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Tisztelt Lövésztársak! 

 

Az MDLSZ Elnökségének 2021.03.04./01. számú határozata alapján hatályos 

Szakágvezetői választási szabályzata szerint pályázom az IDPA szakág 

Szakágvezetői pozíciójára. 

Pályafutásom 

2014. óta foglalkozom dinamikus 

lövészettel a Nemzeti Közszolgáti 

Egyetem Sportegyesület 

Lövészszakosztályának tagjaként. 

Kezdetben az IPSC szakág versenyein 

vettem részt, először segítőként, majd 

versenyzőként, később bírói 

minősítésben is. 

2015. óta aktív hazai IDPA versenyző 

vagyok, az a típus, aki még a régi, igazi IDPA szabályrendszerbe született bele és 

emiatt szerette meg. 2017 júniusában IDPA nemzetközi bírói (Safety Officer) 

minősítést szereztem, melyet később főbírói (Chief Safety Officer) szintre emeltem.  

Sportlövészeti pályafutásom kiemelt időszakának éltem meg a Shooting Masters 

Sportegyesület alatt megrendezett IDPA versenyek szervezésében történő aktív 

közreműködésem. Az IDPA lövészsport legjobbjaitól tanulva sikerült magas 

színvonalú, minőségi, sok versenyzőt megmozgató versenyeket létrehozni és 

biztonságosan levezényelni. Büszke vagyok, hogy részben a kialakult Shooting 

Masters közösségnek, részben a lelkesedésünknek és a bírói munkánknak 

köszönhetően egyre szélesebb körben népszerűvé tudtuk tenni az IDPA lövészsportot. 

Tevékenységem szakágvezetőként 

2020. augusztus 25-től harmadmagammal, testületi formában történik az IDPA szakág 

vezetése. Egy 2020. tárgyévi elköltött és még egy 2021. évi el nem fogadott 

költségvetés között sajnos nem sok mindent tudtunk tenni, de megújítottuk és a 
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nemzetközi szabályzattal harmonizáltuk a hazai IDPA szabályzatot. Az előző 

szakágvezetésnek is köszönhetően publikáltuk a magyar nyelvű versenyigazgatási 

szabályzatot. Sikerült a 

Honvédelmi Sportszövetség 

pályázatán nyerni és utánpótlás 

céljából IDPA-t népszerűsítő 

szakmai napot megszervezni 

2020 októberében a budapesti 

Rapidshooting Airsoft Lőtéren. 

Személyes munkámmal bíróként, 

vezető bíróként és 

versenyellenőrként is támogatom 

a hazai versenyeket.  

Leendő szakágvezetőként az alábbi programokat szeretném végrehajtani: 

• minőségi versenyrendezési szándék ösztönzése, segítése 

• hazai és nemzetközi bírói képzés 

• kommunikáció erősítése az IDPA sportlövőivel hírlevél formájában 

• nyílt testületi egyeztetések, rendszeres konzultáció IDPA sportlövőkkel, 

versenyszervezőkkel a közös jövőképkialakítása érdekében 

• átlátható szakági gazdálkodás 

• IDPA Roadshow létrehozása 2021. évben a szakág további népszerűsítésének 

érdekében, aminek keretein belül szakági bemutató versenyek kerülnek 

megrendezésre az ország 4-6 pontján 

• nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása a környező országok 

versenyszervezőivel, az elérhető versenyek folyamatos publikálása a hazai 

IDPA sportlövők számára 

Mi motivál? 

Rengeteg maradandó élményt, közeli ismerőst, barátot kaptam közvetetten az IDPA-

tól, emiatt sikerült megtanulnom tisztelni, megbecsülni ezt a típusú lövészsportot. 

Szeretném a kapott dolgokat viszonozni és az utat tovább taposva vezetni az IDPA 
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szakágat, fejleszteni, népszerűsíteni. Civil munkám során megtapasztaltam, hogyan 

lehet megvalósítani és sikerrel zárni a kitűzött célokat egymás közti kooperációval, 

határozottsággal és egyben rugalmassággal. Hiszem, hogy csapatmunkával és a 

sportág iránti közös elhivatottságunkkal bármire képesek lehetünk! 

 

Köszönöm, ha a szavazatoddal megtisztelsz a közelgő szakágvezetői választáson! 

Budapest, 2021. március 16. 

 

Sportbaráti üdvözlettel, 

Fábián Roland 


