
Elnökségi ülés 
 

Ideje: 2019. január 22.  19:30 

Helyszín: Skype konferencia 

 

Jelen vannak: 

 

Bognár László elnök 

Németh Zsolt elnökségi tag 

Sipka Péter elnökségi tag 

 

Bognár László az ülést 19:30-kor megnyitja 

 

Jegyzőköny vezetőnek Sipka Pétert kérik fel. 

Jegyzőköny hitelesítőnek Németh Zsoltot kérik fel. 

 

Napirendi pontok: 

 

1., FT VB 2019  

2., Törvényszéki bejegyzés állapota 

3., Egyebek 

 

 

 

 

 

 

1., FTVB 2019  

 

13 helyre fizetett a szövetség, amit a szervezők visszaigazoltak. 

Kozma Ferenc lemondta szereplését. Az elnökség sajnálja, hogy így alakult. 

Elnök úr a rendezők felé a következő kérdéseket teszi fel: 

- 2019 augusztus 11-re ’shoot-off and closing ceremony’  van megadva. Órára lebontva milyen 

ütemezés váreható? 

- Visszalépő versenyző esetén mi lehet tenni?  

Megpróbáljuk a megüresedett helyet feltölteni (eladni)  saját versenyzővel, ha nem megy akkor a 

rendezőkön keresztül.  

 

 

2., Törvényszéki bejegyzés állapota 

Taglista pótlásként be lett nyújtva. 2018. december 12-én jogerőre emelkedett.  

 

 

 



3., Egyebek 

 

 

 

- A szövetség a jövőben kiemelt figyelmet próbál fordítani az ifjúsági versenyzők felé. A 

jövőben minden olyan ifjúsági versenyzőt a szövetség támogatni kíván nemzetközi 

versenyeken való részvételen, akiknek az eredményei kiemelkedőek. Jelen estben Nyilasi 

Csanád neve említhető, aki a 2018. évi FT Magyar Kupa sorozatban (7.5J) az eredményei 

alapján a felnőtt mezőnyben is dobogó lett volna. A szövetség a támogatást esetenként, az 

anyagi lehetőségeit figyelembe véve adja. 

Határozat: 2019.E.001 

Szavazás: Igen: 3 Nem: 0 

 

 

- A szövetség elnöksége javasolja a versenybíróknak, hogy a lövészetvezetői vizsgát tegyék le 

az év folyamán, mert a jövőben a versenybírói státusz megszerzése lövészetvezetői vizsgához 

lesz kötve. A bevezetés időpontja később kerül meghatározásra. 

Szavazás: Igen: 3 Nem: 0 

 

 

- A 2019. évi versenynaptárt az elnökség jóváhagyta. A naptárban szereplő versenyek 

automatikusan engedélyezésre kerülnek. A később bejelentendő versenyeket az elnökség 

felé kell benyújtani (Versenyszervezői bizottság, Németh Zsolt) engedélyeztetésre. 

Határozat száma: 2019.E.002 

Szavazás: Igen: 3 Nem: 0 

 

 

- A versenyellenőri  jegyzőkönyveket a rendezők 3 napon belül kötelesek megküldeni a 

Versenyszervező Bizottság részére elektronikusan (szkennelve) a verseny befejezését 

követően 3 napon belül. Ez vonatkozik  minden olyan versenyre, ami a a szövetség verseny 

naptárában szerepel. 

Határozat: 2019.E.003 

Szavazás: Igen: 3 Nem: 0 

 

 

- A szövetség honlapján, a kezdőoldalon a megjelenő menüpontokat egyszerűsíteni kell (pl. a 

régebbi versenyek egy gyűjtő menüpont alatt szerepeljenek. 

A PRVIMAX logó  eltávolítandó, tekintettel arra, hogy aProvimaxy már nem támogatja 

semmilyen formában a szövetséget. 

Határozat: 2019.E.004 

Szavazás: Igen: 3 Nem: 0 

 

 

- Az elnökség a Sitmar LTD Lövész Tömegsport Egyesületet a tagok sorába felveszi. Az 

egyesület a felvételhez szükséges dokumentumokat bemutatta. 



Határozat: 2019.E.005 

Szavazás: Igen: 3 Nem:  0 

 

- A 2021. évi HFT VB megrendezésére Magyarország van kijelölve. Az eseményről további 

információk nem állnak rendelkezésre.  

 

- Azoknak az egyesületeknek, akik Magyar Kupa fordulót vagy OB-t rendeznek, a szövetség 

kedvezményes célvásárlási lehetőséget biztosít. Az igények felmérésére Németh Zsolt az 

érintett egyesületekkel felveszi a kapcsolatot. 

 

Bognár László az ülést 20:40-kor bezárta. 

 

 

 

Bognár László elnök                                                                           Sipka Péter jegyzőkönyv vezető 

 

 

 

                                 Németh Zsolt jegyzőkönyv vezető 
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