Elnökségi ülés

Ideje: 2022. február 22.
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
2022. versenyév rendezési elvek
Versenykategóriák alkalmazása
2022. évi közgyűlés időpontjának kijelölése

1., HFT versenyszabályok módosítása
A 2022-es versenyévben alkalmazható nevezési díjak: max 5000/5500 Ft, ifjúsági/serdülő nevezési
díj: max 1000/1500 Ft
Rendezési hozzájárulás 350 Ft/versenyző.
Alacsonyabb nevezési díj megállapítható és a rendező hatáskörébe tartozik.
Igen: 3 Nem: 0
Határozat: E2022/005

Magyar Kupa és Országos Bajnokság Open kategória
OPEN kategória indítása rendező döntése alapján történhet. A kategória indítása esetén minden
adminisztratív dolgot be kell tartani:
- engedélyköteles fegyverek esetében, behozatali engedély külföldi versenyző esetén
- fegyvertartás engedély magyar induló esetén
Az indulók csak akkor kerülnek értékelésre MK vagy OB esetén, ha rendelkeznek versenyengedéllyel
és érvényes sportorvosi engedéllyel.

Igen: 3 Nem: 0
Határozat: E2022/006
HFT versenyeken karó használata
HFT-ben karótól kell lőni vagy a jelenlegi szabályok szerint azt érintve kell lőni, a karó min 30 cm
magasságú kell hogy legyen.
Álló, térdelő támasztásos lőállásban a karót érinteni kell és a lőállásban elérhető tárgyak
használhatók támasztásra, megtartva a testhelyzetre vonatkozó előírásokat

2., 2022- évi versenyrendezési elvek
A versenyeken nem kötelező ebédet biztosítani. A rendezőnek a versenykiírásban jeleznie kell, hogy
ebédet biztosít vagy nem. Amennyiben a rendező mégis ad, akkor meg kell adni, hogy az ebéd
mennyibe fog kerülni és mit fog tartalmazni. Ha nincs elég rendelés a rendező az ebédet
lemondhatja, de ezt a versenykiírásban jeleznie kell és azt is, hogy a verseny előtt hány nappal törli az
ebédet kevés rendelés esetén.
Amennyiben az ebéd lemondásra kerül, azt a versenykiírásban jelezni kell a kiírás módosításával.

Igen: 3 Nem: 0
Határozat: E2022/007

3., 2022. versenyév versenykategóriák
A 2022-es versenyéveben alkalmazható kategóriák:
Open
PCP 16
Rugós 16
PCP 7.5
Rugós 7.5
Amazon 7.5 összevont
Ifi 7.5 összevont
Serdülő 7.5 összevont
Veterán összevont 7.5
Igen: 3 Nem: 0
Határozat: E2022/008

4., 2022. évi Közgyűlés időpontja
Az Elnökség a 2022. évi Közgyűlés időpontjaként 2022. május 17-et jelöli ki.
A vészhelyzetre való tekintettel a Közgyűlés Skype konferencia formájában, online lesz megtartva.

5., Évzáró rendezvény

Önálló évzáró rendezvény 2022. november 26-án lenne, MK díjátadással.
Tervezés alatt, döntés később.
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