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Napirendi pontok:
1. 2021-es AETSM Európa Bajnokság (IMSSU) magyarországi rendezésének egyeztetése,
feladatok meghatározása
2. MDLSZ fejlsztési pályázatok elbírálása
3. Egyéb

•

•

•

1. Az MDLSZ pályázatot kíván beadni a 2021-es AETSM Európa Bajnokság megrendezési
jogáért. Az Elnökség kérésére a megjelent vezetők, szakterületükön egyenként elmondták
ezzel kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket tervezett feladataikat. A megbeszélés
eredményként az alábbi döntés született:

- Az MDLSZ Elnöksége támogatja a 2021-es AETSM Európa Bajnokság magyarországi
-

-

megrendezését, a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesületet bejelentette szándékát a
verseny megrendezésére a jászberényi lőtéren.
Az MDLSZ Elnöksége adott évben a versenyrendezési támogatást az éves költségvetésbe
illeszti, amiről a közgyűlés fog dönteni.
Az MDLSZ Elnöksége és további vezető tagjai a pályázat elnyerése esetén tevékenyen részt
vesz a szervezésben, a szövetség partnerei és egyéb kapcsolatrendszerében megkisérel minél
nagyobb támogatottságot szerezni a rendezvénynek.
Az MDLSZ Elnöksége felállít egy intéző csoportot melynek feladata a szervező egyesület
részére a lehető legnagyobb támogatást nyújtani és koordinálni a verseny megszervezését.
Feladatai közé tartozik többek között a potenciális szponzorok felkutatása és felkeresése, a bírói
csapat összeállítása és felkészítése, a médiák folyamatos tájékoztatása és kapcsolattartás, a
versenyzők és egyéb résztvevők kiszolgálásának teljeskörű szervezése. A csoport felállítására
vezetésére és a feladatok koordinálására felkéri Medveczki Zoltánt és Kovács Lajos Tibort, akik
a felkérés alapján a feladatot elfogadták.
Az MDLSZ Elnöksége felkéri a felállított szervező csoportot, hogy a verseny megrendezésével
kapcsolatban egy üzleti és költségvetési tervet soron kívül készítsenek el.
Habenczius Ferenc, mint a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület vezetőségének
felhatalmazásával bíró képviselője, nyilatkozott, hogy amennyiben a fenti támogatást megkapja
és a felállított szervező csoport támogatását bírja, a versenyt általuk üzemeltett jászberényi
lőtéren megrendezi. Ezen nyilatkozatát, még a pályázat beadása előtt, külön írásban is
megteszi.

2. Az MDLSZ Elnökségének 2019.05.30./1 számú Határozata:
Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a szövetség által kiírt
"Fejlesztési Pályázat" tekintetében az érvényes pályázatot beadó egyesületek közül az alábbi
egyesületek részére 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint támogatást nyújt:
- Bakony Dinamikus Lövész Egyesület
- Puskás Lövész Egyesület
- Szászvári Lövész Egylet
- Üllői Lövész Klub
3. Egyéb napirendi pont keretén belül Szegedi Márk felvetette, hogy az IPSC szakágban a Blue
Line vizsga létjogosultságát felül szeretné vizsgáltatni, véleménye szerint ebben a formájában az
nem teljesíti a hozzá fűzött igényeket. Javasolja a vizsga szigorítását és az írásbeli vizsga
visszaállítását, vagy a teljes vizsga eltörlését.
Az MDLSZ Elnöksége a felszólalást jegyzőkönyvezte és a későbbiekeben felkéri a szakág
vezetőségét annak véleményezésére.

