorlati megvalósításával kapcsolatosan feladattervet kell készíteni, amelynek
alapján a konkrét feladatok személyre szóló lebontása történik. A teendőkről és az előzetes
számításokról összeállított anyagot a Régió Igazgató e-mail-ben megküldi minden jelenlévő
részére. A verseny megrendezésének fő felelőse a MDLSZ Elnöke, a feladatok lebontása,
kijelölése, a tevékenységek ellenőrzése, a munka koordinálása az Ő felelőssége.
A verseny eredményes megrendezésének sarkalatos pontja a feladatok maradéktalan
elvégzésén túlmenően a költségek megfinanszírozása. Az előzetes becslések alapján a
tervezett 28 pályával és 300-350 fő résztvevő versenyzővel kalkulálva a 300 Eurós nevezési díj
realizálása esetén feszes költséggazdálkodással elérhető a null-szaldó. A MDLSZ
rendelkezésére nem áll likvid tőke az előzetesen elvégzendő feladatok -pl. a lőtér átalakítása,
felújítása- költségeinek megfinanszírozásához, ezért a támogatók mielőbbi felkutatása és az
anyagi támogatás realizálása a legsürgősebben elvégzendő feladatok közé tartozik.
Puskás Géza vállalja a versenypályákkal kapcsolatos összes teendő elvégzését a tervezéstől
kezdődően a pályák megépítése, üzemeltetése, bontásáig, továbbá felajánlja segítségét a
szponzorálás elősegítésében valamint a verseny egyéb szervezési feladatainak ellátásában.
Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56
Adóigazgatási száma: 18167883-1-42
Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173

Szőllősi Gábor szintén felajánlja segítségét- széles körű üzleti kapcsolatai révén- támogatók
megnyerésében, illetve a versennyel kapcsolatos PR tevékenység végzésében.
Halasi Mihály Elnök szerint a támogatások illetve források feltárása ügyében az önkormányzati
választásokat követően azonnal meg kell indulni, illetve a verseny hivatalos szállodája kijelölése
ügyében haladéktalanul lépéseket kell tenni, amely feladatot önmagára szignálta.
A verseny előkészítésével kapcsolatos feladatok teljesítésének folyamatos nyomon követése
alapvető fontosságú, ezért a verseny szervezésének feladataival megbízottak részére havonta
egyeztető megbeszélés kerül megtartásra. A konkrét helyszín és konkrét időpont kijelölése és a
szervezés az Elnök feladata.
Egyéb felvetés hiányában Halasi Mihály Elnök az ülést 17.15-kor berekesztette.

k.m.f.
Halasi Mihály Elnök
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