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Antali Barnabás vagyok, Budapesten, 1976-ban születtem. Végzettségemet tekintve Mérlegképes 

könyvelő és Sportszervező, menedzser vagyok. Aktívan 2013. óta foglalkozom a sportlövészettel. 2014. 

óta vezetem a Globus Lövész Klub Sportegyesületet (korábban Hiúz SE), amely az elmúlt években az 

egyik legaktívabb klubbá nőte ki magát az MDLSZ-ben, mind versenyszervezésben, mind sportolói 

aktívitásban. 2017-ben nyitottam meg lőteremet Budapesten, amely jelenleg – kollégáim és 

klubtagjaim munkájának köszönhetően – a haza IDPA sportág egyik alap pillérjévé vált, az ott tartott 

versenyeknek és rendszeres edzéseknek köszönhetően. 

A nemzetközi bírói vizsgát (SO) 2017. júniusában tettem le, 2018. nyár elején CSO minősítést 

szereztem. Az elmúlt közel négy évben több mint ötven verseny szervezésében vettem részt, amelyek 

közül a legnagyobb a 2019. évi MDLSZ Országos Bajnokság (Tier2) volt. Egyesületemmel több hazai és 

nemzetközi IDPA bírói tanfolyamot szerveztünk. 

IDPA, múlt és jelen 

Az IDPA sportág régóta jelen van hazánkban, azonban egyik legnagyobb előrelépést az elmúlt pár 

évben az jelentette, hogy az MDLSZ felvette önálló szakágként. Ennek köszönhetően az IDPA szakág 

tagjai is megszerezhették már a fegyvertartáshoz szükséges minősítést. Az MDLSZ és mellette néhány 

egyesület belépett a nemzetközi szövetségbe, így már legálisan a nemzetközi verseny és minősítési 

rendszerben szerepelhettek a versenyzőink.  

A 2017. évi szabálymódosítások a sport irányába vitték el a szakágat. Ez nemzetközi szinten és hazai 

szinten is nézet különbségekhez vezetett.  

Az elmúlt öt évben a nemzetközi rajtengedéllyel rendelkező versenyzőink száma 200 fölé emelkedett, 

amely lakosságarányosan megegyezik a nálunk jobb anyagi helyzetben lévő olasz IDPA lövők számával.  

A jelenlegi járvány helyzet 2020-ban szerencsére nem befolyásolta a szakág életét, hiszen több mint 

30 versenyen több mint 1500 sportoló vett részt. 

 

Az IDPA jövője 

Hatalmas lépésnek tartom a szakági önállóság irányába, hogy a szakágvezetőt a szakág sportolói 

közvetlenül választhatják meg, azonban szükséges tartom az MDLSZ alap~ és működési szabályzatának 

módosítását, hiszen a szakágvezető helyettes jelenleg nincsen tisztségviselőként nevesítve. A 

működési szabályzat módosítása is tisztább képet adna a három fős szakágvezetés 

munkamegosztásáról, felelősségéről. 

Mindemelett fontosnak tartom a nemzetközi licenccel rendelkező egyesületekkel és 

versenyszervezőkkel történő folyamatos közös munkát a szakág érdekében. 



Egyesületek támogatása 

Az elmúlt években a szakági költségvetés jelentős részét az országos bajnokságokra kifizetett összegek 

tették ki. Véleményem szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a Tier 1 versenyek támogatására, 

kiemelten a vidéki klubok esetében. A versenyzői létszámot nem az országos bajnokságok és kiemelt 

versenyek fogják növelni (a tapasztalatok szerint a nemzetközi versenyengedéllyel rendelkező 

sportlövők 50%-a vesz csak részt az országos bajnokságokon). A kisebb versenyek támogatásával az 

egyesületek részére segítséget nyújthatunk a versenyszervezéshez használt eszközpark bővítésére 

(tabletek, órák, célanyag, paravánok, stb.). 

A támogatási rendszer alapja, egy a tárgyévet megelőző év végén kiadott IDPA versenynaptár lehetne. 

Így azok a versenyek sem maradnak le a támogatásokról, akik az MDLSZ költségvetésének jóváhagyása 

előtt rendezik meg versenyeiket.  

Az MDLSZ által nyújtott szakági támogatás véges, ezért szükségesnek tartom szponzorok felkutatását 

és általuk a szakág költségvetésének növelését. Tavalyi évben hatalmas segítség volt a HZP ügyvédi 

iroda 500.000,- forintos támogatása, amely a szakág részére 10 verseny támogatását tette lehetővé. 

Bírói képzések 

Az elmúlt években a hazai bíró képzés színvonala nem mindig volt megfelelő. A bíró képzésből 

hiányoztak olyan alapvető anyagok, amelyek nélkül a jó bírói képzés véleményem szerint 

elképzelhetetlen. Az IDPA versenyigazgatási szabályzat magyar nyelvű fordításának köszönhetően a 

bírók és a leendő bírók a versenyszervezés szabályaira, teendőire nagyobb rálátást kaphatnak.  

A bírói képzés jövőjének meghatározó eleme egy hazai SOI (Safety Officer Instructor) lenne. Jelenleg 

Európában csupán négy SOI van, a régióban – ahová hazánk is tartozik – csupán egy. Az elmúlt évben 

a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség nemzetközi SO képzés lebonyolítására részben a beutazási 

tilalmak, részben a SOI védett kora miatt. Egy hazai SOI segítségével a képzések gyakorisága és 

színvonala növelhető lenne. Mivel a SOI nemcsak itthon, hanem a környező országokban is tarthatna 

képzéseket, ez a régióbeli helyzetünket is erősítené. 

Hazai bírók esetében – a nemzetközi bírókhoz hasonlóan – be kell vezetni a kétévenkénti vizsgázási 

kötelezettséget, valamint továbbképzéseket. Azok részére, akik a kötelező bírói pontszámmal nem 

rendelkeznek a bírói tanfolyamot újra kötelezővé kell tenni, hogy feladatát a lehető legmagasabb 

színvonalon, biztonságosan tudja ellátni. 

Versenyellenőrök 

Szükséges létrehozni egy versenyellenőr adatbázist, ehhez kapcsolódóan ki kell dolgozni a 

versenyellenőri feladatok ellátására jogosult személyek feltételrendszerét. Az elmúlt időszakban voltak 

negatív tapasztalatok. 

A versenyellenőrök feladata elsősorban a szervezők segítése lenne, a szabályok hiánytalan 

betartatásán túl. 

Minden olyan versenyen ajánlottá tenném a versenyellenőrök részvételét, ahol a szervezők nem 

rendeztek korábban minimum hat Tier 1 IDPA versenyt. A hatodik verseny után a versenyellenőr 

jelenléte nem lenne elvárt, de a szakágvezetés szúrópróba szerűen kijelölhetne.  

Utánpótlás nevelés 

Amennyiben szeretnénk a szakág tagjainak létszámát bővíteni, elengedhetetlen egy saját szakági 

utánpótlásnevelési program kidolgozása, az MDLSZ utánpótlás nevelési programja mellett. Mivel a 



sportág finanszírozása nem könnyű, így javarész a kezdő lövőink a harmincas éveikben kezdik el a 

sportágat. Fiatalabb korosztálynál sajnos a szülők legtöbbször nem tudják finanszírozni a sportlövészet 

költségeit (edzésdíj, nevezési díj, tárgyi eszközök). Az utánpótlás nevelési programok végrehajtására 

sok pályázati lehetőség van a különböző állami szerveknél. 

Hazai versenyek (Tier1, Klubverseny) 

Az elmúlt években szervezők, bírók részéről sokszor elhangzott „jól van az úgy” hozzáállást meg kell 

változtatni. A szervező kluboknak, bíróknak nagyobb segítséget kell nyújtani. A bírói képzések 

színvonalának emelésével és a vizsga szigorításával ez részben megoldható, azonban fontos lenne egy 

mentor rendszer felépítése is. A mentori állomány részleges átfedésben lehetne a versenyellenőri 

csapattal. 

Amennyiben sikerül a klubtámogatási rendszert kiépíteni, úgy annak segítségével a beszerzett 

eszközök is hozzájárulnak a versenyek színvonalasabb megszervezéséhez. 

Szeretnénk felépíteni egy olyan versenysorozatot (Ligát), ahol a különböző egyesületek által szervezett 

versenyeken látják vendégül a többi egyesület sportlövőit, ezzel is erősítve a hazai sportkapcsolatokat. 

Nemzetközi versenyek, kapcsolatok 

Az elmúlt években sikerült jó kapcsolatot kiépítenem mind az IDPA régióigazgatójával, mind a környező 

országok IDPA bíróival.  

Az elmúlt években a külföldi lövők is megkedvelték hazánkat a magas színvonalú versenyek és a 

vendégszeretetünk miatt, szívesen jönnek hazánkba versenyezni. 

Jelenleg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mind földrajzi helyzetünkből adódóan, mind a 

jogszabályi környezetnek köszönhetően pár éven belül a térség vezető IDPA közösségévé nőhetjük ki 

magunkat. Ehhez azonban nagyobb összefogásra van szükség. Komolyabb nemzetközi versenyt 

önállóan jelenleg egy egyesület sem lenne képes önállóan megszervezni, hiszen a személyi kapacitás 

(bírók) a szükséges létszámban senkinek sem áll rendelkezésére.  

A jövőben célszerű lenne éves szinten két-három Tier 2-3 szintű verseny megrendezése a külföldi lövők 

„ideszoktatása” végett.  

Ha a járványhelyzet engedi előreláthatóan 3 éven belül megkaphatjuk az IDPA EB rendezési jogát, 

amely a szakág szempontjából kiemelt jelentőségű. 

 

Összefoglalás 

Megválasztásom után az alábbi célokat tüzöm ki magam elé: 

• MDLSZ szabályzatok szinkronizálása 

• Egyesületi támogatások (versenyek) kidolgozása, kisebb klubok segítése 

• Bírói képzések átszervezése, segítendő a színvonalas versenyszervezést 

• A szakág létszámának növelése 

• Versenyellenőrök/Mentorok kinevezése, hogy a kezdő szervezők részére minél több segítséget 

nyújthassunk 

• Utánpótlás nevelési program kidolgozása (edzések, pályázatok, támogatások) 

• Erősebb nemzetközi szerepvállalás (Tier 2-3 versenyek), SOI kinevelése, ezáltal befolyásunk 

erősítése a régióban 


