Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
A WSF alapító tagja az IPSC Magyar régió igazgatósága az IMSSU tagja és magyarországi képviselete.
Székhely: 4034 Debrecen Félegyházi Tamás utca 15/a fsz 2
Levelezés: Toók László 4034 Debrecen
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Emlékeztető
készült: 2016.07.23. án megtartott Elnökségi ülésről
Helye: Békéscsaba, 4-es Honvéd u. 1 (Városi Lőtér)
Jelen vannak:
Matuska Pál alelnök
Dancsó Tibor elnökségi tag
Lőw Szabolcs elnökségi tag
Állandó meghívott:
Toók László Főtitkár
Vendégként:
Pardi Sándor MDLSz rendszergazda
Matuska Pál alelnök megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Az emlékeztetőt Matuska Pál alelnök készíti, hitelesítésére Toók László főtitkárt kéri
fel.
-Az Elnökség meghallgatta Toók Lászlót az Alba Volán Sportclub 8000 Székesfehérvár Börgöndi u 14.
Elnök Csáder Dezső által beterjesztett felvételi kérelméről, megállapította, hogy a tagfelvételhez
szükséges anyag a tagfelvétel előírásainak megfelelő.
35/2016 Határozat: Az MDLSz tagjainak sorába az egyesületet felvette.
-Az Elnökség meghallgatta Toók Lászlót a Technikai Sportok Klubja 1089 Budapest, Elnök U 1. 5
lépcső, nagyföldszint, Elnök Farkas József Lövész szakosztály vezető Orbán Zsolt által beterjesztett
felvételi kérelméről, megállapította, hogy a tagfelvételhez szükséges anyag a tagfelvétel előírásainak
megfelelő.
36/2016 Határozat: Az MDLSz tagjainak sorába az egyesületet felvette.
A- B tagnyilvántartó karton modernizálása, elektronikus kivitelre
- Az Elnökség meghallgatta a témával kapcsolatban Toók László főtitkárt és indokoltnak tartja, hogy a
könnyebb egyszerűbb átláthatóbb tagnyilvántartás érdekében elektronikus formában legyenek ezek
az adatok kezelve.
- Az MDLSZ tagklubjainak tartozása megközelíti az 500.000 forintot. A főtitkárt felkérjük, hogy küldjön
felszólításokat a tartozó klubok vezetőinek, ha a tartozás a felszólítás után sem kerül kiegyenlítésre,
akkor a tartozó klubok versenyrendezési jogát fel kell függeszteni!
-Egységesitett bírói megjelenés kialakítása érdekében- 2017 versenyévadtól az MDLSZ versenyeken
csak az MDLSz-nél elfogadott bírói egyen pólóban lehet bírói tevékenységet folytatni..
Ezen cél támogatásának érdekében az idei év első 50 legtöbb bírói pontot gyüjtött sportolóját a bírói
munkájának elismeréseképpen, megajándékozzuk egy hazai versenyszámokhoz rendszeresített bírói
pólóval.
A hazai versenyszámok versenyeihez a bírói póló piros színű, a póló hátán a bírói emblémával az
elején bal oldalon felül a bíró nevével ellátva.
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Az IPSC versenyeken a nemzetközileg elfogadott és rendszeresített bírói pólók használata javasolt,
de a hazai versenyszámokhoz rendszeresített is megengedett.
-Az elnökség ismételten felhívja a sportolók figyelmét, hogy a tavalyi Nemzetközi versenyen
szereplők illetve az OB helyezettek tegyenek eleget az antidopping szövetség regisztrációjának az
alábbi elérhetőségen!
http://www.antidopping.hu/main.php?Esemeny_Id=N0Fick5OM2ViTGtsdmYyQTl6K0RPc1BEY2
ZFYmloNDNORUdLOGhYUFp1Yz0=
-Az IPSC spvortág versenyzői állományának fiatalítása érdekében, felmerült a kérdés, hogy 0.22 LR
kaliberű fegyverrel is lehessen versenyt rendezni.
Az elnökség felkéri Kovács Attila szakág vezetőt, hogy vizsgálja meg a kérdést és a nemzetközi
szabályoktól csekély mértékben való eltérést alkalmazva, tegyen javaslatot a versenyszám kiterjesztésére.
-A Fővárosi Törvényszék elfogadta a 2016 04.03.-i közgyűlés által elfogadott, Alapszabály módosítási
kérelmet.
-Gecsei Márton szakág vezető azzal kéréssel kereste meg az Elnökséget, hogy a 2016.08.06.-07
megrendezendő Szlovák Nemzeti Airsoft IPSC bajnokságán 4 fővel (Mikes Kelemen Középiskoláért
Közhasznú Egyesület ) képviseljék az MDLSz-t, melynek nevezési díjának támogatását kérték. Az Elnökség
a kérésnek helyt adott 4X45 Euróval támogatja.
-Az MDLSz vezetőségét és bírói bizottságát a gyorspont lövők a következő kérdéssel
keresték meg:
Szabályos e a gyorspont minősítő versenyeken a gyárilag huzagolt csövű sörétes
puska használata?
A gyorspont szabálykönyv megfogalmazása szerint a versenyen használható fegyverek:
2.5. pont Huzagolatlan csövű puska
2.5.1 Bármilyen gyártmányú, típusú, ismétlő vagy öntöltő, min. 5 lőszer befogadására alkalmas, tárral
rendelkező puska használható.
A szabálykönyv a 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről
2. § 42. alpontját figyelembe véve .(lőfegyver jellege: sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú) lett
megfogalmazva.
Mivel a rendelet nem tér ki külön a huzagolt csövű sörétes fegyverek kategorizálására, ezért ez a gyorspont
szabálykönyvben sem lett külön megemlítve.
Sportetikai szempontból jelen pillanatban nincsen semmi indok ami alátámasztaná, hogy a huzagolt csövű
sörétes fegyverrel versenyző sportoló jogtalan előnnyel versenyezne, a huzagolatlan csövű fegyverrel
rendelkező sportolóval szemben, ugyanis technika sport lévén nem számít jogtalan előnynek a fegyverek
minőségéből kialakításából adódó különbség.
A bírói bizottság és az elnökség közös véleménye szerint a huzagolatlan/huzagolt csövű sörétes fegyverek
az MDLSz 2016 évi gyorspont versenyévadjában azonos kategóriában lesznek értékelve, azonban ha a
versenyeredmények a jövőre vonatkozóan mást indokolnak,akkor a versenyévad után, kérésre a bírói
bizottság a kérdést ismételten felül fogja vizsgálni.
A sörétes gyorspont Nemzeti rekordok dokumentálása és nyilvántartása viszont a fenti kérések alapján,
huzagolt és huzagolatlanként, külön lesznek rögzítve és nyilvántartva.
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-Egyebek:
-Elkészültek az IPSC EHC pólói és nadrágjai. Dr Regényi Kundot felkéri az Elnökség, hogy az
elszállítást, a kiosztást, illetve a plusz rendelések nyilvántartása alapján a befizetések módjáról és
menetéről tájékoztassa az érdekelteket.
Békéscsaba, 2016.07.27.

Toók László
hitelesítő

Matuska Pál
emlékeztető készítője
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