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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Magyar Field Target (Tereplövész) Országos Sportági Szövetség 
Elnökségi ülés 

2012. október 29. (hétfő) 20.00 óra 
Skype konferencia 

 

 

Résztvevők: Bálint Zoltán elnök valamint Fejes Tóth István, Szilágyi Sándor, elnökségi tagok valamint Boros Pál 

versenyző hallgatóként vesz részt az ülésen. 

 

Bálint Zoltán megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes.  

 

Jegyzőkönyv-vezetésre az Elnökségi tagok felkérik Szilágyi Sándort, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség a 

jegyzőkönyvvezetőt 3 igen szavazattal elfogadja. 

Jegyzőkönyv-hitelesítésre az Elnökségi tagok felkérik Fejes Tóth Istvánt és Bálint Zoltánt, akik a jelölést elfogadják. Az 

Elnökség a jegyzőkönyv hitelesítőket 3 igen szavazattal elfogadja. 

 

 

Napirendi pontok:  
 

1. Szabálykönyvek átnézése és módosítása 

2. VB csapat kiválasztása – pontosítás 

3. Bizottság választása 

4. Egyebek 

  

 

1. Szabálykönyvek átnézése és módosítása 
 

Bálint Zoltán elnök javasolja, hogy a módosítandó szabálykönyveket a következő elnökségi ülésen, 

elfogadásra előkészített állapotban terjessze be az elnökség. A feladattal megbízza Fejes Tóth Istvánt és 

Szilágyi Sándort. Javasolja továbbá, hogy a szabálykönyv tartalmazzon piktogramokat vagy fotókat, a kötelező 

testhelyzetek helyes és helytelen módjáról, valamint a nemzetközi szabályzatokhoz minél jobban közelítsen a 

szabálykönyv. 

 

A javaslatot 3 igen szavazat mellett az Elnökség megszavazta. 

 

20:20 perckor Németh Zsolt versenyző csatlakozik az üléshez. 

  
2. VB csapat kiválasztása – pontosítás 

 
Bálint Zoltán elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2013-as VB-re a magyar csapatot 8 fővel benevezte és 

javasolja, hogy a VB 8 fős keretének kiválasztása az alábbi legyen: 

- A Magyar Csapat, a 2011-ben a közgyűlés által megszavazottak szerint kerüljön kiválasztásra, valamint azt 

kiegészítve javasolja, hogy az aktuális VB-t megelőző évben, az a magyar versenyző, aki a legjobb 15 

között végzett, a következő évben eredményének elismeréseként helyet kapjon a Magyar Csapatban. 

Javasolja továbbá, hogy 2013-ban a Magyar Csapat kiválasztás végső időpontja június 30. legyen, és az 

addig lezajlott Magyar Kupafordulók, valamint az Országos Bajnokság két külön napjának eredményei 

szerint felállított erősorrend alapján kerüljön meghatározásra úgy, hogy az eredményeknél a fele +1 

versenynapot kell figyelembe venni. A rangsor a Magyar Kupa értékelésével egyezik meg: tehát 

elsődlegesen a helyezésből adódó pontszámok összege, másodlagosan pedig az első helyezetthez 

viszonyított százalékok összege számít. Amennyiben ezen kiválasztottak közül valaki nem vállalja a 

csapatban való szereplést, illetve a VB-n történő részvételt, helyette az e rangsorban soron következő 

versenyző kerül a csapatba. 
  
 A javaslatot 3 igen szavazat mellett az Elnökség megszavazta. 
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3. Bizottság választása 
 

- Bálint Zoltán elnök felhívja a figyelmet, hogy a Versenybírói Bizottság mandátuma lejárt, így új bizottsági 

tagok megválasztása vált szükségessé. Javasolja Boros Pált, Zemen Józsefet és Fejes Tóth Istvánt a 

versenybírók közül, a Versenybírói Bizottsági feladatok ellátására. Javasolja, hogy a Versenybírói 

Bizottság elnöke Boros Pál legyen. A jelen lévő Boros Pál és Fejes Tóth István a jelölést elfogadja Zemen 

Józsefet pedig a holnapi nap folyamán személyesen kéri fel Bálint Zoltán a feladat ellátására. 

 

 A javaslatot 3 igen szavazat mellett az Elnökség megszavazta. 

 

 

4. Egyebek 
  

- Bálint Zoltán elnök előterjeszti, hogy megkeresés érkezett a pontszámítási rendszerrel kapcsolatosan. Az 

előterjesztést az elnökségi tagok megtárgyalták, de nem látták indokoltnak a változtatást és 3 nem 

szavazattal elutasították. 
- Az elnökség, Sipka Péter versenyző, 5 fő alatti értékelésre vonatkozó javaslatának megtárgyalását, a 

következő elnökségi ülésre halasztotta.  
- Bálint Zoltán tájékoztatja az elnökséget, hogy a MOB kérésének megfelelően újra beadta a szükséges 

dokumentációkat a tagfelvételi kérelemmel kapcsolatosan. 
  

 

 

 

 

 

Az elnökségi ülést Bálint Zoltán elnök 21:22-kor lezárta. 

 

2012.10.29. 

 

 

 

Szilágyi Sándor 

           jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

    Fejes Tóth István      Bálint Zoltán 

           jegyzőkönyv-hitelesítő                    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


