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Waffenorg Bt lőtere Budapest, Torontál u. 1.
Horváth Ede elnök, Kovács Ferenc, Hídvégi Attila, Halasi Mihály és
Glicza Csaba elnökségi tagok valamint Babits László főtitkár (csak
tanácskozási joggal)

Horváth Ede elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek
javasolja Babits Lászlót. Az elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta.
Horváth Ede javaslatot tesz a napirendi pontokra:
1. A MDLSZ jogi helyzete
2. Az IMSSU EB rendezésének jelenlegi állása
3. Egyebek
Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
1.A MDLSZ jogi helyzete
Horváth Ede ismerteteti azt a beadványt, amellyel a szövetség kérte a sportszövetséggé
nyilvánítását. Majd bemutatja az a bírósági végzést, amely az MDLSZ -t, mint Sportági
Országos Szakszövetséget nyilvántartásba vette.
2.Az IMSSU EB rendezésének jelenlegi állása
Az elnökség a 2003. évi IMSSU Európa Bajnokság megrendezésével a Debreceni Honvéd
SE. bízza meg. A határozatott az elnökség, egyhangúlag elfogadja. Az elnökség egyhangú
döntése értelmében rendezésért a DHSE titkára Halasi Mihály a felelős. Az EB 2003 július 15
és 23 között kerül megrendezésre a következő kategóriákban. kiskaliberű pisztoly, kiskaliberű
puska, field pisztoly, nagykaliberű pisztoly, kiskaliberű puska. Horváth Ede felajánl 26 tábla 6
mm bordáslemezt támogatásként.
3.Egyebek
Az 5000 forint eljárási díj törlése.
Babits László javasolja, hogy a megváltozott versenyengedély kiadási eljárás miatt törölje az
elnökség azt a korábbi határozatát, hogy csak negyedévente van versenyengedély kiadás, és
az ettől eltérő időpontban versenyengedélyt kérő versenyző 5000 forint különeljárási díjat
köteles fizetni. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadja
MAG-ICS verseny értékelése
Az elnökség egyhangú véleménye szerint az idei versenyévad legszínvonalasabb versenyét
rendezte a MAG-ICS SE február 15.-én. Mind a pályák, mind a verseny rendezése,
lebonyolítása kiemelkedő színvonalú volt.
IMSSU szakágvezető

Babits László javasolja, hogy Keresztesi Ferenc helyett a továbbiakban az IMSSU
szakágvezetői feladatokat Molnár Balázs lássa el. Az elnökség véleménye szerint egyeztetni
kell Molnár Balázzsal és később visszatérni a javaslatra.
IPSC technikai igazgató
Toók László irásban jelezte, hogy az IPSC szakágvezetésben betöltött technikai igazgató
tisztségéről lemond, egyébb családi elfoglaltságra hivatkozva. Az elnökség a későbbiekben új
technikai igazgatót választ.
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