Jegyzőkönyv
Amely készült a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről.
Időpont : 2011-01-19-16.00.
Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök, Szalai László Alelnök, Pető László elnökségi tag,
Zakupszky Gábor 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. Toók László Főtitkár tájékoztatja az Elnökséget, hogy az MTTSZ Bojárdi Lövészklub
7756 Nagybudmér Rákóczi u. 6. sz., -képviseli Lestyán András elnök- felvételét kéri a
MDLSZ tagjai közé. A szükséges dokumentumok benyújtása hiánytalanul megtörtént.
Halasi Mihály elnök megállapítja, hogy a tagfelvételnek törvényi akadálya nincs,
elfogadásra javasolja. Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással a MTTSZ
Bojárdi Lövészklubot a MDLSZ tagjai sorába emelte.
2. Toók László Főtitkár tájékoztatja az Elnökséget, hogy Debreceni Rendőr Sportegyesület
4028 Debrecen, Mikes Kelemen u.4.sz.- képviseli Aszalós Imre elnök- felvételét kéri a
MDLSZ tagjai közé. A szükséges dokumentumok benyújtása hiánytalanul megtörtént.
Halasi Mihály elnök megállapítja, hogy a tagfelvételnek törvényi akadálya nincs,
elfogadásra javasolja. Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással a Debreceni
Rendőr Sportegyesületet a MDLSZ tagjai sorába emelte.
3. Toók László Főtitkár tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Cívis Lövész Sportegyesület,
4032 Debrecen, Nyék u. 99. sz.- képviseli Tarsoly Károly elnök- felvételét kéri a MDLSZ
tagjai közé. A szükséges dokumentumok benyújtása hiánytalanul megtörtént. Halasi
Mihály elnök megállapítja, hogy a tagfelvételnek törvényi akadály nincs, elfogadásra
javasolja. Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással a Cívis Lövész
Sportegyesületet a MDLSZ tagjai sorába emelte.
4. A 2012 évben megrendezésre kerülő sörétes puska VB honlapjának elkészítésére
érkezett árajánlatot az Elnökség tagjai valamennyien megvizsgálták és egybehangzóan
megállapításra került, hogy az ajánlat anyagi szempontokat mérlegelve nem vállalható,
a Szövetség nem rendelkezik olyan volumenű forrásokkal, amelyekből az ajánlat szerinti
honlap elkészítése megfinanszírozható lenne, másrészről a honlap ideiglenes jellege
sem indokolja ilyen volumenű munka ráfordítás igénybe vételét. Több olyan felvetés
történt, hogy egyes sporttársak díjmentesen, esetleg csekély térítés ellenében
bevállalnák a honlap elkészítését. Halasi Mihály elnök vállalja , hogy haladéktalanul
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felveszi a kapcsolatot a jelentkezőkkel és a lehető legrövidebb határidővel elvégezteti a
szükséges teendőket.
5. Zakupszky Gábor felveti az Elnökségnek, hogy a sziluett lövészet szakágban jelenleg a
szabályzat néhány ponton kiigazításra szorul, ugyanis a versenyzési gyakorlat szerinti 100m-től eltérő lőtávok- a versenyzési szabályzatban még nem szerepelnek, viszont
ilyen versenyek már a 2010 évi verseny szezonban is több alkalommal kerültek
megrendezésre.
Továbbá a minősítési szinteket is aktualizálni kellene és
hozzáilleszteni a különböző lőtávú versenyekhez. Halasi Mihály elnök a felvetéssel
egyetértve, a javaslatot támogatva, felkéri Pető László sporttársat –Zakupszky Gábor
Bírói Bizottsági elnök sporttárssal együttműködve- a tárgyban szereplő szabályzati
módosítások elkészítésére Január 31-i határidőre.
Egyéb felvetés hiányában Halasi Mihály Elnök az ülést 17.10-kor berekesztette.

k.m.f.
Halasi Mihály Elnök
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