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1. Max% rendszert az értékelésbe
2. A MK-ban elég lenne 5 forduló, amibᔐl az értékeléshez 3-ra kellene elmenniA fordulók 
helyszínei: 2 kelet, 2 nyugat, 1 közép Magyarország. 
A nevezési díjakat kellene még csökkenteni



El kéne gondolkodni azon, hogy az alapítók közül miért vannak egyre kevesebben a 
csapatban. A létszám növekvése jó, de minden elvesztett tag óriási veszteség!!! Miért 
változott meg a hangulat a versenyeken az utóbbi 1-2 évben?.

3. Örülnék a Senior kategóriának, ahol a hozzám hasonló korúak között dᔐlhetne el a 
helyezés. Vagyunk annyian "idᔐsebbek", hogy ez a kategória beleférjen. Több sikerélmény 
jutna nekünk is egy egy versenyen.

4. Anonim ????? hahaha!Ezekbᔐl simán meg mondom hogy ki vagy! Kellene több jelölhetᔐ 
kérdés! A 24. kérdés rossz,vagy hiányos.

5. Csökkentenéd a versenyek számát?

6. Nem volt idén éjszakai HFT verseny, ez jó buli pedig..

7. Soknak tartom a helyi kupafordulókat, 2010-ben, megpróbálok minden MK-kupára 
eljutni,és esetleg egy Dunántúli kupa sorozaton részt venni
Sok sikert, kellemes ünnepeket

8. Véleményem szerint a finom ebédet nem kellene kihagyni a versenyekbᔐl, pláne hᜐvös 
idᔐben, és egy megterhelᔐ verseny után.

Más: Egy-egy kérdéshez több válaszlehetᔐséget is tudnák adni, azaz szívem szerint többet is 
bejelölnék, pl.: ha gondom van, nem csak a internetet bújom, hanem hívom lövésztársaimat is.

9. Sajnos nem lehet többet bejelölni.(kivétel erᔐsíti a szabályt)

Sokan nem szánnának az ebédre, bár jól esik a meleg étel, lehet, hogy egy szendvicset hozna, 
és kész. Nem feltétlenül akarnak az emberek 1000.-Ft-ot kiadni ebédre, fᔐleg, mivel a 
családjuk várja ᔐket a meleg kajával.
Segítséget személyesen, magyar fórumon, és külföldi fórumon keresek. A rossz idᔐ relatív, de 
a szakadó esᔐ-jeges esᔐ eltántoríthat. Az elsᔐ versenyemen megélt tapasztalataimat megírtam 
a versenyzᔐi fórumon, a segítᔐkészek voltak vagy nem kérdés nagyon tág fogalom, és 
választani kell.
A fejlᔐdésemet természetesen a saját szintemhez mérem, de az igazán nagy sikerélmény 
Gyula legyᔐzése lesz:-)

10. Némely versenyen szervezetlenség volt.

11. Minden aktív klub kapjon az FT és HFT magyar kupaforduló helyszíneibᔐl legalább 1-1-t.

Valamint változatosabb helyszínt, ne legyen 1-nél több kupaforduló 1 adott helyen FT-n vagy 
HFT-n belül.

Esetleg ehhez hasonló kérdᔐívvel lehetne szavazni a helyszínekrᔐl. Gyorsabb, kényelmesebb, 
praktikusabb, több ember szavazata fontosabb, mint pár ember érdeke.



12. Idén jellemzᔐen környékbeli kupaversenyekre mentem, jövᔐre tervezem minél több MK 
fordulóra(HFT) elmenni, a környékbeli versenyek rovására. Budaörsi, Hatvani, Dabasi, 
Debreceni, ha a munkahely nem szól bele tuti, dunántúli versenyek nagy távolság miatt 
kilᔐve. Anyagi lehetᔐségeimet figyelembe véve max. évi 20-25 versenyt tervezek évente.

13. A néha elᔐforduló pályák elᔐtti torlódáson kellene valahogy segíteni.

14. Nagyon nagy örömömre,és megelégedésemre szolgálna ha lenne,és még eliis ismernék 
hogy a sziluettlövészet komoly lövészeti ágazat.

15. - Több kérdésnél lehetett volna engedni a több választ.
Van olyan kérdés, amire nem tudok választani, pl 12-es kérdés: se nem kimondottan MK, se 
nem kimondottan helyi versenyre járok. Olyan versenyre megyek, ami éppen azon a hétvégén 
van, amikor ráérek. Lényegtelen, hogy helyi, vagy MK.

16. Szívesen mennék több versenyre, ha anyagilag nem terhelne meg annyira! A VB-re 
lehetne szervezni edzᔐtábort.

17. Népszerᜐsíteni kell a sportot. Nem a sok kelekótya marhasággal kell foglalkozni. Ha az 
emberek egyáltalán tudnának errᔐl a sportról. Az a baj, hogy 1000 emberbᔐl 2-3 tud arról, 
hogy ez van.

18. Túl sok a verseny. Ha valaki nem megy el szinte mindegyikre, akkor megkapja, hogy "te 
mit dumálsz, nem is jársz versenyezni". 

Furcsa, hogy az MK sorozaton nincs tárgyi díjazás, viszont helyi versenyek szponzoráltak. 
Miért nem az MK sorozatra próbálnak meg az érintettek szponzorokat keresni?

Vannak vizsgázott bírók, ám nincs bíráskodás. Kíváncsi lennék, hogy mit szólna pl. valaki, ha 
kapna egy figyelmeztetést, vagy kizárást, mert pl. térdelᔐ pályán a lᔐállást jelzᔐ karóra rakja a 
puskát távolságméréshez. Nem egyszer elᔐfordul. A célok továbbra sincsenek lefestve jópár 
versenyen, holott a szabálykönyv is tartalmazza. Nem egy és nem két esetben fordult elᔐ MK 
fordulón is, hogy a cél gyak. srégen állt a a lᔐállásra. Át lehetett látni a KZ és a plate között. 
Szabályozni kellene!

19. Sajnos külföldön dolgozom és bármennyire is szeretnék részt venni a pályaelᔐkészítésben, 
edzéseken vagy a versenyeken történᔐ indulásokban, ez nagyon behatárolja a lehetᔐségeimet.

20. A fejlᔐdésben leginkább az hátráltat, hogy nincs lehetᔐségem Budapesten, vagy 
környékén belᔐni a felszerelésemet, és gyakorolni. Az edzések rendezését jó ötletnek tartom, 
és részt is vennék rajtuk amikor csak lehetᔐségeim engedik.
Eddig azért nem léptem be egy egyesületbe sem, mert nem tudom hogy mit kapok azért, hogy 
fizetem a tagdíjat. Errᔐl még sehol nem volt szó. 

A Debreceni VB-n azért nem veszek részt, mert 7,5J-os a fegyverem, és ahhoz messze van 
tᔐlem, hogy nézᔐnek menjek, mert az élvezetesebb számomra, ha magam lövök. Amennyiben 
nem lesz elegendᔐ versenybíró/szervezᔐ, és megszervezik hogy többen utazzunk le egyszerre, 
és elosszuk az útiköltséget, szívesen segítenék. 



Idén rontottam a statisztikákat, mert szeptember végén kezdtem versenyekre járni, így nem 
tudtam egy kupában sem értékeltetni magamat. 
(A 4 .es kérdésre a 2009 et jelöltem meg, mert nincs versenyengedélyem.)

Köszönöm hogy megszerkesztettétek a kérdᔐívet. Remélem hasznos infókkal segítettem az 
ügyet.

21. Akiknek ezt a kérdᔐívet elküldöd, azok részedre nem anonímek!
Lehetᔐséget kellett volna adni több válasz megjelölésére!
mutassa meg az összes választ 

22. A külfüldi ingazasom miatt,sajnos esnek ki versenyek,de ezen is probalok valtoztatni!

23. Egy kicsivel több segítség az újoncok felé!

24. Idén munkahelyváltozás miatt nem tudtam edzeni, és versenyezni. :-(

25. Szeretném ha a HFT versenyeket lehetᔐleg erdᔐs területen rendezzék. A célok kill zónáját 
mindig fessék eltérᔐ szinüre.

26. A pályák nehézségét csak 7.5-ben könnyíteném.

27 Nekem csak a pénzzel van gondom. Nincs állandó fizetésem és ráadásul tesómmal együtt 
járok versenyekre. A fuvarköltséggel együtt 10 000 ft-ba kerül egy egy hétvégi verseny ami 
nem a közelben van. De ennek ellenére szeretnék kijutni több nem megyei szintᜐ versenyekre, 
de azzal is anyi a baj hogy az utánpótlás kategóriában nincs senki. Mondhatni ezt csak 
felnᔐttek ᜐzhetik?! Egy egy megyei versenyen több kategória jön össze mint a magyar 
kupasorozatokon vagy országos bajnokságokon. Én csak elmondtam a véleményemet.

28. valós - tartalmas - klub élet:

- sport-szakmai elᔐadások, fórumok, (autentikus elᔐadókkal)
témakörök: lövészeti alapismeretek, szabályok, fegyverek stb 
- részvétel a klub éves programjának tervezésében, alakításában (éves nyitó megbeszélés)
- részvétel a klub munkájának éves értékelésében (záró megbeszélés)
- év közben kötetlen klubnapok - eredmények, okok
- évzáró klubestek szervezése: pl. vacsorák

29. A verseny elᔐtt a belövᔐpálya -MINDEN ESETBEN- álljon a versenyzᔐk rendelkezésére. 
A hosszú szállitási út alatt a fegyverek elállitódhatnak. A HFT versenyeken a célokat ne 
rakják RAKLAP mögé, mivel az egész felület találati zónának minᔐsül.

30. szükségesnek vélem az amatör vagy B liga megszervezését, akár úgy is, hogy nekik is 
lenne MK sorozatuk. ha ez nem történik meg véleményem szerint erᔐsen beszᜐkül a 
versenyzᔐi tábor, és pont azt veszítitek el amire építhetnétek: a tömegbázist. félreértés ne 
legyen, kell az élsport, de ne a hobbilövészek rovására, annál is inkább ne, mert belᔐlük, az ᔐ 
kitartásuk révén tart ma ott az FT, ahol tart. hibásnak tartom azt a kiépülᔐben lévᔐ vonalat, 
hogy a vasnyúl team akar a megmondó szerepkörében lenni. FT Pisti tréfája úgy tᜐnik 



igencsak igaz lesz. persze ez csak az én meglátásom, és csak az én döntésem lesz az is, ha 
csak a helyi versenyekre megyek, mert amint olvasom a mag már azt is kitalálta, hogy 
versenyengedély nélkül ne is lehessen indulni MK-n, bár eddig csak nem lettünk értékelve. ha 
ez a szemlélet nem változik azt gondolom sok ember megmarad a kertvégi lövöldözésnél, de 
az sem elképzelhetetlen, hogy szétválik a "csapat”

személyesen szívesen beszélgetek, és akár részletesebben is kifejtem a gondolataimat Neket 
Doki

30. killzónák láthatóságát javítani kellene (eltérᔐ színᜐ festés vagy fényes fémfelület) – Van 
ilyen törekvésünk.
31. Minden FT és HFT versenyen legyen gyermek vagy ifjúsági kategória, függetlenül az 
indulók számától.  

32. Médiában sajtóban hirdessük a sportágat lehetᔐség szerint ne a legdrágább és "legjobb" 
felszereléssel .Valamint tegyünk kötelezᔐvé minden belépᔐ számára legalább egy kupa 
sorozatot 7.5J-ban.

33. A kezdᔐknek a B liga az nagyon jó 

34. Jónéhány kérdésre több választ is megjelöltem volna. De kezdetnek ez sem rossz.

35. Sok erᔐt,egészséget a 2010-es VB sikeres megrendezéséhez! Amiben tudok segítek.

36. Szeretném,ha komolyabban vennék a szervezᔐk a versenyre kiírtidᔐpontokat.Sokszor 
elᔐfordúl a késve kezdés.Ebbᔐl adódóan éhesen kell versenyezni.Hétköznap délben 
ebéd,versenyen három és négy között.

37. Jövöre rugos és PCP 7.5J-ben is indulnék

38. Több többlehetᔐséges válasz kellett volna (7-12-23-31-32-34), pl. 34: Sok sikeres találat 
és Saját teljesítményemhez képest fejlᔐdés

39 Azokat is kellene interjúvolni, akiknek nincs engedélye.

40. ez a kérdᔐ ív elég különleges volt.

41. még épp belekezdtem ajövᔐ év naptárfüggö szeretnék minnél többre eljutni

42. Szerintem nagyon jók a versenyek, csak a nevezési díjat kéne egy kisit csökkenteni.

43. A 7.5J-os távolságot 30m- ben maximálnám.

44. A VB pályépítés/ bíráskodás elég tág fogalom. Szerintem sokan hajlandóak lennének 
segíteni, de nem mindegy hogy mit és mennyit. A pályaépítés fᔐ munkálata úgyis a Debrecen 
körnéyki lövésztársakra marad.

45. Eddig még nem indultam versenyen, de a jövᔐben szeretnék többet foglalkozni a 
sportággal, és kipróbálnám magam a versenyeken is.



46. Legyen többször verseny közben is sebesség mérés.

47. javaslom hogy akezdöknek töb segitség a haladoktól!


