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Halasi Mihály Elnök az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy az
Elnökség
határozatképes, mivel az Elnökség teljes létszámban jelen van.
Az Elnökség a továbbiakban az alábbi napirendi pontot tárgyalta meg:

1. Toók László Főtitkár előadja hogy a MDLSZ 10 éves jubileumi level 3 versenyének
versenyigazgatója Kovács Ferenc úr a mai napon a versenyen vállalt tisztségének
ellátásától visszalépett és maga helyett Horváth Ede sporttársat jelölte ki a verseny
vezető tisztségviselőjének. A verseny szervezői tiltakozásukat fejezték ki, egyértelműen
jelezve hogy Horváth Ede sporttársat semmilyen tisztségviselőként nem kívánják a
Happy Birthday meccsen alkalmazni. A verseny szervezőinek ellenvetésére Kovács
Ferenc Régió Igazgatóként kilátásba helyezte a meccs level 3 elismertségének
visszaminősíttetését level 2-re. A verseny szervezői megkeresték a MDLSZ vezetését a
problémás helyzet megoldása érdekében. Az Elnökség a kialakult helyzetben a sport
elismertségének és a Szövetség hírnevének fenntartása érdekében -békés megoldásra
törekedve -javasolta a verseny rendezőinek , hogy kérjenek fel új versenyigazgatót . Az
Elnökség iránymutatása alapján a verseny rendezőinek felkérése alapján az új
versenyigazgató Csefkó Pál , aki Range Masternek Puskás Gézát kérte fel. A
tisztségviselő változásról a verseny szervezői haladéktalanul értesítették Kovács
Ferencet, aki erre válaszul 1 órányi ultimátumot adott döntésük megváltoztatására,
ellenkező esetre a meccs elismertségének megváltoztatását helyezte kilátásba.
A MDLSZ Elnöksége valamennyi tagjának egyöntetű véleménye szerint a fenti
magatartás a Régió Igazgató úr részéről méltatlan az általa betöltött tisztséghez és
teljességgel megengedhetetlen, ezért az Elnökség egyhangú szavazással Kovács
Ferenc Régió Igazgatói megbízását azonnali hatállyal visszavonta.
Szalai László Alelnök javasolja új Régió Igazgatóként Ketler István megválasztását. A
javaslatot az Elnökség minden tagja támogatta, Ketler István megnyilatkoztatása pozitív
eredménnyel járt, ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással Ketler Istvánt a
MDLSZ Régió Igazgatójává kinevezte.
Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56
Adóigazgatási száma: 18167883-1-42
Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173

Az Elnökség felkéri Halasi Mihály Elnököt, hogy az érintetteket, valamint az IPSC
világszövetség Elnökét és Főtitkárát haladéktalanul tájékoztassa a Régió Igazgató
személyének változásáról.

Egyéb felvetés hiányában Halasi Mihály Elnök az ülést 12.15-kor berekesztette.
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