Jegyzőkönyv
Amely készült a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről,
Időpont : 2010-02-17. 17.30.
Jelen vannak : Halasi Mihály Elnök, Szalai László Alelnök, Zakupszky Gábor elnökségi tag,
Pető László elnökségi tag , Kelemen László elnökségi tag.
Tanácskozási joggal: Toók László Főtitkár.
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. Zakupszky Gábor elnökségi tag felveti az Elnökségnek , hogy célszerű lenne a MDLSZ
minősítési rendszerének átdolgozása és a nemzetközi normákhoz történő hozzáigazítása.
Versenyzőink örvendetes módon egyre nagyobb számban vesznek részt külföldi versenyeken
és a teljesítmény szintjük értékelésénél bosszantóan zavaró a jelenlegi ( nemzetközitől eltérő )
minősítés szerinti összevetés. Halasi Mihály Elnök válaszában megemlíti, hogy a kérdés nem új
keletű, mivel a versenyév elején vagyunk ezért nincs akadálya a javasolt megoldás 2010.
Január 01-től történő alkalmazásának. A felvetést elfogadásra javasolja, amelyet az Elnökség
egyhangú szavazással elfogadott.
2. Toók László Főtitkár az Elnökség állásfoglalását kéri abban a kérdésben, hogy milyen kortól
vehetnek részt a fiatl korú versenyzők a klubok edzés munkájában illetve a versenyzésben.
Konkrét példa : a gyermek korú ( 12 éves ) sportoló nagykaliberű pisztolyra kért rajtengedélyt.
Egyeztetést követően az Elnökség egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
a. 14 éves kor alatt csak légfegyverrel sportolhat a sportoló.
b. 14 éves kortól kiskaliberű klubfegyverrel sportolhat, mindkét szülő hozzá járulása szükséges !
c. 16 éves kortól nagykaliberű klubfegyverrel sportolhat, mindkét szülő hozzájárulásával !
d. 18 éves kortól nagykaliberű saját fegyverrel sportolhat, a klub vezetés javaslata alapján.

3. Halasi Mihály Elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy az IRM illetékes szak államtitkárának
a személyes meghallgatást kérő megkeresés elment. Vélhetően a megkeresés hatására a
MDLSZ vezetése meghívást kapott az IRM folyó hó 18-án 09.00-kor kezdődő kodifikációs
egyeztető megbeszélésére, amelynek tárgya a fegyvertörvény tervezett módosításainak
egyeztetése.
A MDLSZ Elnöksége felkéri Elnök urat és Főtitkár urat, hogy az egyeztető megbeszélésen
feltétlenül vegyenek részt és a korábban már többször egyeztetett egységes állásfoglalás
szerint a lehető legeredményesebben képviseljék a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
tagságának érdekeit.
Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56
Adóigazgatási száma: 18167883-1-42
Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173

Egyéb felvetés hiányában Halasi Mihály Elnök az ülést 18.20-kor berekesztette.

k.m.f.
Halasi Mihály Elnök

Toók László jegyzőkönyv hitelesítő

2. oldal
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