
Elnökségi  ülés jegyzőkönyv 

 

 

Dátum:  2014. szeptember 15.                  

idő:   20:00 

Helyszín: Skype konferencia 

 

Résztvevők: 

Bognár László elnök 

Boros Pál  elnökségi tag 

Szilágyi Sándor elnökségi tag 

Fejes Tóth István elnökségi tag 

Sipka Péter elnökségi tag 

 

Bognár László elnök az ülést 20:00-kor megnyitja. 

A jegyzőkönyv vezetésére Sipka Pétert, a jegyzőkönyv hitelesítésére Fejes Tóth Istvánt kérik fel, akik a 

felkérést elfogadják. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. MAPOSZ téma 

2. FT OB-n történt óvás megvitatása 

3. Szabálymódosítások 

 

A napirendi pontokhoz további javaslatok nem érkeztek. 

A napirendi pontokat az elnökség  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

 

1. MAPOSZ  téma 

 

Bognár László elnök levélben hivatalosan megkéri a MAPOSZ elnökétől,  Butkai  Cs. Zoltántól a 

MAPOSZ dokumentumait másolatban és amennyiben a dokumentumok rendben vannak a Magyar 

FIeld Target Szövetség átengedi (lemond) a ’benchrest’ lövészet Magyarországi képviseletéről  a 

MAPOSZ javára. Egyúttal javasoljuk az együttműködést a két szövetség között. 

Határozat: az elnökség a fentieket 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

2. FT OB-n történt óvás megtárgyalása.  

 

Az Elnökség a körülmények és a szabályok figyelembe vételével helyben hagyja a 2014 évi FT 

Országos Bajnokságon a benyújtott óvás után hozott utolsó bírói döntést, így a kihirdetett eredmény 

végleges.   

Határozat: az elnökség 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 



 

Sas Ferenc versenyeredményét az Országos Bajnokság eredménylistájában VK (versenyen kívüli) 

megjelöléssel kell feltüntetni. 

Határozat: az elnökség 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

 

3. Szabálymódosítások 

 

Szabálymódosítások 2015. január 1-től érvényesek 

 

Az KFC javaslatát hogy legyenek-e vegyes FT/HFT versenyek a Magyar Kupa sorozatban az elnökség 

Határozat: az elnökség 4 nem, 1 igen szavazattal elutasította. 

 

HFT szabálykönyvben módosítás: 

5.2  A fegyveren, távcsövön semmilyen módosítás, kiegészítő nem lehet (pl.:lövés közben nyitott  

bipod, széljelző, vízszintező) Árnyékoló és gyári állapotú szemgumi használata megengedett. 

Határozat: az elnökség 5 igen szavazattal  elfogadta. 

 

 

FT/HFT szakágra közösen vonatkozó szabálymódosítás: 

A versenyzők a versenyt/fordulót a csapat és pályabeosztásnak megfelelően, a vezető versenybíró 

jelére kezdhetik meg. A verseny/forduló addig tart, amíg összes csapat, az össze pályát meg nem 

lőtte, vagy a vezető versenybíró a versenyt/fordulót megszakítja és befejezettnek nyilvánítja. Amikor 

az összes pályát az összes csapat meglőtte, akkor a vezető versenybíró a versenyt/fordulót 

befejezettnek nyilvánítja.  

Az a versenyző, aki a verseny/forduló ideje alatt egy pályán egyedül, csapattársa felügyelete nélkül lő, 

annak az így meglőtt pályáját a pontozólapra 0 találattal kell feljegyezni és a versenyzőt, valamint a 

csapat többi tagját figyelmeztetésben kell részesíteni az első esetben, a második és minden további 

esetnél a szabályzat 23.3.-as pontjának megfelelően a csapat összes tagját 1-1 pont levonással kell 

büntetni. A figyelmeztetést a pontozólapon fel kell tüntetni. 

A verseny idején kívül a versenypályán lőni tilos. Azt a versenyzőt, aki ezt a tilalmat megszegi, a 

versenyből ki kell zárni. 

Határozat: az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Módosítás: 

10.3. Egy csoport minimum 2 /kettő/ - maximum 4 /négy/ fő lövészből áll.  

Új pont: 

10.3.2 A csoportnak együtt kell kezdenie a versenyt, és együtt is kell befejeznie. Ha a versenyző a 

verseny befejezése előtt elhagyja a csoportot, akkor csak az addigi pontszáma vehető figyelembe. Ezt 

a szabályt a versenybíró sem bírálhatja felül. 

Új pont: 

18.2.1 A pontozólapra csak csapattárs vagy versenybíró jegyezhet be pontot. 

Határozat: az elnökség a fenti módosításokat 5 igen szavazattal elfogadta. 

 



 

  

 

FT szabálykönyv, új, beillesztendő pont: 

A nemzetközi szabálykönyvnek megfelelően a fegyveren a válltámaszon kívül semmilyen oldalirányú 

támaszték használata, ami 15 foknál nagyobb szöget zár be (csirkeláb stb.) nem engedélyezett 

Határozat: az elnökség 5 igen szavazattal  elfogadta. 

 

 

MK és OB versenyeken minimális induló létszám egy kategóriában 4 fő. 

Határozat: az elnökség 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

 

Bognár László elnök az ülést 2014. szeptember 16. 00:07 órakor bezárta 

 

 

 

 

Sipka Péter       Fejes Tóth István 

jegyzőkönyvvezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


