MDLSZ IDPA szakág
Szakágvezetői Testület megválasztásának szabályzata
Az MDLSZ Elnöksége az IDPA szakág kérésének megfelelően az IDPA szakág vezetésének szabályzatát
az alábbiakban határozza meg.
•
•
•

Szakágvezető
Szakágvezető-helyettes
Vezetőbíró
SZAKÁGVEZETŐ

A Szakágvezető öt évre válaszható.
A Szakágvezetőt a szakág sportlövői közvetlenül választhatják meg.
A jelentkezőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
•
•
•

Minimum 3 év IDPA szakágban aktív versenyzőként vagy bíróként eltöltött idő (minimum
átlagban 6 verseny/év)
Minimum IDPA SO bírói fokozat
Érvényes IDPA nemzetközi versenyengedély

A jelölteknek a pozíció betöltésére történő jelentkezéskor pályázatot kell beadni. A pályázat terjedelme
minimum 1, maximum 3 oldal lehet. A pályázat kiírása és a beadási határidő között minimum 10
napnak kell eltelni.
A pályázati anyagnak tartalmazni kell:
•
•

A jelentkező neve
MDLSZ versenyengedély száma

A pályázat tartalmával kapcsolatosan egyéb megkötés nincs.

Szavazásra jogosultak: A Szakágvezető megválasztásánál azok a sportlövők rendelkeznek szavazati
joggal, akik rendelkeznek a szavazás végéig érvényes MDLSZ és IDPA versenyengedéllyel is. A
nemzetközi IDPA versenyengedélyekkel kapcsolatban a Nemzetközi Szövetség nyilvántartását kell
alkalmazni. Minden szavazásra jogosult egy szavazatot küldhet be, az mdlsz.com digitális rendszerébe
regisztrált e-mail címéről
A szavazás menete:
A pályázat kiírásával egyidejűleg közzé kell tenni az MDLSZ honlapján a szavazásra jogosultak listáját
(MDLSZ versenyengedély szám). A szavazásra jogosult, de a listából hiányzó szavazóknak a pályázat
beadásának határidejéig kell, hogy kérjék felvételüket a szavazók jegyzékébe.
A pályázat benyújtásának határideje után 48 órán belül az összes pályázó anyagát közzé kell tenni –
egy időben – az MDLSZ honlapján, továbbá hírlevél formájában megküldeni a szavazásra jogosult
tagoknak a szavazólappal együtt. A közzétételt követő 5 napon belül a szavazásra jogosultak
megküldhetik szavazataikat a mellékelt szavazólapon az mdlsz@mdlsz.com e-mail címre. A késve, vagy
hiányosan, aláírás nélkül beadott szavazatok érvénytelennek számítanak.

A szavazás eredményét és a szavazatot leadók listáját (MDLSZ versenyengedély szám) 3 napon belül
közzé kell tenni az MDLSZ honlapján, és meg kell küldeni a szavazásra jogosult tagoknak hírlevél
formájában. A szakágvezető kinevezése a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének a
jogköre.
Fellebezés
Az eredmények közzétételét követő 2 napon belül jelezhetik a szavazásra jogosultak, ha a szavazati
listában nem találják az adataikat. A Főtitkárnak minden esetben vizsgálnia kell, hogy az adott szavazat
hol veszett el, és nyilvános hibalistát kell közzé tenni a fellebezési határidő lejártát követő 2 napon
belül. Az esetleges hibák kijavítását, tisztázását követően az eredmény közzétételét követő 5. napon
az Elnökség kinevezi a megválasztott Szakágvezetőt.
Szakágvezető lemondása
Lemondás esetén a pályázatot 10 munkanapon belül ki kell írni, és a lemondás napjától számított 30
napon belül új szakágvezetőt kell választani
A szakágvezető pozíció betöltéséig a szakágvezető munkáját a szakágvezető helyettes végzi.
Amennyiben a szakágvezető és helyettese együtt mondanak le, az új szakágvezetés megválasztásáig,
a versenyekkel kapcsolatos ügyintézést a vezetőbíró látja el. A testület tagjainak egyidejű lemondása
esetén a lemondott szakágvezető feladata a versenyekkel kapcsolatos ügyintézés.
Szakágvezető visszahívása
Amennyiben a szavazásra jogosultak 33%-a bizalmatlansági szavazást kezdeményez a Szakágvezető
ellen, úgy a bizalmatlansági szavazást az Elnökség köteles megtartani. Amennyiben a bizalmatlansági
indítványt a szavazásra jogosultak 2/3-a támogatja, az Elnökség köteles a szakágvezetőt visszahívni és
új választást kiírni a mandátum lejárta előtt.

SZAKÁGVEZETŐ HELYETTES
A szakágvezető helyettes mandátuma a megválasztott szakágvezető mandátumával együtt jár le. A
szakágvezető visszahívása esetén a következő szakágvezető megválasztásáig vezeti a szakágat.
Szakágvezető helyettes megválasztása
A Szakágvezető helyettesi pozíció a szakágvezető választás második legnagyobb szavazati hányadot
elnyerő jelöltet illeti meg.
Amennyiben a szavazás második helyezettje nem vállalja a pozíciót és van harmadik helyezett, akkor a
harmadik helyezettet kell felkérni.
Amennyiben választáson egy jelölt indult, vagy a többi induló nem fogadta el a felkérést a
szakágvezetői pozícióra, úgy a megválasztott szakágvezető jogosult a szakágvezető helyettes pozíciót
betöltő személy jelölésére. A szakágvezető helyettesnek jelölt személyt az MDLSZ IDPA szakág hazai és
nemzetközi versenyengedéllyel rendelkező CSO, SO minősítésű bíróinak egyszerű többséggel kell
megválasztani. A szavazás menete megegyezik a szakágvezető választás menetével, a szavazásra
jogosultak köre korlátozódik hazai és nemzetközi versenyengedéllyel rendelkező CSO és SO minősítésű
bírókra. A szakágvezető helyettes kinevezése a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének
a jogköre.

Szakágvezető helyettes lemondása
Szakágvezető helyettes lemondása esetén a szakágvezető jogosult az új szakágvezető helyettes
kijelölésére. A szakágvezető helyettesnek jelölt személyt az MDLSZ IDPA szakág hazai és nemzetközi
versenyengedéllyel rendelkező CSO, SO minősítésű bíróinak egyszerű többséggel kell megválasztani. A
szavazás menete megegyezik a szakágvezető választás menetével, a szavazásra jogosultak köre
korlátozódik hazai és nemzetközi versenyengedéllyel rendelkező CSO és SO minősítésű bírókra. A
szakágvezető helyettes kinevezése a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének a
jogköre.
Szakágvezető helyettes visszahívása
Amennyiben a szavazásra jogosultak (MDLSZ és nemzetközi IDPA versenyengedéllyel rendelkező CSO,
SO minősítésű bírók) 33%-a bizalmatlansági szavazást kezdeményez a Szakágvezető helyettes ellen,
úgy a bizalmatlansági szavazást az Elnökség köteles megtartani. Amennyiben a bizalmatlansági
indítványt a szavazásra jogosultak 2/3-a támogatja, az Elnökség köteles a szakágvezető helyettest
visszahívni és új választást kiírni a mandátum lejárta előtt.

Bírói Bizottság IDPA delegáltja (továbbiakban Vezetőbíró)
Vezetőbíró megválasztása
Az IDPA szakág vezetőbírója 5 évre választható.
Szavazásra jogosultak: Minden IDPA SO, CSO minősítéssel és érvényes nemzetközi versenyengedéllyel,
valamit érvényes MDLSZ versenyengedéllyel rendelkező versenybíró.
A vezetőbírói pozíció betöltéséhez nem szükséges pályázat beadása. Vezetőbírói pozíció betöltéséhez
IDPA CSO minősítés szükséges.
A Vezetőbírónak jelölt személyt az MDLSZ IDPA szakág hazai és nemzetközi versenyengedéllyel
rendelkező CSO, SO minősítésű bíróinak egyszerű többséggel kell megválasztani. A szavazás menete
megegyezik a szakágvezető választás menetével, a szavazásra jogosultak köre korlátozódik hazai és
nemzetközi versenyengedéllyel rendelkező CSO és SO minősítésű bírókra. A Vezetőbíró kinevezése a
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének a jogköre.
Vezetőbíró visszahívása
Amennyiben a szavazásra jogosultak 33%-a bizalmatlansági szavazást kezdeményez a Vezetőbíró ellen
(érvényes MDLSZ és nemzetközi versenyengedéllyel rendelkező CSO, SO minősítésű bírók), úgy a
bizalmatlansági szavazást az Elnökség köteles megtartani. Amennyiben a bizalmatlansági indítványt a
szavazásra jogosultak 2/3-a támogatja, az Elnökség köteles a Vezetőbírót visszahívni és új választást
kiírni a mandátum lejárta előtt.

Vezetőbíró lemondása
Lemondás esetén 30 munkanapon belül új vezetőbírót kell választani. Az új vezetőbíró
megválasztásáig, a vezetőbírót a Szakágvezető és Szakágvezető helyettes együtt helyettesíti.
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