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Elnökségi Hírlevél – 26. szám – 2019.03.20. 

 
 
Kedves Sporttársaink, és Barátaink! 
 
 
Néhány órával ezelőtt felkerült a honlapra az idei éves rendes közgyűlésünk számára készült 
elnökségi beszámoló. 
 
Az elnökség a szakágvezetőket is megkérte szakági beszámolóik elkészítésére, melyek közül e 
pillanatig csak az IDPA, a GYORSKOMBI, és az IPSC szakágvezetők küldték meg anyagaikat. 
 
Ezeket csatoljuk az eredeti formájukban, ahogy mi is kaptuk. 
 
Ha a még hiányzó három szakági beszámoló (IMSSU, Gyorspont,  Steel Challenge) is megérkezik 
a következő napokban, azokat is közzétesszük. 
 
 
Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre. 
 
 
Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel, 
 
 
Dr. Fábián Lajos 
alelnök 
 
 
 
Mellékletek: 
 
- IDPA szakági beszámoló 
- IPSC szakági beszámoló 
- Gyorskombinált szakági beszámoló 



2018. évi IDPA szakági beszámoló 
 

A tavalyi év elsődleges célkitűzése a szakág rövid, közép és hosszútávú céljainak 
kitűzése/meghatározása, a klubok lehető legnagyobb fokú összefogása és 
egységesítése, valamint a nemzetközi rajtengedéllyel rendelkező hazai lövők széles 
bázisának megteremtése volt. Másodlagos célként a nemzetközi kapcsolatépítést 
tűztük ki. Az elsődleges célt sikerült elérni, a célokat közösen, minden IDPA val 
foglalkozó, versenyrendező klubbal összehangoltan meghatároztuk, az első lépéseket 
megtettük a szakág „profiltisztításának” rögös útján. A hazai versenyzők a szakág 
minősítő versenyein kifejtett kampány szerű tájékoztató előadásai hatására nagy 
számban váltottak ki nemzetközi rajtengedélyt. (Ez azért fontos, mert a magasabb 
szintű nemzetközi versenyek megrendezésének alap feltétele egy bizonyos számú, 
nemzetközi rajtengedéllyel rendelkező versenyző részvétele.) A másodlagos célt 
tekintve egyértelműen sikeresen teljesített a szakág, a környező országokban 
(Románia, Moldávia, Ukrajna, Lengyelország) az ott működő IDPA sport 
szervezetekkel jó kapcsolatot építettünk ki, Szlovákiában segítettünk az ottani IDPA 
sport elindításában.  

 

 

Versenyek 

Az tavalyi évben a szakág összesen 29 IDPA versenyt rendezett. Ezek közül kettő volt 

nemzetközi Tier 2 szintű. A klubok közös rendezesében létrejött Országos Bajnokság 

valamint a Farsang kupa a Bel SE és a Gemini Team LSE közös rendezésében.   

Az Országos Bajnokság nagyon sikeres volt. Összesen 136 fő vett részt rajta. A 

szervezést és a pályák tervezését, építését az IDPA szakággal foglalkozó összes klub 

közösen összefogva végezte. 

A versenyeken előforduló sajnálatos problémákat tisztáztuk, azt úgy gondlom, 

mindenki számára megnyugtatóan rendeztük. 

 

Bírók 

A bírói létszámunk összesen 67 fő. Ezen belül 28 nemzetközi bíró, közöttük 10 

nemzetközi CSO található.   

Idén 2 nemzetközi bírói tanfolyamot is tartottunk, az elsőt a Globus lőtéren a Hiúz SE 

támogatásával, a másodikat a Gemini lőtéren, a Gemini Team Sportegyesület 

támogatásával. Mindkét tanfolyamon sikerült támogatókat bevonni, így a külföldi 



oktató repülőjegyét, szállását, étkezését nem a résztvevőknek kellett fizetniük. Ez a 

tevékenység szintén az alap célmeghatározások létrejöttét segíti, hiszen a nemzetközi 

SO, CSO minősítésű bírók megléte alapfeltétele a nemzetközi versenyek 

megrendezésének. 

Nemzetközi kapcsolatok 

Idén először hívtunk külföldi bírókat az OB-ra, romániából, ukrajnából és moldáviából 

érkeztek nemzetközi bírók. Az együttműködés kiváló volt, jövőre még több országból 

érkezett bíróval számolunk. 

Szintén az idén először állt elő az a helyzet, hogy a nemzetközi bírói tanfolyam a 

hallgatóságot tekintve is nemzetközi volt, Pozsonyból és Bukarestből is érkezett 

résztvevő. Az együttműködés itt is kiváló volt, Szlovákiából már jelezték, hogy a 

jövőben többen is szeretnének jönni. 

 

 

  Bakonyi András 

IDPA szakágvezető 

 



From: László Simon <laszlosimon530@gmail.com> 
Date: 2019. márc. 20., Sze 16:55 
Subject: 2018 - IPSC szakág 
To: László Szalai <szalai.laszlo@mdlsz.com> 
 

IPSC Szakág 2018 
 
2018-ban az IPSC szakágban klubjaink 20 versenyt rendeztek. Ebből level 1 és level 2 meccsek mellett 
rendezésre került 4db level 3 nemzetközi meccs is. 3 pisztoly, 1 pedig sörétes fegyvernemben. A 
versenyeken 1000 és 1500 közé tehető a résztvevő versenyzők összessége. 
 
2018-ban a szakág kettő országos bajnokságot szervezett: 
 
- pisztoly fegyvernemben az országos bajnokságnak az AGRIA CUP 2018 nevű Lev3-as nemzetközi verseny 
adott otthont. Összes magyar résztvevő 125 fő, több mint 10 kategóriában lett országos bajnok hirdetve. 
- airsoft országos bajnokságot a ZEN SE rendezte, 28 fős részvétellel 
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Beszámoló ! 

 

Tisztelt Elnök úr ! Elnökség ! 

A Gyors Kombinált Szakág  2018- as beszámolója, a szakág működésével kapcsolatban. 

- A szakág 8 db versenyt rendezett az évben, versenyenként 30- 50 közti résztvevővel. 

- Ebből 7 verseny karabély- Pisztoly és Sörétes pisztoly minősítő verseny volt és egy csak karabély+ 
pisztoly. 

- A versenyeken egyre több résztvevő volt, ahogy az idei évben is, egyre több lövő érdeklődik. 

- Tartottunk 3 db bírói képzést, összesen 20 – 22 bíró vizsgázott , ezekből a fele aktív, és 4-6 ember 
egyáltalán nem vett részt bírózáson. 

- Tartottunk ingyenes képzést is, és természetesen 6-7 alap és haladó kombinált tréninget is. 

- Az Országos Bajnokságon bevezetésre került két új lőlap, amelyek kiváltották az eddigi lőlapokat, hogy 
más szakágakkal ne legyen konfliktus. 

- A versenyeken összesen 1 db dq volt, egy katonánál aki alacsony szögön fordult, a lézer szabály 
betartásával, semmilyen fajta balesetveszélyessége nem volt, de ő sajátmaga így érezte sport 
szerűnek- a bíró is.  

- Mivel a 2018- as verseny kiírások már nem elérhetőek, így pontos számokat nem tudok mondani a 
résztvevőkről. 

- Az Országos bajnokság 2 napos volt, jó hangulatba telt, film is készült róla.  

- Az idei első verseny előtt egy bírói képzés van betervezve, március 23- ra.  

- 2019- től a szabály könyv megváltoztatásával a karabély + pisztoly és a Sörétes + pisztoly nem lehet egy 
napon.  Így a tervek szerint az 5 Fegyver Kupa Se 3-3 versenyt rendez, a minősítések miatt is, de több 
egyesület jelezte, hogy rendezni szeretne idén Gyors kombi versenyt. 

- 2019- től szakág vezetőként tervezem bevezetni a kötelező- és évente minden esetben 
megismételendő – Éves versenyrészvételi alkalmassági lőgyakorlatot- ami hasonló lenne mint a Blue 
Line vizsga- ingyenes, és kifejezetten gyakorlati- hogy maximálisan kiszűrhessük azt aki még nem 
készült fel a kombinált verseny kifejezetten nehéz követelményeinek.  

- Ez a Vizsga egy alap gyakorlatból és 20- 10 lövésből áll karabély + pisztoly esetén- és 10-10 lövés 
számmal sörétes + pisztoly esetén. Ezt természetesen rögzítésre kerül.  Ez nem minősítés, ez egy 
alkalmassági igazolás, hogy a lövő részt vehessen a minősítésen.  A feladat sor egy egyszerű 4 bója 
kocka gyakorlat. A pontos végrehajtást kiírjuk az első verseny előtt.  
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- Az idei OB- t egy új lőtéren, tervezzük, Esztergom mellett . Ahogy a karabély + pisztoly versenyeket is, 
míg a sörétes + pisztoly versenyek Jászfelsőszentgyörgyön lesznek.   

- Az idei évtől a pálya számok is meg lettek emelve. A karabély versenyek 5-6 pályával és a sörétes 
versenyek 3-4 pályával. 

A 2018- as évben az MDLSZ támogatást ahogy az akkori beszámolóban is írtam, lőtér bérlésre, célanyagra és a 
bírók , bírói pólókra, továbbá a versenyzők pólóira költöttük. 

 

Tisztelettel : Szikszay Tamás szakág vezető . Gyorskombinált. MDSZ. 


