Elnökségi ülés

Ideje: 2022. január 25.
Helye: Skype konferencia

Jelen vannak:
Bognár László elnök
Németh Zsolt elnökségi tag
Sipka Péter elnökségi tag
Szilágyi Sándor Ellenőrző bizottság elnöke meghívottként
Bognár László elnök az ülést 18:00-kor megnyitotta
Napirendi pontok:
o
o
o
o

HFT versenyszabályok módosítása
Új egyesület felvétele
2022. év teendőinek megbeszélése
2022. évi HFT VB teendők megbeszélése

1., HFT versenyszabályok módosítása
HFT nemzetközi versenyszabályzatban bevezetett új pontozási rendszert (2.4.) a 2022-es
versenyévben hazai szövetségi versenyeken nem alkalmazzuk.
Igen: 3 Nem: 0
Határozat: E2022/001

Korosztályok módosításra benyújtott javaslatok - 1.sz. melléklet - a szabálykönyvbe egységes
szerkezetbe foglalt módosítással kerül be. A szabályokat az elfogadás napjától kezdődően kell
alkalmazni.
Igen: 3 Nem: 0
Határozat: E2022/002

2., Új egyesület felvétele
Csikóvári Para Egyesület felvétele. Az egyesület a felvételhez szükséges dokumentumokat megküldte.
Igen: 3 Nem: 0
Határozat: E2022/003

3., 2022. versenyév egyéb teendői
A Besnyői és Csákvári egyesület MK rendezése nélkül is rendezhet klubversenyt a 2022-i évi
versenyévben.
Igen: 3 Nem: 0
Határozat: E2022/004

4., 2022. évi HFT VB teendőinek megbeszélése
A VB szervező bizottság a teendők áttekintésére hetente tart megbeszélést.
Bizottság tagjai:
Elnökség, HFT szakágvezető, eseti meghívottak.

Lezárva: 2022.01.25. 20:10

1. sz. melléklet

HFT Szabálymódosítási javaslatok Serdülő és Ifjúsági Kategóriában
1. Hatálya:
- Minden Magyar Kupa és egyéb HFT versenyre vonatkozik
2. Korcsoportok:
- Serdülő 8-14 éves korig
- Ifjúsági 14-18 éves korig
3. Használható egyéb kiegészítők:
Csak a serdülőknél:
- bipod,
- babzsák,
- lőzsák
a fegyver elejének alátámasztására a kijelölt karótól maximum 100 cm-re oldalirányban
helyezhető el.
4. Segítők:
- Mindkét korcsoportban kötelező a szülő, edző vagy gondviselő, illetve felnőtt segítő
közreműködése a biztonsági szabályok betartása miatt. A segítő feladata és felelőssége
felügyelni és betartatni a biztonságos fegyverkezelést és a biztonsági szabályokat.
- Serdülőknél a fegyver lőállásba helyezése és onnan a lövést követően a fegyvertokba
történő visszahelyezése a segítő feladata, betartva a biztonsági szabályokat.
- Mindkét korcsoportban a segítőként jelenlévő személy a távolságbecslésben nyújthat
segítséget, de törekedni kell arra, hogy a versenyző egyedül tudja azt megbecsülni.
(Először a versenyző kell, hogy megbecsülje a távolságot, a segítő javíthatja!) A célzásban
a segítő nem segíthet (Nem mondhatja meg, melyik kottával kell lőni!)
5. Pályák:
- Nem Magyar Kupa versenyen javasolt kezdő, könnyített pálya építése,
6. Csapatbeosztás:
- Magyar Kupa versenyen egy csapatban egyszerre maximum 1 serdülő, vagy 1 ifjúsági
versenyző lehet. Amennyiben a segítő is versenyez, akkor harmadik versenyzőt is kell
beosztani a csapatba.
- Nem Magyar Kupa versenyen egy segítő maximum két főt segíthet.
7. Kötelező testhelyzetű célok:
- Mindkét korcsoportban a kötelező, támasztás nélküli testhelyzet helyett, a célok
meglőhetőek fekve.
- Serdülő korcsoportban az előírt kötelező, támasztásos testhelyzetű célok meglőhetőek
fekve.
- Ifjúsági korcsoportban az előírt kötelező, támasztásos testhelyzetű célokat a
szabályoknak megfelelően kell lőni. (támasztva)

8. Díjazás:
- A versenyen, a korcsoportban indulók számától függetlenül az 1-3 helyezettet díjazni kell.

