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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség 

Elnökségi ülés 
2010. december 02. (csütörtök) 19.00 óra 

Skype konferencia 
 

 
Résztvevők: Dr. Békési László elnök valamint Fejes Tóth István, és Zemen József elnökségi tagok, László Tamás FB Elnök. 
Scheirich Béla jelezte, hogy késik. 
 
Dr. Békési László megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség 3 tagja jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Jegyzőkönyv-vezetésre az Elnökségi tagok felkérik Dr. Békési László, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség a 
jegyzőkönyvvezetőt 3 igen szavazattal elfogadja. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítésre az Elnökségi tagok felkérik Zemen Józsefet, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség a 
jegyzőkönyvvezetőt 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja. 

 

Napirendi pontok:  
 

1. 2011 évi Magyar Kupa sorozat (FT / HFT) Szövetségi általános versenyszervezési kiírásának és értékelési 

szabályainak elfogadása (Előterjesztő: Zemen József) 

I. versenykiírás 

II. értékelési szabályzat 

III. szankciók 

2. 2010 évi szövetségi versenynaptár megbeszélése, és elfogadása (Előterjesztő: Fejes-Tóth István) 

3. A legutóbbi közgyűlés által a 2011 évre vonatkozó megváltozott FT / HFT versenyszabályok összefoglalása, és 

átvezetése. (Előterjesztő: Zemen József) 

4. Tagfelvétel (Előterjesztő: Dr. Békési László) 

5. Tájékoztató a sportszövetséggé válás kérdéséről, egyesületi ügyintézések állásáról. (Előterjesztő: Dr. Békési 

László)  

6. A Szövetség 2011 évi rendes közgyűlésének időpontja, meghirdetése, javasolt témái. A tagok közgyűlési 

képviseletének keretszámai. (Előterjesztő: Dr. Békési László) 

7. Versenyellenőri funkció megteremtéséhez szükséges intézkedési terv ismertetése, elfogadása. Versenybírói 

engedélyek meghosszabbításának kérdése. (Előterjesztő: Pető László) 

8. Minősítési szabályzat módosítása (Előterjesztő. Dr. Békési László) 

9. Egyebek  

I. A 2010 évi MK versenyek és helyi versenyek létszámának alakulása, szezonértékelés 

II. WFTF Szabálymódosítási témájához hozzászólási javaslat 

III. Banki második aláíró személyének megválasztása 

 

Scheirich Béla csatlakozott az üléshez 19:15h-kor, ettől az elnökségi ülés létszáma ezzel 4 fő lett. 

A Napirendi pontokat az Elnökség 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiakban tárgyalja. 

 

 

1. 2011 évi Magyar Kupa sorozat (FT / HFT) Szövetségi általános versenyszervezési kiírásának és 
értékelési szabályainak elfogadása (Előterjesztő: Zemen József) 

 
2011 évi Field Target és a Hunter Field Target Magyar Kupa általános kiírása 

 
- 7-7 FT és HFT MK fordulót tervezünk (2-2 fordulót Nyugaton és Keleten, 3-at Budapest 70 km-es körzete) , és 

1-1- OB-t szakáganként. 
- Magyar Kupa fordulót az az egyesület szervezhet, aki igazolta, hogy bírósági bejegyzése a sportegyesületi 

jelleget feltünteti. 
- 2011-ben MK forduló helyi versenyekkel együtt szervezhető. 
- A versenyeket a 2011 évre érvényes szabálykönyv szerint kell megrendezni. 
- Minden MK versenyre a verseny rendezőjének szövetségi versenyellenőrt kell felkérnie. 
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2011 évi Field Target és a Hunter Field Target Magyar Kupa értékelésének szabályai 

 
1. Az összesítésnél a Kupa versenyeinek legalább a fele + 1 verseny eredményét kell figyelembe venni ( pl. 6 vagy 

7 versenynél 4-et). 
2. A versenyző eredményei közül a legjobb eredmények kerülnek figyelembevételre, kétféle számítási mód 

szerint: 

• az elsődleges módszer az egyes versenyeken elért helyezések alapján történő pontozás. Az 1. hely 10 
pont, a 2. hely 9 pont, … a 10. hely 1 pont. A kupaösszesítésben az elsődleges sorrend a pontszámok 
összege alapján kerül megállapításra. 

• a másodlagos módszer az egyes versenyeken a versenyző eredményéből  számított százalékos érték. 
A kategória első helyezettje 100%-ot, a többi versenyző a hozzá képest számított százalékos értéket 
kapja. 

A kupasorozat végén a legtöbb ponttal rendelkező versenyző a kupa nyertese. Amennyiben az elsődleges 
sorrend szerint a díjazott helyezéseknél (1-3.) pontegyenlőség van, a másodlagos módszerrel számított 
százalékösszegek döntik el a sorrendet. 

3. Egy Magyar Kupa versenyen egy adott kategóriát csak akkor lehet értékelni (díjazni és pontozni), ha abban 
legalább 5 versenyző indult. Ellenkező esetben a kategória versenyzőit a szabálykönyvben leírt erősorrend 
szerint egy kategóriával feljebb kell sorolni, és abban értékelni. Átsorolás csak azonos fegyver energia 
kategórián belül lehetséges. 

4. A Magyar Kupa év végi összesítésében egy kategóriát csak akkor lehet díjazni, ha abban legalább 5 
értékelhető (legalább a fele+1 versenyen részt vett) versenyző van. Az Összevont Ifjúsági kategória a 
versenyeken is és a Magyar Kupa összesítésében is létszámtól függetlenül értékelésre kerül. 

5. A Magyar Kupa versenyei összevonhatók a helyi kupasorozatok versenyeivel. 

 
2011 évi Field Target és a Hunter Field Target Magyar Kupa szervezésével kapcsolatos szankciók 

 

- Abban az esetben, ha a Magyar Kupa sorozat valamelyik versenyét a versenyszervező hibájából törlik, akkor 
az egyesület lehetőséget kap a verseny megismétlésére (ha ezzel a versenyen résztvevő versenyzők többsége 
egyetért), de a versenyszervezési támogatást (nevezési díjat) köteles visszatéríteni a versenyzőknek és 

emellett a 10%-os szövetségi hozzájárulást is meg kell fizetnie. 
 

A napirendi pontot az Elnökség 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

2. 2010 évi szövetségi versenynaptár megbeszélése, és elfogadása (Előterjesztő: Fejes-Tóth 
István) 

 
A javaslatot az Elnökség áttekintette és egyhangúlag a következő döntést hozta.  
 
A Magyar Kupák tervezett ideje: 
HFT1  -  02.12. 
FT1  - 03.05. 
HFT2  -  03.26. 
FT2  -  04.16. 
HFT3  -  05.07. 
FT3  -  06.04. 
HFT4  -  06.18. 
FTOB  -  07.02-03. 
FT4  -  07.16. 
HFT5  - 07.30. 
FT5  -  08.27. 
HFTOB  - 09.24-25. 
FT6  -  10.08 
HFT6  -  10.22 
FT7  -  11.12 
HFT7  -  11.26 
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Kiemelendő: 
FT OB + III. Hungarian FT Open időpontja: 2010. július 1-2. 
FT OB szervezésére pályázati határidő: 2010. február 12. 16.00 óra 
HFT OB + I. Hungarian HFT Open időpontja: 2010. szeptember 24-25. 
HFT OB szervezésére pályázati határidő: 2010. május 7. 16.00 óra 

 
A versenyszervezésekkel kapcsolatos egyeztetést Fejes Tóth István elnökségi tag végzi. 
 

 

3. A legutóbbi közgyűlés által a 2011 évre vonatkozó megváltozott FT / HFT versenyszabályok 
összefoglalása, és átvezetése. (Előterjesztő: Zemen József) 

 
Az elnökségi hatáskörbe utalt kérdésekről az Elnökség a következő határozatokat hozta: 
Valamennyi, az elnökségi hatáskörbe utalt javaslatot az Elnökség egyhangúan, 4 szavazattal elfogadta: 

- Ajánlás szintjén az Elnökség elfogadta, hogy a versenyszervező nyúlós vagy átlátszó visszahúzó zsinórt 
lehetőleg ne használjon. 

- Egy pályán maximum összesen 4 cél kerülhet elhelyezésre (pl.: 2 fekete 1-1 színes, 4 fekete). 
- A maximális tévedés a távolsági határokra kihelyezett céloknál 1 méter lehet felfelé. 
- Ajánlás szintjén az Elnökség elfogadta, hogy a helyi versenyeken is lehetőleg legyen időmérés, amennyiben 

nincsen, akkor az külön kerüljön feltüntetésre a versenykiírásban. 
- Amennyiben a meghibásodott, vagy óvás miatt kivett célok száma eléri a célok számának 10%-t, akkor a 

versenyt érvényteleníteni kell. (Ebben az egy kérdésben nem egyhangú volt a szavazás, hanem 3 igen, és 1 
nem mellett került elfogadásra.) 

 
Új Elnökségi szabálymódosító javaslat: 
 

- FT Szabálykönyv 13.6, és 13.7-es pont:  
A legtávolabbi 15mm találati zónával rendelkező cél 25m távolságra lehet (16,3 J és 7,5 J egyaránt!). 
A javaslatot az Elnökség egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta. 

 
- FT Szabálykönyv 13.6-os pont:  

A legtávolabbi 25mm találati zónával rendelkező cél 40m távolságra lehet (16,3J kategória csak!). 
A javaslatot az Elnökség egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta. 

 
A 2010. 05.08-án tartott Közgyűlés döntései a fenti döntésekkel együtt a szabálykönyvekben átvezetésre kerültek és 
rövidesen kiadásra kerülnek. 

 

 

4. Tagfelvétel (Előterjesztő: Dr. Békési László) 
 
Az Alpokalja Lövészegyesület nevében Kincse Attila Elnök hivatalosan kéri az egyesületük felvételét a Magyar Field 
Target Szövetség tagjainak sorába. Az Egyesület a tagfelvételi kérelmet, az Alapszabályt és a bírósági végzést 
hivatalosan megküldte. 
 
Az Elnökség a dokumentumok megvizsgálása után egyhangúlag a tagfelvétel támogatása mellett döntött 2011 
január 1-i hatállyal. 

 

 

5. Tájékoztató a sportszövetséggé válás kérdéséről, egyesületi ügyintézések állásáról. 
(Előterjesztő: Dr. Békési László)  

 
Tagegyesületek, akik már módosították alapszabályaikat, vagy eredetileg is megfelelő volt: 

1. Bihari Lövészklub  
2. Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület  
3.Püspökladányi Városi Lövész- és Tömegsportklub  
4. Rumcajsz Lövész Egylet  
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5. Vasnyúl Field Target (Tereplövész) Egyesület  
6. Honvéd Arrabona Sportegyesület 
7. Alpokalja Lövészegyesület 

 
Tagegyesületek, akik még NEM módosították alapszabályaikat: 

1. Debreceni Honvéd Sport Egyesület  
2. Jáki Sportegyesület  
3. Mátyásföldi Technocoop Lőegylet  
4. "SASSZEM" Sportlövész Egyesület  
5. Városi Lövészklub (Tatabánya) 
6. Visegrádi Erdész-Lövész Klub  
7. Tömegsport Klub Zsira 

 
Az Elnökség felhívja az egyesületek figyelmét, hogy korábbi döntése alapján 2011-ben csak az az egyesület 
rendezhet Magyar Kupa fordulót, aki az Alapszabály módosítását megtette, és az illetékes Bíróság 
Sportegyesületként tartja nyilván. 
 

 

6. A Szövetség 2011 évi rendes közgyűlésének időpontja, meghirdetése, javasolt témái. A tagok 
közgyűlési képviseletének keretszámai. (Előterjesztő: Dr. Békési László) 
 

Az Elnökség a Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség soron következő rendes közgyűlésének 2011. február 12-
t javasolja, a HFT verseny utáni 14.00 órai kezdettel. A közgyűlés javasolt napirendi pontjai: 

 
i. A 2010. 11. 20-i rendkívüli elnökségi ülés döntéseinek jóváhagyása 
ii. Elnöki beszámoló a 2010 évi Field Target VB-ről, szervezéséről, költségvetéséről. 
iii. Elnökségi beszámoló a 2010 évről 
iv. 2010 évi Mérleg és Pénzügyi beszámoló elfogadása, 2011 évi költségvetési terv ismertetése 
v. Felügyelő bizottság beszámolója  
vi. Közhasznúsági beszámoló, annak elfogadása  
vii. Sportszövetséggé válás kérdése, tagok beszámolója az alapszabály-módosításaikról 
viii. Egyebek - Beterjesztett javaslatok megtárgyalása 

 
A javaslatot az Elnökség egyhangúan elfogadta, azzal a kitétellel, hogy a közgyűlés előtt minimum 2 héttel az Elnökség 
ülést tart a Közgyűlés napirendi pontjait illetően. 

 
A közgyűlésen a tagok küldhető képviselőinek száma a versenyzőik függvényében a következőképpen alakul: 

 
Alpokalja Lövészegyesület    1 
Bihari Lövészklub Sport Egyesület   1 
Debreceni Honvéd Sport Egyesület    1 
Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület   6 
Honvéd Arrabona Sportegyesület    1 
Jáki Sportegyesület     2 
Mátyásföldi Technocoop Lőegylet    1 
Püspökladányi Városi Lövész- és Tömegsportklub  2 
Rumcajsz Lövész Egylet     1 
SASSZEM Sportlövész Egyesület    1 
Tömegsport Klub Zsira     1 
Városi Lövészklub Tatabánya    3 
Vasnyúl Field Target (Tereplövész) Egyesület  4 
Visegrádi Erdész-Lövész Klub    1 
ÖSSZESEN:     26 
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7. Versenyellenőri funkció megteremtéséhez szükséges intézkedési terv ismertetése, 
elfogadása. Versenybírói engedélyek meghosszabbításának kérdése. (Előterjesztő: Pető 
László) 

 
Az Elnökség az érvényben lévő SZMSZ szerinti Versenybírói Bizottságot jelen határozatával hivatalosan megalakítja. 
Vezetőjeként Pető Lászlót kéri fel, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség Pető Lászlót egyhangúlag megválasztotta a 
Versenybírói Bizottság vezetőjének. 
 
A Versenybírói Bizottság 2 tagjára a következő javaslatok érkeztek: Scheirich Béla, Zemen József. A jelöltek a jelölést 
elfogadták. Scheirich Bélát az Elnökség 3 igen és 1 tartózkodás mellett megválasztotta a versenybírói bizottság egyik 
tagjának. Zemen Józsefet az Elnökség 3 igen és 1 tartózkodás mellett megválasztotta a versenybírói bizottság másik 
tagjának.  
 
A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Versenybírói Bizottsága ezzel hivatalosan megalakult. Elnöke: Pető 
László, tagjai: Scheirich Béla és Zemen József. 
 
Az Elnökség a Versenyellenőri funkció bevezetésével kapcsolatosan a kezdeti intézkedéseket megtette, a 
szabálykönyvekben a feladatokat leírta. A versenyellenőrök a Versenybírói bizottság vezetője által az ország területét 
lefedő módon a versenybírók közül rövidesen felkérésre kerülnek, és oktatásban részesülnek tevékenységüket illetően. 
2011-től minden Magyar Kupa fordulóra a verseny szervezőjének egy versenyellenőrt fel kell kérnie. 
 
A jelenlegi versenybírók bírói engedélye 2010 december 31-én lejár. Az aktív versenybírók engedélye a Versenybírói 
Bizottság elbírálása alapján részben meghosszabbításra kerül két évvel, mert lényeges versenyszabály-módosítás nem 
történt. Képzést és vizsgát csak az új bírók esetében tervezünk. Az új bírói igazolványok a VB-re kiadott 
igazolványoknak megfelelően kártya formátumúak lesznek. A későbbiekben a versenybírók osztályozásra fognak 
kerülni. 
 

 

8. Minősítési szabályzat módosítása (Előterjesztő. Dr. Békési László) 
 
Szövegszerű javaslat: 
A minősítés alapja a versenyző által elért pontszám és a versenyen elérhető maximális pontszám hányadosaként 
kapott százalékos eredmény. 
 
A másodosztályú minősítéshez egy alkalommal kell minősítő versenyen 40%-os eredményt elérni. 
Az elsőosztályú minősítéshez egy alkalommal kell minősítő versenyen 60%-os eredményt elérni. 
A mester osztályú minősítéshez két alkalommal kell minősítő versenyen 70%-os eredményt elérni. 
A nagymester osztályú minősítéshez három alkalommal kell minősítő versenyen 80%-os eredményt elérni. 
 
A mester- vagy nagymester osztályú minősítéshez csak azonos kategóriában elért eredmények vehetőek figyelembe. 
 

Fenti javaslatot az Elnökség egyhangúan elfogadta, és meghatalmazza az Elnököt, hogy a szabályzatot ennek 

megfelelően módosítsa és kiadja. 

 

9. Egyebek  
 

i. A 2010 évi MK versenyek és helyi versenyek létszámának alakulása, 
szezonértékelés 

 
Kisebb nehézségektől eltekintve sikeresen lebonyolítottuk a Magyar Kupasorozatot. Az év során nagyon sok verseny 
volt, ez nagyon megterhelte a versenyzőket. Korábbi években az értékelt versenyzők sem hagytak ki annyi versenyt, 
mint az idén. 
 
FT MK 
A PCP16J kategóriában 19 versenyző került értékelésre, a PCP7,5-ben 9 fő. A Rugós 7,5 kategóriában 6 főt értékeltünk. 
Az Összevont ifjúdági kategóriában 3 értékelt versenyző volt. Ez összesen azt jelenteti, hogy az idei FT MAGYAR KUPA 
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teljes évében mindösszesen 19+9+6+3=37 fő került értékelésre. Tavaly 32 fő került értékelésre, 2 éve 25 fő, tehát a 
létszám lassan, de emelkedik. 
 
HFT MK 
Az idén HFT MK-ban VM16-ban 11 értékelhető versenyző volt. VM7,5-ban 11 fő értékelhető versenyző volt. V7,5-ban 5 
fő került értékelésre. Összevont ifjúsági kategóriában 4 fő volt értékelhető. Ez összesen azt jelenteti, hogy az idei HFT 
MAGYAR KUPA teljes évében mindösszesen 11+11+5+4=31 fő került értékelésre. Tavaly 28 fő került értékelésre, 2 éve 
21 fő, tehát itt is emelkedik a létszám. 

 
Gratulálunk a díjazottaknak, és bízunk benne, hogy a jövő évi versenyszervezési változásokkal mind több és több 
értékelhető versenyzőnk lesz! 

 

ii. WFTF Szabálymódosítási témájához hozzászólási javaslat 
 
Szövetségi javaslat:  

- A használható fegyverszíj leírása és használatának pontos meghatározása szükséges. A fegyver elején és 
hátulján rögzített, a fegyver hordására is alkalmas egyszeres fegyverszíj használatát támogatjuk, de a lasszó 
használatát nem támogatjuk.  

- A cél minden testhelyzetből való láthatósága a távcsőn keresztül legyen értendő.  
- A fegyverek sebességének mérésekor tűrési értéket kell megállapítani. 
- Az időmérés egységesítésének kérdése, a jelenlegi megtartása. 
- A 15 mm Kill Zone megtartása, és 25 méterig történő kihelyezése. 
- A 25 mm Kill Zone kihelyezése 40 méterig. 

 
Az Elnökség megbízza László Tamást (mint WFTF kapcsolattartót, hogy a fenti javaslatokat e-mailen a WFTF 
elnökének elküldje. 

 

 

iii. Banki második aláíró személyének megválasztása 
 
Az Elnökség úgy dönt, hogy a CIB Banknál lévő Forint és Euró folyószámla második aláírójának – a korábbi egyik 
elnökségi tag, Vicsotka Gyula lemondása miatt - második személyként, az Elnökkel közösen eljáróként a következő 
Elnökségi tagot határozza meg: 
 
- Zemen József 
Lakcím: 2225 Üllő, Ócsai út 51.. 
 
A javaslatot 3 igen és 1 tartózkodás mellett az Elnökség megszavazta. A jelölt elfogadja a megbízást. 

 
Az elnökségi ülést Dr. Békési László elnök 23:05-kor lezárta. 

 

 

 
Dr. Békési László  
jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Zemen József 
Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


