JEGYZŐKÖNYV
ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Helye: Skype konferencia
Ideje: 2017. december 31. 10 :00
Jelen vannak:
Bognár László elnök
Németh Zsolt elnökségi tag
Sipka Péter elnökségi tag
Bognár László 10:00-kor az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetőnek Sipka Pétert kérik fel.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Németh Zsoltot kérik fel.
Sipka Péter és Németh Zsolt a felkérést elfogadják.

Bognár László a napirendi pontoknak a következőket javasolja:
Napirendi pontok:
1. 2018 évi versenyengedély díjának pontosítása
2. 2018 évi HFT versenyszabályzat javítása
A javasolt napirendi pontokat
3 igen
szavazattal az elnökségi ülés elfogadta.

1. 2018. évi versenyengedély díjának pontosítása
2018. január 1-től
- új versenyengedély kiváltásának a díja: 3000 Ft
- versenyengedély meghosszabbításának a díja az adott versenyévben január 31-ig 3000 Ft, február 1és december 31. között 4500 Ft
Az Elnökségi a javaslatot elfogadta.
3 igen
szavazattal elfogadta.

2. 2018 évi HFT versenyszabályzat pontosítása
A 2018. évi HFT versenyszabályzat 1.4.1. pontja helyesen, mivel ellentmonf az 5.5. pontnak és az
Elnökség eredeti szándéka szerint az 5.5. pont kerül alkalmazásra

1.4.1 Speciális Field Target kiegészítők használata nem megengedett: Széljelző, libella
használata nem engedélyezett. Bipod használata a fegyver megtámasztására nem
megengedett. Egyéb kiegészítő a fegyver agyazásán, beleértve a „stoppolófát”, a
térdtámaszt, vagy más, támasztást segítő alkatrészt, amely az agyazás (előagy)
magasságát növeli, de az agyazásnak nem egybeépített része maximum 150 mm-es
magasságig (a csőtengely és az előagy alsó pontja között mérendő) engedélyezett. A
hónaljkampó használata engedélyezett. Amennyiben a fegyveren ezt meghaladó
mértékben kiegészítők találhatók, azokat a verseny kezdete előtt el kell távolítani,
vagy nem átlátszó ragasztószalaggal el kell azokat takarni. Fegyverszíj használata
megengedett a fegyver vállon történő szállítására és az használható a lövés
elősegítésére is. Egyedi egyrészes agyazás engedélyezett, de a csőtengely és az
agyazás alja között maximálisan 150 mm távolság lehet.

Az Elnökség a pontosítást
3 igen
szavazattal elfogadta.

Bognár László az elnökségi ülést 10:15- kor bezárta

k.m.f

ELNÖK

Jegyzököny vezető

Jegyzőkönyv hitesítő

