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

Elnökségi ülés 
2012. Január 13. (Péntek) 20.00 óra 

Skype konferencia 
 
 
 
Résztvevők: Dr. Békési László elnök valamint Fejes Tóth István, Kalmár Ferenc, Bozsoki Zoltán, Bognár László 

elnökségi tagok, László Tamás FB. 

 

Dr. Békési László megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség 5 tagja jelen van, az ülés 

határozatképes.  

 

Jegyzőkönyv-vezetésre az elnökségi tagok felkérik Bognár Lászlót, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség a 

jegyzőkönyvvezetőt 5 igen szavazattal elfogadja. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítésre az elnökségi tagok felkérik Bozsoki Zoltánt, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség a 

jegyzőkönyvvezetőt 5 igen szavazattal elfogadja. 

 
Napirendi pontok:  

1. OB-k rendez őinek kiválasztási módja  

Az elnökség a napirendi pontot megtárgyalta. Az OB-k rendezési elvénél az eddigi pályázatos 

rendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, emiatt az elnökség azt javasolja, hogy a VB 

rendezésénél megismert "rotációs" rendszer alapján legyenek meghatározva a magyar FT és HFT 

Országos Bajnokságok rendezői.  

A Szövetség tagegyesületei a szövetségi honlapon szereplő, betűrendben lévő egyesületi lista 

alapján kaphatnak jogot az FT és a HFT OB rendezésére: 

http://www.fieldtarget.hu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=13&lang=hu  

 

Egy adott évben a soron következő (a listában az előző évi rendezőt követő) egyesület jogosult 

elsődlegesen az OB megrendezésére. Amennyiben nem vállalja, a rendezési jog a következő 

egyesületé, és így tovább. Ha a listában szereplő utolsó egyesület sem vállal rendezést, akkor a lista 

elejéről folytatódik a sorrend. 

Hogy az adott évi OB-k rendezője és helyszíne mielőbb kiderüljön, az összes tagegyesületnek 

írásban (e-mailben) nyilatkoznia kell adott év február 28-ig, hogy amennyiben rájuk kerül a sor, meg 

kívánják-e rendezni az OB-t, és milyen helyszínen. Csak olyan helyszín jelölhető meg, ahol MK 

forduló már korábban megrendezésre került, és az OB szokásos színvonalának és célszámának 

megfelelő verseny lebonyolítható. 

A beérkezett nyilatkozatok alapján a betűrendi lista sorrendje szerinti első pozitívan nyilatkozó 

egyesületé a rendezési jog. Amennyiben ez az egyesület visszalépne, a soron következő pozitív 

nyilatkozatot tévő egyesület kapja a jogot, akinek a visszalépést követően 1 héten belül kell 

döntenie, hogy vállalja-e a rendezést. 

 

2012-ben a rotáció a 2011-es OB-ket rendező egyesületek utáni pozíciótól indul, tehát 

- az FT Országos Bajnokságot a Városi Lövészklub Tatabánya, 

- a HFT Országos Bajnokságot pedig a Fekete Sólyom Lövész Sportklub rendezheti elsődlegesen. 
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2. HFT szabálymódosítások: id őmérés eltörlése, el őírt testhelyzetek bevezetése  

2.1 Időmérés eltörlése: 3 nem, 1 igen, 1 tartózkodás 

Az elnökség a javaslatot elvetette. 

 

2.2 Legyen előírt testhelyzet a HFT-ben: 3 igen, 1 nem,  1 tartózkodás 

Az elnökség a javaslatot elfogadta. 

 

2.3 Egy HFT MK fordulón 2-4 db álló és 2-4 db térdelő előírt testhelyzetű célt kell kihelyezni: 5 igen 

Az elnökség a javaslatot elfogadta. 

 

2.3 2012-től az FT és HFT Magyar Kupa versenyei kategóriánként 50 célból álljanak: 5 Igen 

Az elnökség a javaslatot elfogadta. 

3. Közgy űlés id őpontja, felkészülés a közgy űlésre  

Békési László: A 2012 évi rendes közgyűlés időpontjának 2012. május 26-át javaslom az FT MK3 

fordulót követően. A rendes közgyűlésen teljes tisztújítást tartunk.  

 

Az elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta. 

4. Egyebek  

Fejes Tóth István javaslata: a 2012-es HFT OB egynapos verseny legyen, 2 turnusban, turnusonként 

30-30 (összesen 60) céllal. 3 igen, 1 nem,  1 tartózkodás 

 

Az elnökség a javaslatot elfogadta. 

 

Békési László: Új kérelem jövő héten kerül beadásra a HB megyei bíróságra a sportszövetséggé 

alakulásról. 

Az elnökségi ülést Dr. Békési László elnök 22:50-ko r lezárta. 
 
 
 
 

Bognár László 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
Bozsoki Zoltán 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


