Jegyzőkönyv
Amely készült a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről,
Időpont : 2009-10-29. 14.00.
Jelen vannak : Halasi Mihály elnök, Szalai László alelnök, Zakupszky Gábor elnökségi tag,
Tanácskozási joggal: Toók László Főtitkár, Ketler Iván Régió Igazgató
Pozsgai Máriusz és Simonyi Ottó a Remington SE részéről
Puskás Géza a Puskás LE részéről
Belme Attila a BEL SE részéről
Elisher László és Sötét Gábor sporttársak.
Halasi Mihály elnök az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy az Elnökség
határozatképes.
Az elnökség a továbbiakban az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. Pozsgai Máriusz bejelenti hogy a MDLSZ vezetőségével történt előzetes egyeztetés
alapján a Remington SE kívánja megrendezni a 2010 évi puska OB-t, illetve ezen
verseny tapasztalataira alapozva 2011 évben level 3 szintű puska verseny
megrendezésére vállalkoznak. Kéri a nevezett versenyek megrendezéséhez a MDLSZ
vezetőségének jóváhagyását, támogatását illetve a versenynaptárba történő
beillesztését.
Simonyi Ottó ismerteti a jelenlévőkkel a versenyek helyszínére vonatkozó javaslatukat,
írásos szemléltető anyag átadásával egyidejűleg. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy a 2010
évi választások okán esetlegesen bekövetkező változások miatt az eredeti helyszín –a
nagytétényi lőtér- mellett alternatív helyszínnel is rendelkeznek.
Halasi Mihály elnök a MDLSZ támogatásáról biztosítja a Remington SE képviselőit,
indítványozza a versenyek rendezésébe bevonni szakmai segítséget nyújtani képes
sporttársakat, RM-ként Simonyi Ottó urat javasolja.
Szalai László alelnök kiemeli a versenyek
magas színvonalú megrendezésének
szükségességét okulva pl. az MFS Open lebonyolítása során tapasztalt hibákon.
Zakuszky Gábor hangsúlyozza a sport szakmai előkészítő tevékenység és a lebonyolítás
fontosságát, ezek a verseny lényegi tényezői kb. 80 %-ban meghatározzák a verseny
megítélését.
Puskás Géza felveti hogy versenybírói tevékenység a versenyek színvonalának egyik
legfontosabb fokmérője.
Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56
Adóigazgatási száma: 18167883-1-42
Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173

Simonyi Ottó javasolja hogy az OB-n kizárólag magyar versenybírók tevékenykedjenek.
Ketler Iván felajánlja segítségét a versenyek adminisztrálásával kapcsolatos munkában.
Toók László indítványozza az Elnökségnek, hogy a megrendezésre kerülő puska OB-t a
MDLSZ részesítse anyagi támogatásban, az eddig megrendezett OB versenyekhez
hasonlóan.
Hosszas egyeztetést követően az Elnökség az alábbi határozatot hozta meg:
A 2010 évi puska OB rendezési jogát a Remington SE kapja, a versenynaptárba 2010.
Június 25-e kerül beillesztésre, az Elnökség a verseny rendezéséhez 100.000.-Ft
támogatást nyújt.
A 2011 évi level 3 szintű puska verseny konkrét időpontjának kitűzésére a Remington cégtől
érkező szándéknyilatkozat ( várhatóan novemberi) megérkezését követően lesz döntés.

2. Sötét Gábor kérdést intéz az Elnökséghez az IPSC bírói képzés időpontját illetően.
Halasi Mihály elnök válaszában sürgős intézkedést helyez kilátásba, majd felszólítja a Bírói
Bizottság elnökét hogy adjon tájékoztatást a tervezett bírói képzés-továbbképzés
kérdéseiről.
Zakupszky Gábor kijelenti hogy a bírói képzés tematikája ki van dolgozva, a továbbképzést
végzők ki vannak jelölve, csupán a helyszín és az időpont meghatározása szükséges.
Halasi Mihály elnök az ülés résztvevői javaslatainak egyeztetését követően kijelöli a 2009.
December 05-i időpontot, helyszín : Kecskemét, a pontos helyszín egyeztetését Sötét Gábor
sporttárs vállalta a holnapi határidővel.
A bírói képzés-továbbképzés lefolytatása még további két alkalommal fog lezajlani, ezek
időpontja és helyszíne a későbbiek során lesz meghatározva.
A bírói képzésen minimum 1 alkalommal résztvenni minden bíró számára kötelező !

Egyéb felvetés hiányában Halasi Mihály Elnök az ülést 18.15-kor berekesztette.

k.m.f.
Halasi Mihály Elnök

Toók László jegyzőkönyv hitelesítő

