JEGYZŐKÖNYV
Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség
Elnökségi ülés
2011. Január 21. (Péntek) 19.00 óra
Skype konferencia

Résztvevők: Dr. Békési László elnök valamint Fejes Tóth István, és Zemen József elnökségi tagok, László Tamás FB Elnök
és Scheirich Béla elnökségi tag jelezte, hogy késik, meghívottként később Pető László csatlakozik.
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 3 igen szavazattal elfogadja.

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2010 évi Field Target VB költségvetésének lezárása, jóváhagyása.(előterjesztő: Dr. Békési László)
2011 évi Field Target OB pályázati kiírásának megbeszélése. (mellékelve a tervezet)
A 2010. december 02-i Elnökségi ülés versenyszabályzat módosításainak megbeszélése, felülvizsgálata.
DLSE által szervezendő új évenkénti nemzetközi "Nyírerdő Nagydíj" Open verseny, és annak összevonása az
egyik HFT MK fordulóval. (meghívott: Pető László)
Felkészülés a közgyűlésre, beszámolók elkészítése
Egyebek.

A Napirendi pontokat az Elnökség 3 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiakban tárgyalja.

1.

2010 évi Field Target VB költségvetésének lezárása, jóváhagyása.(előterjesztő: Dr. Békési László)

Az előterjesztést az elnökség megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta, a közgyűlés számára beterjeszthetőnek
javasolta.

2.

2011 évi Field Target OB pályázati kiírásának megbeszélése. (mellékelve a tervezet)

László Tamás FB elnök csatlakozott az üléshez 19:50-kor.
Zemen József előadja, hogy egyik tagegyesületünk kérése alapján a Field Target OB időpontjának áthelyezését
javasolja Július 2-3-ról, Július 30-31-re, azaz cserét javasol a HFT MK 5-tel, mert az egyik lehetséges OB-re alkalmas
helyszín foglalt lesz az eredetileg kiírt időpontban.
Scheirich Béla elnökségi tag csatlakozott az üléshez 19:59-kor.
Az időpont-módosítással kapcsolatosan az elnökség a következő határozatot hozta:
A versenynaptárban az FT-OB időpontja az OB pályázat eldöntéséig (várhatóan február közepe) alternatív módon két
időponton szerepel: 2011. július 2-3 vagy 2011. július 30-31 – helyszíntől függően.
A határozatot az elnökség 4 igen szavazat mellett elfogadta.
Ezen kívül Zemen Józsefnek módosító javaslatai voltak a kiírás néhány pontjával kapcsolatosan, melyek az alábbi
pontokat érintették:
Étkeztetési ponthoz új sort kellene beszúrni: meleg reggeli és ebéd – 12 pont
szövetség által intézett fegyver-behozatali engedélyért ne járjon pont
pályaépítéshez: külön pontozandónak kellene lennie a 16,3J-nak és a 7,5J-nak külön épített pálya – 12 pont,
és a vegyes pálya -8 pont
A pályázati kiírás szövegét az elnökség megtárgyalta, és az elfogadott verziót a mai napon a honlapon megjelenteti.
1

3.

A 2010. december 02-i Elnökségi ülés versenyszabályzat módosításainak megbeszélése, felülvizsgálata.

A 2010. december 2-i kérdéses határozatok a következők voltak:
- 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!).
FT Szabálykönyv 13.6-os pont:
A legtávolabbi 25mm találati zónával rendelkező cél 40m távolságra lehet (16,3J kategória csak!).
Az elnökség a korábbi határozatait egyhangúan visszavonta, és a soron következő közgyűlés elé terjeszti
megbeszélésre.

4.
DLSE által szervezendő új évenkénti nemzetközi "Nyírerdő Nagydíj" Open verseny, és annak összevonása az
egyik HFT MK fordulóval. (meghívott: Pető László)
Pető László csatlakozott az üléshez 21:10-kor, és előadta hogy a DLSE egy évenkénti azonos időpontban
megrendezendő nemzetközi versenysorozatot indítana. Ez minden évben a „Madarak, fák ünnepe – Május 10”
közelében, ebben az évben Május 6-7-én kerülne megrendezésre a Nyírerdő Zrt támogatásával. A verseny péntekszombati napokon kerülne megrendezésre FT/HFT vegyes versenyként, és nem csak versenyengedélyesek indulhatnak
rajta. Ebben az évben a HFT MK III. fordulója ezzel a versennyel együtt kerülne megrendezésre. Lehet külön is nevezni.
Az Elnökség a javaslatot megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta, jó kezdeményezésnek tartja.

5.

Felkészülés a közgyűlésre, beszámolók elkészítése

Az Elnökség a közgyűlési felkészülési feladatokat megbeszélte, az elkészítendő beszámolók határidejét kijelölte. A
könyvelési anyagok Január 26-ra elkészülnek, az FB ülés február elején összehívható lesz.

6.

Egyebek
-

A 253/2004 –es kormányrendelet módosításához javaslatot kérnek, ehhez kellene szövegszerű javaslatot
küldenünk 2011. 02. 07-ig.
TAGFELVÉTEL: A Cívis Lövész Sportegyesület (4032 Debrecen, Nyék u. 99., képviselő: Tarsoly Károly) kéri
felvételét a Magyar Field Target Szövetségbe. Alapszabályát, és bírósági bejegyzését előírásszerűen
mellékelte. A tagfelvételt az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

Az elnökségi ülést Dr. Békési László elnök 21:59-kor lezárta.

Dr. Békési László
jegyzőkönyvvezető

Zemen József
Jegyzőkönyv-hitelesítő

2

