MFTSZ 2009 KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE
Kedves Sporttásunk,
Köszönöm, hogy kitöltötted a kérdőívet, a nyers eredmények mellett láthatod a
véleményemet is. Jó böngészést, Üdvözlettel: Dr. Békési László alias Doki

No comment, tükrözi az ország demográfiai adatait.

2008-ban több új tagot sikerült szereznie a Field-Target sportágnak, mint 2009-ben. Van
hova fejlődnünk 2010-ben. Érdemes lesz ezt a kérdőívet (de legalábbis ezt a kérdést) a jövő
év vévén is feltenni.

Az előző pont ellenére a versenyeken való részvételi hajlandóság kismértékben ugyan, de
növekszik évről évre. Ebben szerintem bizonyára szerepe van annak is, hogy az MFTSZ
versenyengedély ára alacsony, nem megterhelő a versenyzők számára. Ez nem jelenti azt,
hogy emelni szeretném. J

Ld. Előző mondatom.

Örvendetes, hogy a versenyzők 89%-a ismét kiváltja az engedélyt. Ha az ismertség növelő
próbálkozásaink működnek, akkor ez év végére több versenyzőt fog jelenteni, mint az idén.

Ez az eltolódási szándék a 16J felé lehet, hogy csak átmeneti, ebben biztosan nagy szerepe
van a jövő évi Világbajnokságnak. A biztosat 2010 végén fogjuk megtudni.

Ezek szerint stabil „versenyzői tábora” van az FT-nek és a HFT-nek. Jellemző, hogy a
többség mindkét szakágban versenyez, de a csak egy szakágban szereplők is nagyon stabilak
a választásukban.

Ennek személy szerint nagyon örülök. Kb 40 versenyző reális részvételi arányt takar a
rendező ország részéről.

Azt hiszem, hogy ezekre az emberekre biztosan lehet számítani, ami nagyban elősegítheti a
sikeres rendezést. Aki a nem-et választotta, annak bizonyára többnyire objektív okai
lehetnek (nagyobb távolság pl).

73% versenyzői szándékú, és 27% hobbi szándékú lövésztársunk van. Ezt érdemes
figyelembe venni a vélemény-alkotásoknál és a pályaépítéseknél is.

Ezzel az aránnyal elégedett lehet bárki.

Kérdés, hogy hogyan lehet ezt az arányt az értékelhetőség felé billenteni. A Szövetség
számára is nehéz felelősség annak eldöntése, hogy hogyan lehet az értékelési küszöb /
összes MK versenyek száma kérdést úgy módosítani, hogy ez az arány szebb legyen. Ez nem
eredményességi mutató, de más azt gondolhatja.

Ezt azt hiszem nem kell kommentálni. Így életszerű. Lehet azonban az is, hogy az MK
részvételi szám is azért nőtt meg néha, mert a „Helyi” kupára akart elmenni a versenyző, de
közben egyben Magyar Kupa forduló is volt. És lehet, hogy az MK „nem értékelhetők”
száma is emiatt lett olyan magas.

Ez meg lehet, hogy a Magyar Kupa fordulók vándorlása miatt lett ilyen. Ha valaki csak MK
fordulóra ment, akkor is részt vett a helyi kupán, de nem lett értékelhető.

Meg merem kockáztatni, hogy a „nem számít” válaszok a Közép Mo-i régióban lakóktól
származnak.

A „telekocsi” szervezéssel biztosan növelhető a részvételi arány. Általában összeszokott
emberek utaznak együtt. Ebben az évben láthatóan jellemzővé vált ez a szervezés a nagyobb
utaknál, aminek én kifejezetten örülök.

Nagyobb arányban vannak azok a sporttársaink akik számára ez valamilyen módon
korlátot jelent, ezt is érdemes figyelembe venni a versenyszervezésnél.

2009-ben emelkedtek a nevezési díjak a 2008 évihez képest. A tagság 47%-a úgy
véleményezte, hogy ez még „elfogadható” volt. De versenyzőink 27%-ának ez már magas
volt. Javaslom, hogy 2010-ben ne emeljünk ezeken a díjakon.

Versenyzőink válaszai alapján érdemes lehet úgy módosítani az előnevezési rendszert, hogy
abban az ebéd igénylés külön kérhető legyen.

Az e kérdésre adott válaszok alapján 2010-re meg kellene próbálni a nevezési díjakat
maximum 3000 Ft –os értékhatárban megtartani.

Nem szeretném külön kommentálni, a csapat korösszetétele alapján várható volt, hogy
nagyon kevés „független” tagunk lehet (18%).

Itt valami hiba van az adott válaszok számával. Szerintem emiatt ezt a kérdést nem lehet
értékelni. Ha viszont az előnevezésben később ebédrendelési lehetőség is lesz, akkor ki kell
találni, hogy mi módon kerül szankcionálásra, ha valaki megrendelt ebéd mellett sem jön el
a versenyre.

Tagjaink véleménye koherens a korábbi válaszokkal, emiatt értékelhető, és megszívlelendő.
Korábbi javaslatom alapján 2010-ben is ezt a szintet (2000 Ft / verseny ebéd nélkül) kell
tartani.

Tagjaink picit nevezési díjban kisebb értékűre teszik e helyi versenyeket, de számomra
kellemes meglepetés, hogy a jelentős többség (58%) ugyanannyit áldozna a helyi verseny
nevezésére, mint az MK fordulóra.

Versenyzőink 31%-a 500 Ft-ot, 52%-a 1000 Ft-ot áldozna étkezésre. Szerintem ebből a
versenyszervezők megtalálhatják a választ a problémáikra. Pl lehet, hogy nem kell mindig
meleg ebéd, az idén levesebb „kóbász” volt, mint tavaly. Jövőre sincsen extra igénye a
tagságnak, az 1000 ft / 1 meleg ebéd (+ reggeli) tarifát elfogadták.

Ebből a válaszból kisejlik az örök kérdésre adható jelenlegi legjobb válasz. Az örök
kérdésünk: mennyiből lehet elkezdeni ezt a sportot? És a jelenlegi legjobb válasz: 100-200
ezer Ft közötti összegből, viszonylag kevés kompromisszummal. De tagságunk többsége
ennél többet költ kedvenc sportjára, sőt 35%-uk 400eFt felett.

Nagyon fontos feladatnak látom az edzéslehetőségek megszervezését, erre egyértelműen van
igény. Tekintettel arra, hogy kimondott „field-target” edzői képesítés jelenleg nem létezik,
javaslatok szükségesek arra vonatkozóan, hogy ki hogy látja egy esetleges „sztenderd” edzés
tematika összeállításának kérdését.

Versenyzőink 53%-a építi a pályát a versenyzőink 100%-a számára. Van, ahol ez nem jelent
gondot, és van, ahol igen. Én keveslem ezt az arányt, többünknek kellene kivenni a részét a
versenyzéshez tartozó „kötelező munká”-ból is.

Gratulálok mindannyiótoknak, azt hiszem, ez minden régebbi lövő számára egyértelmű
visszajelzés arra vonatkozóan, hogy itt alapvetően normális, és segítőkész emberek űzik ezt
a sportot. Ezt mindenkinek köszönhetjük.

Ezekből a válaszokból az derül ki számomra, hogy jellemzően meg is maradnak ezek a
kapcsolatok, és egymás kérdezgetik lövésztársaink az újabb és újabb információkért.

Versenyzőink 81% nem szeretne változtatni a jelenlegi pályaépítési módokon. Ez elsöprő
többség.

Versenyzőink többsége számára a fejlődés az alapvető sikerélmény. Ehhez viszont edzeni is
kellene, amire szintén nagy volt az igény. Ezek nagyon fontos információk.

1. Max% rendszert az értékelésbe
A múltkori elnökségi ülésen ismét megvitattuk, indoklással elutasítottuk, a Szövetségi
honlapon a jegyzőkönyv fent van.
2. A MK-ban elég lenne 5 forduló, amiből az értékeléshez 3-ra kellene elmenniA fordulók
helyszínei: 2 kelet, 2 nyugat, 1 közép Magyarország.
Erre konkrétan nem volt kérdés. 2010-ben is 7-7 fordulót tervezünk. Az értékelhetőségi
szinten véleményem szerint csökkenteni kell.
A nevezési díjakat kellene még csökkenteni
A kérdőív eredménye alapján a tagság máshogyan vélekedik.
El kéne gondolkodni azon, hogy az alapítók közül miért vannak egyre kevesebben a
csapatban.
Például mert sok magánéleti jellegű dolog megváltozhatott az ő életükben is. Vagy mert
valami oknál fogva nem találták meg a számításukat. Erről őket kell megkérdezni.
A létszám növekvése jó, de minden elvesztett tag óriási veszteség!!!
Egyetértünk.
Miért változott meg a hangulat a versenyeken az utóbbi 1-2 évben?.
Nem tudok nyilatkozni.
3. Örülnék a Senior kategóriának, ahol a hozzám hasonló korúak között dőlhetne el a
helyezés. Vagyunk annyian "idősebbek", hogy ez a kategória beleférjen. Több sikerélmény
jutna nekünk is egy egy versenyen.
Stabil indulói létszám kellne ezekhez a kategóriákhoz minden fegyverosztályban.
Szerintem annyian még nem vagytok. Összevont „Seniort” csinálni van értelme?
(Tehát a 16J-t és a 7,5J-t együtt értékelni?)
4. Anonim ????? hahaha!Ezekből simán meg mondom hogy ki vagy! Kellene több jelölhető
kérdés!
Jó neked, én nem. És szerintem senkinek nem fáj, ha valaki nyíltan felvállalja a
véleményét, de most nem ez volt a szempont, hanem az arányok. És erre, kezdésnek,
tökéletes, és még 1x köszi, hogy ilyen sokan vettétek a fáradtságot, és kitöltöttétek.
A 24. kérdés rossz,vagy hiányos.
A hangszóró a tied…
5. Csökkentenéd a versenyek számát?
Szerintem lehet, hogy érdemes lenne ezen elgondolkodni.
6. Nem volt idén éjszakai HFT verseny, ez jó buli pedig..
1x felmerült, az FT OB idjén, de lefújtuk, mert FT OB volt, és akkor két fegyvert kellett
volna hozni…. Pedig szerintem is érdekes lenne.
7. Soknak tartom a helyi kupafordulókat, 2010-ben, megpróbálok minden MK-kupára
eljutni,és esetleg egy Dunántúli kupa sorozaton részt venni
Sok sikert, kellemes ünnepeket
Véleményed meghallgatásra fog találni.
8. Véleményem szerint a finom ebédet nem kellene kihagyni a versenyekből, pláne hűvös
időben, és egy megterhelő verseny után.
A válaszadók többsége is ezzel értett egyet.

Más: Egy-egy kérdéshez több válaszlehetőséget is tudnák adni, azaz szívem szerint többet is
bejelölnék, pl.: ha gondom van, nem csak a internetet bújom, hanem hívom lövésztársaimat is.
Ezt a rendszer nem tudja, hátha jövőre erre is figyelünk.
9. Sajnos nem lehet többet bejelölni.(kivétel erősíti a szabályt)
ld. előbb
Sokan nem szánnának az ebédre, bár jól esik a meleg étel, lehet, hogy egy szendvicset hozna,
és kész. Nem feltétlenül akarnak az emberek 1000.-Ft-ot kiadni ebédre, főleg, mivel a
családjuk várja őket a meleg kajával.
A kérdőívet kitöltők többsége szeret a verseny helyszínén ebédelni.
Segítséget személyesen, magyar fórumon, és külföldi fórumon keresek.
A kisebbségbe tartozol ezzel.
A rossz idő relatív, de a szakadó eső-jeges eső eltántoríthat. Az első versenyemen megélt
tapasztalataimat megírtam a versenyzői fórumon, a segítőkészek voltak vagy nem kérdés
nagyon tág fogalom, és választani kell.
A fejlődésemet természetesen a saját szintemhez mérem, de az igazán nagy sikerélmény
Gyula legyőzése lesz:-)
És a lényeg, hogy ettől nem lesz ellenséges a hangulat remélem!!!
10. Némely versenyen szervezetlenség volt.
A 2010-es évben nagyobb gondot kell erre fordítani, mind a versenybíráskodás terén, mind
a szabályok betartása terén.
11. Minden aktív klub kapjon az FT és HFT magyar kupaforduló helyszíneiből legalább 1-1-t.
Ha vállalja.
Valamint változatosabb helyszínt, ne legyen 1-nél több kupaforduló 1 adott helyen FT-n vagy
HFT-n belül.
Mi is ezt szeretnénk, de a lőterek száma egyelőre kevés, ahol ilyen verseny rendezhető.
Esetleg ehhez hasonló kérdőívvel lehetne szavazni a helyszínekről. Gyorsabb, kényelmesebb,
praktikusabb, több ember szavazata fontosabb, mint pár ember érdeke.
A döntéshozó fórum a küldöttgyűlés, ezen nem tudunk változtatni. A vélemények
szavazással megkérdezhetőek.
12. Idén jellemzően környékbeli kupaversenyekre mentem, jövőre tervezem minél több MK
fordulóra(HFT) elmenni, a környékbeli versenyek rovására. Budaörsi, Hatvani, Dabasi,
Debreceni, ha a munkahely nem szól bele tuti, dunántúli versenyek nagy távolság miatt
kilőve. Anyagi lehetőségeimet figyelembe véve max. évi 20-25 versenyt tervezek évente.
Ez a válasz szerintem jól összefoglalja a többség véleményét, az adott régióhoz igazítva.
13. A néha előforduló pályák előtti torlódáson kellene valahogy segíteni.
Ez az év vége felé egészen jól sikerült már.
14. Nagyon nagy örömömre,és megelégedésemre szolgálna ha lenne,és még eliis ismernék
hogy a sziluettlövészet komoly lövészeti ágazat.
A sziluett lövészet sajnos nem a Field Target Szövetség szakágazata, hanem az MDLSZ-é.
Ennek ellenére mi is szorgalmazzuk, hogy rendszeresen legyenek ilyen versenyeink is.
15. - Több kérdésnél lehetett volna engedni a több választ.
Ld. Előbb, jövőre odafigyelünk erre is.

Van olyan kérdés, amire nem tudok választani, pl 12-es kérdés: se nem kimondottan MK, se
nem kimondottan helyi versenyre járok. Olyan versenyre megyek, ami éppen azon a hétvégén
van, amikor ráérek. Lényegtelen, hogy helyi, vagy MK.
A lehető legjobbat választottad, biztos vagyok benne.
16. Szívesen mennék több versenyre, ha anyagilag nem terhelne meg annyira!
A többség véleménye nagyjából elfogadhatónak ítéli az anyagi megterhelést, de nem
szeretne drágulást a nevezésekben.
A VB-re lehetne szervezni edzőtábort.
Van róla szó.
17. Népszerűsíteni kell a sportot. Nem a sok kelekótya marhasággal kell foglalkozni. Ha az
emberek egyáltalán tudnának erről a sportról. Az a baj, hogy 1000 emberből 2-3 tud arról,
hogy ez van.
Jövőre erre két kb 18-20 ezer fős látogatottságú rendezvényen (Nagy Sportágválasztó) is
lesz alkalom. Ezen kívül vadászati újságban is meg fogunk jelenni, és az elektronikus média
is a célkeresztben van. A VB jó apropó erre.
18. Túl sok a verseny. Ha valaki nem megy el szinte mindegyikre, akkor megkapja, hogy "te
mit dumálsz, nem is jársz versenyezni".
2010-ben is lesz miből választani, de az értékelhetőségi küszöbön változtatni kellene.
Furcsa, hogy az MK sorozaton nincs tárgyi díjazás, viszont helyi versenyek szponzoráltak.
Miért nem az MK sorozatra próbálnak meg az érintettek szponzorokat keresni?
Ezt az érintettektől kell megkérdezni. 2010-re kell szponzort szervezni, de ez manapság nem
egyszerű. Mindenestre vállaltam.
Vannak vizsgázott bírók, ám nincs bíráskodás. Kíváncsi lennék, hogy mit szólna pl. valaki, ha
kapna egy figyelmeztetést, vagy kizárást, mert pl. térdelő pályán a lőállást jelző karóra rakja a
puskát távolságméréshez. Nem egyszer előfordul. A célok továbbra sincsenek lefestve jópár
versenyen, holott a szabálykönyv is tartalmazza. Nem egy és nem két esetben fordult elő MK
fordulón is, hogy a cél gyak. srégen állt a a lőállásra. Át lehetett látni a KZ és a plate között.
Szabályozni kellene!
A bíráskodási szokásokon kell fejleszteni, egyetértünk.
19. Sajnos külföldön dolgozom és bármennyire is szeretnék részt venni a pályaelőkészítésben,
edzéseken vagy a versenyeken történő indulásokban, ez nagyon behatárolja a lehetőségeimet.
OK.
20. A fejlődésben leginkább az hátráltat, hogy nincs lehetőségem Budapesten, vagy
környékén belőni a felszerelésemet, és gyakorolni. Az edzések rendezését jó ötletnek tartom,
és részt is vennék rajtuk amikor csak lehetőségeim engedik.
Eddig azért nem léptem be egy egyesületbe sem, mert nem tudom hogy mit kapok azért, hogy
fizetem a tagdíjat. Erről még sehol nem volt szó.
Észrevételed nagyon fontos. A közép-magyarországi egyesületek némelyikének van lőtere.
Van, akinek megállapodása van egy lőtér használatára. A tagdíj egy kötelező valami, amit
mindenhol fizetni kell, és például lőtér látogatási lehetőséget kapsz érte, anélkül, hogy a
lőteret működtető egyesületnek ki kellene fizetni az évi akár 20 eFt-ot, mint tagdíjat.

A Debreceni VB-n azért nem veszek részt, mert 7,5J-os a fegyverem, és ahhoz messze van
tőlem, hogy nézőnek menjek, mert az élvezetesebb számomra, ha magam lövök. Amennyiben
nem lesz elegendő versenybíró/szervező, és megszervezik hogy többen utazzunk le egyszerre,
és elosszuk az útiköltséget, szívesen segítenék.
Erről lesz még bőven szó a közeljövőben.
Idén rontottam a statisztikákat, mert szeptember végén kezdtem versenyekre járni, így nem
tudtam egy kupában sem értékeltetni magamat.
(A 4 .es kérdésre a 2009 et jelöltem meg, mert nincs versenyengedélyem.)
Majd jövőre!!!
Köszönöm hogy megszerkesztettétek a kérdőívet. Remélem hasznos infókkal segítettem az
ügyet.
Köszönöm.
21. Akiknek ezt a kérdőívet elküldöd, azok részedre nem anonímek!
Persze, de nem tudom, hogy ki, mikor, és mit válaszolt. A válaszoknál nincsen rajta, hogy ki
töltötte ki! Az sem, hogy mikor! Szóval maradjunk annyiban, hogy anonim.
Lehetőséget kellett volna adni több válasz megjelölésére!
Igen. Ld előbb.
mutassa meg az összes választ
Ime.
22. A külfüldi ingazasom miatt,sajnos esnek ki versenyek,de ezen is probalok valtoztatni!
Köszönjük.
23. Egy kicsivel több segítség az újoncok felé!
Igyekszünk.
24. Idén munkahelyváltozás miatt nem tudtam edzeni, és versenyezni. :-(
Remélem, hogy rendeződtek a dolgok. J
25. Szeretném ha a HFT versenyeket lehetőleg erdős területen rendezzék. A célok kill zónáját
mindig fessék eltérő szinüre.
A HFT-s 16J-os kategória bevezetésével a lőtér kérdés nehezebbé vált. Keressük a
lehetőségeket. A KZ festés benne lesz a jövő évi szabályzatban.
26. A pályák nehézségét csak 7.5-ben könnyíteném.
Ez versenyszervezői hatáskör, bár a versenyzők nagy többsége ezt nem szeretné.
27 Nekem csak a pénzzel van gondom. Nincs állandó fizetésem és ráadásul tesómmal együtt
járok versenyekre. A fuvarköltséggel együtt 10 000 ft-ba kerül egy egy hétvégi verseny ami
nem a közelben van. De ennek ellenére szeretnék kijutni több nem megyei szintű versenyekre,
de azzal is anyi a baj hogy az utánpótlás kategóriában nincs senki. Mondhatni ezt csak
felnőttek űzhetik?! Egy egy megyei versenyen több kategória jön össze mint a magyar
kupasorozatokon vagy országos bajnokságokon. Én csak elmondtam a véleményemet.
Véleményed fontos. Az utánpótlás kérdése jövőre élesedik. Bízom benne, hogy a
népszerűsítő rendezvényekkel több lesz az ilyen korú versenyző.

28. valós - tartalmas - klub élet:
- sport-szakmai előadások, fórumok, (autentikus előadókkal)
témakörök: lövészeti alapismeretek, szabályok, fegyverek stb
- részvétel a klub éves programjának tervezésében, alakításában (éves nyitó megbeszélés)
- részvétel a klub munkájának éves értékelésében (záró megbeszélés)
- év közben kötetlen klubnapok - eredmények, okok
- évzáró klubestek szervezése: pl. vacsorák
Ezek nagyrészt egyesületi szintre tartozó feladatok/rendezvények.
Egyébként ettől függetlenül a szövetség is rendezhet ilyet (pl külföldi előadó).
29. A verseny előtt a belövőpálya -MINDEN ESETBEN- álljon a versenyzők rendelkezésére.
A hosszú szállitási út alatt a fegyverek elállitódhatnak.
Jogos kritika az ez év vége felé szervezett néhány verseny belövő-pályáját illetően.
A HFT versenyeken a célokat ne rakják RAKLAP mögé, mivel az egész felület találati
zónának minősül.
Viszont akár a kill zóna fele is eltakarható. És elég ennek is csupán egy testhelyzetből
látszania. A szabály szerint rakható raklap mögé.
30. szükségesnek vélem az amatör vagy B liga megszervezését, akár úgy is, hogy nekik is
lenne MK sorozatuk. ha ez nem történik meg véleményem szerint erősen beszűkül a
versenyzői tábor, és pont azt veszítitek el amire építhetnétek: a tömegbázist. félreértés ne
legyen, kell az élsport, de ne a hobbilövészek rovására, annál is inkább ne, mert belőlük, az ő
kitartásuk révén tart ma ott az FT, ahol tart. hibásnak tartom azt a kiépülőben lévő vonalat,
hogy a vasnyúl team akar a megmondó szerepkörében lenni. FT Pisti tréfája úgy tűnik
igencsak igaz lesz. persze ez csak az én meglátásom, és csak az én döntésem lesz az is, ha
csak a helyi versenyekre megyek, mert amint olvasom a mag már azt is kitalálta, hogy
versenyengedély nélkül ne is lehessen indulni MK-n, bár eddig csak nem lettünk értékelve. ha
ez a szemlélet nem változik azt gondolom sok ember megmarad a kertvégi lövöldözésnél, de
az sem elképzelhetetlen, hogy szétválik a "csapat”
Egyelőre itt mindenki amatőr. Nem értek egyet azzal, hogy a hobbilövészek miatt tart ott ma
ez a sport, ahol tart. Bővíteni kell a tagegyesületeink számát, és a versenyzőink számát is
(tömegbázis). A versenyengedély az értékeléshez kell. És egyébként nem drága (ld
összehasonlításképpen: MSSZ versenyengedély 12000 Ft / év).
A „csapat” szétválása nem elképzelhető komolyabb bírósági pereskedés nélkül, ami
senkinek nem használna.
személyesen szívesen beszélgetek, és akár részletesebben is kifejtem a gondolataimat Neket
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Szívesen, de nem tudom, hogy ki vagy, majd keress meg telefonon, vagy emailen.
30. killzónák láthatóságát javítani kellene (eltérő színű festés vagy fényes fémfelület)
Ld. Jövő évi szabálykönyv.
31. Minden FT és HFT versenyen legyen gyermek vagy ifjúsági kategória, függetlenül az
indulók számától.
Egyetértek, támogatni tudom. A verseny szervezőjétől függ.
32. Médiában sajtóban hirdessük a sportágat lehetőség szerint ne a legdrágább és "legjobb"
felszereléssel .

Erre konkrétan sor fog kerülni jövőre több alkalommal is. Sőt, segítséget is fogok ehhez
kérni tőletek.
Valamint tegyünk kötelezővé minden belépő számára legalább egy kupa sorozatot 7.5J-ban.
Ezt nem értem. Minden belépő versenyző vegyen részt egy kupasorozaton?
33. A kezdőknek a B liga az nagyon jó
Mégsem volt népszerű 2009-ben. Lehet, hogy máshogy kellene csinálni 2010-ben?
34. Jónéhány kérdésre több választ is megjelöltem volna. De kezdetnek ez sem rossz.
Köszönjük.
35. Sok erőt,egészséget a 2010-es VB sikeres megrendezéséhez! Amiben tudok segítek.
Köszönjük.
36. Szeretném,ha komolyabban vennék a szervezők a versenyre kiírtidőpontokat.Sokszor
előfordúl a késve kezdés.Ebből adódóan éhesen kell versenyezni.Hétköznap délben
ebéd,versenyen három és négy között.
Fontos szempont. Figyelni kell erre.
37. Jövöre rugos és PCP 7.5J-ben is indulnék
Örülök! (Ugyan nem tudom, hogy ki vagy, de a rugós tábor népszerűsítése is fontos.)
38. Több többlehetőséges válasz kellett volna (7-12-23-31-32-34), pl. 34: Sok sikeres találat
és Saját teljesítményemhez képest fejlődés
OK. Jövőre figyelünk erre is.
39 Azokat is kellene interjúvolni, akiknek nincs engedélye.
Megpróbáljuk valahogy kiterjeszteni, csak torzíthat.
40. ez a kérdő ív elég különleges volt.
És reméljük, hogy hasznos is.
41. még épp belekezdtem ajövő év naptárfüggö szeretnék minnél többre eljutni
OK.
42. Szerintem nagyon jók a versenyek, csak a nevezési díjat kéne egy kisit csökkenteni.
A válaszadók többsége megfelelőnek ítéli a jelenlegi díjakat.
43. A 7.5J-os távolságot 30m- ben maximálnám.
Ezt több alkalommal megvitattuk, és elvetésre került.
44. A VB pályépítés/ bíráskodás elég tág fogalom. Szerintem sokan hajlandóak lennének
segíteni, de nem mindegy hogy mit és mennyit. A pályaépítés fő munkálata úgyis a Debrecen
körnéyki lövésztársakra marad.
Erről lesz még bőven szó a későbbiekben.
45. Eddig még nem indultam versenyen, de a jövőben szeretnék többet foglalkozni a
sportággal, és kipróbálnám magam a versenyeken is.
Szívesen látunk. Gyere, valahol el kell kezdeni!

46. Legyen többször verseny közben is sebesség mérés.
Az ötlet magvalósítása szervező függő. Sajnos egyelőre MK fordulókon vesszük komolyan,
de minden versenyen kellene. Egyébként nem jellemző a sebességgel történő visszaélés,
hiszen úgyis csak magával tol ki a versenyző, ha machinál.
47. javaslom hogy akezdöknek töb segitség a haladoktól!
Erre az edzések lennének a legmegfelelőbbek. Ezen gondolkodunk.

Még egyszer szeretném megköszönni értékes válaszaitokat!!!
Üdvözlettel:
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