E M L É K E ZT E T Ő
az MDLSZ elnökségének 05. 22.-i üléséről.
Helyszín: Budapest XIV., Thököly út 107. (Echo TV székház)
Időtartam: 14 00 – 15 20
Jelen vannak: Krizsán Károly elnök
Matuska Pál alelnök
Lőw Szabolcs elnökségi tag
Dr. Regényi Kund elnökségi tag, az emlékeztető készítője
Toók László főtitkár, állandó meghívott
Palkó Gábor vendég
KK megállapítja, hogy az elnökségi ülés összehívására személyesen, illetve telefonon került
sor. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, megbízza RK-t az emlékeztető elkészítésével,
felkérte LSZ-t annak hitelesítésére.
Az ülésen az alábbi kérdések megvitatására és egyhangú döntéssel elfogadására került sor:
IPSC utánpótlásprogram
-

Az elnökség elfogadta az IPSC szakág utánpótlás-programját, jóváhagyta az eddig
megtett lépéseket, megbízta RK-t a program összefogásával.

Airsoft verseny támogatása
-

A ZEN SE támogatási kérelmének az elnökség helyt adott és 100 000 HUF támogatást
ítélt meg, oly módon, hogy abból 70 000 HUF értékben airsoftra alkalmas timer,
30 000 HUF értékben díjak vásárolhatók. A timer a szövetség tulajdona, azt a ZEN SE
használatba kapja, megőrzéséért felelősséggel tartozik. A gyakorlati lebonyolítás a
főtitkár feladata.

Csapatpóló & -nadrág
-

-

Az elnökség megtárgyalta és kisebb módosításokkal elfogadta az idei IPSC puska EBn és IPSC sörétes VB-n viselendő póló designjét, melyen az idő rövidsége miatt
egyéni szponzorok feltüntetésére nincs lehetőség. A szövetség fejenként egy póló
árával (45 EUR), illetve esetleges járulékos költségek (pl. szállítás) átvállalásával
támogatja a versenyzőket.
A csapatnadrág vonatkozásában kutatást kell folytatni lövészetre alkalmas, egyben
reprezentatív megjelenést biztosító nadrág beszerzése érdekében.
A csapatpóló és – nadrág projekt felelőse RK, aki KK-val egyeztet.

Bírói póló
-

A szövetség az EB-n részt vevő nemzeti bírókat fejenként két bírói pólóval támogatja.
Ezen túlmenően a bírói bizotság ajánlása alapján, a versenyeken való bírói
tevékenység intenzitásának („bírói pontok”) figyelembe vételével további nemzeti
bírók pólóval történő támogatásra is sor kerül.
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-

-

A bírói póló ügyében először az Elastic vállalkozást kell megszólítani, nemleges
válasz esetén tovább kell kutatni megfelelő gyártó, illetve design megtalálása
érdekében.
A bírói póló projekt felelőse RK, aki KK-val egyeztet.

Tagszervezet kiválása
-

Az elnökség 2015/17 sz. határozatával tudomásul vette, hogy az Albertfalva LSK
(székhelye 1115 Budapest, Sáfrány u. 40, képviselő Hídvégi Attila) 2015. január 01-i
hatállyal megszüntette tagságát a szövetségben.

Rövidpályás sziluett szabálykönyv
-

Az elnökség elfogadta a rövidpályás sziluettlövészet szabálykönyvét, melyet a szakág
több körben egyeztetett, egyben azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy a
szabálykönyvön a közeli jövőben csak a nemzetközi szabályok módosulása esetén
változtassunk.

Több felvetés nem lévén, KK elnök az ülést 15 20-kor berekesztette.
Lőw Szabolcs hitelesítő

Dr. Regényi Kund emlékeztető készítője

