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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 Elnökséget, hogy az IPSC vezetősége a 2011 évi 
pisztoly VB-re a magyar régió versenyzői részére a korábban jelzett 5 db slotot ( + 1 db 
VIP slot) tudja rendelkezésre bocsátani, ezért mielőbb szükséges annak eldöntése 
,hogy a regisztrált jelentkezők közül ( 11 fő ) mely sportolók részére  tesszük lehetővé a 
VB-re történő kiutazást és a versenyen történő részvételt.  Halasi Mihály Elnök 
indítványozza , hogy minden egyes jelentkezővel kapcsolatosan az  érvek és ellenérvek 
összevetése mellett nyílt szavazással kerüljön eldöntésre a kiutazó állomány konkrét 
személyi  összetétele. Az Elnökség  hosszadalmas vitát és egyeztetést követően az 
utazó keret kérdésében az alábbi döntést hozta meg : 

A 2011 évi pisztoly VB-re az alábbi versenyzők utazhatnak:   Batki György 

                                                                                                    Cieselski  Marcin 

                                                                                                     Szászi Csaba 

                                                                                                     Puskás Géza 

                                                                                                     Gerencsér Miklós 

                                                                                                     Korondán Attila 

                                                    Kijelölt tartalék versenyző :     Salamon Tímea 

A többi jelentkezett versenyző kiértesítése az Elnök feladata, részükre a befizetett 
nevezési díjat hiánytalanul vissza kell utalni- felelős: Elnök, Főtitkár. 

Esély van arra, hogy Június hónapban még további slotokat szerezhetünk, ennek 
eredményéről és az elosztásról rendkívüli elnökségi ülés során fogunk dönteni. 

2. Zakupszky Gábor a Bírói Bizottság Elnöke tájékoztatja az Elnökséget, hogy     
szükségessé vált az IPSC  airsoft   szakág létrehozása, mivel a megrendezett  airsoft  
versenyek növekvő látogatottsága  és felfutó népszerűsége feltétlenül indokolják a 
szakág fejlesztését. Szakági vezetőként Dobó János személyére tesz javaslatot. Az 
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Elnökség egyhangú szavazással létrehozta az IPSC airsoft szakágat és szakági 
vezetőként Dobó János sporttársat a mai nappal kinevezte .  

3. Halasi Mihály Elnök megjegyzi, hogy többen észrevételezték a versenyrendezési 
szabályzat és a minősítési szabályzat közötti apró eltéréseket, ezért felkéri Szalai László 
Alelnök urat a szükséges kiigazítások végrehajtására. 

4. Puskás Géza klubelnök a 2012 évi Shotgun VB rendezésével kapcsolatos egyes 
kérdések tisztázását  és az Elnökség állásfoglalását kéri úgyis mint a tárgyi verseny 
sport szakmai felelőse. 

Felvetett témák :  

1. A VB versenybírói gárdájának biztosításával kapcsolatos feladatok. A versenyre 
70-75 fő versenybíró szükséges, minden pályán legalább 1 IROA bíró  működése 
szükséges, valamint 1 range master és 4 CRO.  Zakupszky Gábor szerint 
törekedni kell arra, hogy minél nagyobb létszámban tudjunk magyar 
versenybírókat kiállítani, ehhez szükséges IROA szemináriumi képzést tartani és 
a korábban szemináriumot végzett versenybírók  részére a certifikátot mielőbb 
elintézni. Halasi Mihály Elnök a javasoltakkal egyetért a certifikát ügyet saját 
magára vállalja, a képzés megszervezését Zakupszky sporttárs feladatául szabja. 

2. A VB időrendje . A verseny 2012 szeptember 19-30. között kerül megrendezésre. 
Alapvetően  6 versenynap lesz, 60 squad beosztásával,  a pre match során 15 
squad fog versenyezni. A versenyzők squad beosztását úgy kell összeállítani, 
hogy a nemzeti hovatartozás figyelembe vétele mellett egyenletes terhelést 
jelentsen  a versenyzők és a versenybírók számára is. 

3. Zakupszky Gábor szerint a verseny szervezési feladatainak színvonalas ellátása 
érdekében feltétlenül szükséges projekt menedzser alkalmazása, aki megfelelő 
díjazás ellenében profi módon elvégzi a szükséges teendőket. Szalai László 
Alelnök egyetért a felvetéssel és megerősíti a projekt menedzser alkalmazásának 
szükségességét. Halasi Mihály Elnök tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy a 
következő napon tárgyalást folytat  a javasolt tevékenység végzésére ajánlott 
vállalkozóval. A tárgyalás eredményéről az Elnökség tagjai tájékoztatást kapnak. 

4. Puskás Géza felveti, hogy a verseny eredmény hirdetéséhez szükséges 
president medálokat kellő időben meg kell rendelni, ugyanis az utóbbi időben a 
level 3 versenyek díj kiosztóihoz igényelt president medálok többnyire csak 
késedelemmel érkeztek meg. Halasi Mihály Elnök javasolja, hogy  a president 
medálok ügyét (is) a Főtitkár úr vegye kézbe, így magas fokú elhivatottsága révén 
remélhetőleg ez a téma is rendbe lesz téve. Toók László Főtitkár megjegyzi, hogy 
a Régió Igazgatóval történő kapcsolattartás az utóbbi időkben kicsit döcögőssé 
vált, ezen feltétlenül javítani szükséges. 

5. Szalai László Alelnök  felveti, hogy a VB időtartamára valamilyen kedvezményes 
tömegközlekedési lehetőséget kellene biztosítani a versny résztvevői számára.  
Toók László Főtitkár tájékoztatásul közli,  hogy a témában rövid időn belül Halasi 
Mihály Elnökkel a Debreceni Közlekedési RT vezetőjéhez fordulnak. 

6. Puskás Géza felveti, hogy a VB honlapjára a versenykiírást legalább 4 nyelven 
kellene megjeleníteni. Halasi Mihály Elnök felkéri Szalai Alelnök urat, hogy a 
honlap készítésével megbízott vállalkozóval szíveskedjen a kérést végrehajtatni, 



3. oldal 
 

Jelen jegyzőkönyvet kifüggesztették a Szövetség hivatalos hirdető tábláján. Cím: WAFFEN ORG Kft. Bp. XX. HELSINKI út 81. Sz. 
alatti INCONEX irodaház fsz. 23.-as helysége. Telefon: 283-0705. 

egyúttal kéri, hogy az ipsc. org-ra mielőbb a verseny emblémáját felhelyeztetni 
szíveskedjen.    

7. Zakupszky Gábor az iránt érdeklődik, hogy a VB-re érkezők szállás foglalása és a 
logisztika megoldására milyen elképzelések vannak. Halasi Mihály  tájékoztatja 
az ülés résztvevőit, hogy mindkét témában elindult a munka, a reménybeli projekt 
menedzser közreműködésével minden bizonnyal megnyugtató megoldást fognak 
találni minden kérdésben. 

 

5. Toók László Főtitkár tájékoztatja az Elnökségi tagokat, hogy újabb jelentkezők nyújtották 
be tagfelvételi kérelmüket a MDLSZ Elnökségéhez . 

A Miskolci Sportlövész Sportegyesület, 3526 Miskolc Szeles u. 49. sz., képviseli 
Menyhárt Attila elnök és a Yshimi Ji-Jitsu Közhasznú  Sportegyesület, 1131 Budapest, 
Nővér u. 5 sz., képviseli Faragó Ádám elnök. Mindkét egyesület a szükséges 
dokumentumokat hiánytalanul benyújtotta. Halasi Mihály Elnök megállapítja, hogy a 
kérelmek benyújtása szabályszerűen történt  , a tagfelvételnek törvényi akadálya nincs, 
azokat elfogadásra javasolja. Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással a 
Miskolci Sportlövész Sportegyesületet és a Yshimi Ji- Jitsu Közhasznú Sportegyesületet 
a MDLSZ tagjai sorába emelte.  

 6.   Puskás Géza javasolja az Elnökségnek, hogy jelenleg is előforduló fizetési késedelmek 
kiküszöbölése érdekében  a  tag klubok számára a fizetési kötelezettség késedelmes 
teljesítésének esetére  jelentős késedelmi kamat megfizetését kellene kötelezővé tenni. 
Az Elnökség egyhangú szavazással az alábbi döntést hozta: minden tag klub számára 
a tárgyévi tagdíj pótlékmentes megfizetési határideje Március 01. ,ezt követően havonta 
1 ezer Forint késedelmi pótlék fizetése kötelező. 

 

   Egyéb felvetés híján Halasi Mihály Elnök az ülést 16.50-kor berekesztette. 

                                                                  k.m.f. 

            Halasi Mihály  Elnök                                              Toók László  jegyzőkönyv hitelesítő                


