
Jegyzőkönyv HFTA elnökségi ülésről 
 
Ideje: 2008. január 18. 
 
Jelen vannak: Pető László elnök, Scheirich Béla és Zemen József elnökségi tag valamint 
Vicsotka Gyula versenyszervező csak tanácskozási joggal 
 
Pető László levezető elnök üdvözli a megjelenteket. Javasolja, hogy a jegyzőkönyvezetői 
tisztet Vicsotka Gyula lássa el. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
Pető László a következő napirendi pontokra tesz javaslatot: 
 

1. Versenyszabályzat változtatása. 
2. 2008-as versenyengedély kérő lapok beszedése az egyesületektől – 

Versenyengedélyek legyártása. 
3. 2007.10.27-i ülések jegyzőkönyvek feltétele a honlapra. 
4. Kettős klubtagság. 
5. Átigazolás után melyik egyesületé az elért eredmény. 
6. A szövetségi versenyrendszerben indulók szabályozása. 
7. Szövetség honlapjának kezelése. 
8. Vicsotka Gyula versenyszervező hozzáférése az elnökségi fórumhoz. 
9. A jelenlegi kevés számú PU kategóriás versenyző OPEN kategóriába sorolása. 
10. PCP és PS kategóriák versenyzői a 35 méter feletti célokat tartalmazó pályákon az 

első két közeli célra lőjenek kétszer a távoli célok helyett. 
11. Minősítő versenyek kritériumai, feltételei és azok ellenőrzése. 
12. Versenyértékelési szabályzat módosítása. 

 
 
Pető László üdvözli a tagokat: 
Józsi, Béla, P. Laci, Vicsotka Gyula 
 
1. Napirendi pont - Versenyszabályzat változtatása. 

Zemen József javasolta, hogy a versenyszabályzatban a Célhibáknál leírtakat korrigáljuk. 
Az elnökség megvitatta a kérdést. Az elnökség egyhangúlag ennek a szabálypontnak a 
megváltoztatása mellett döntött. Az elfogadott változtatás a következő: 
Célhibák 
A.) Amennyiben a helyreállító zsinór elszakad, jelezni kell a versenyigazgatónak, aki 

kijavítja a hibát. 
B.) Ha a versenyző állítja, hogy bár jól találta el a célt és mégsem működött megfelelően, 

és óvást nyújt be, a következő eljárás a követendő: 
• Minden versenyző tovább lövi a versenyt a vitatott célt használva. 
• Ha a cél egyetlen alkalommal is eldől akkor az óvást el kell utasítani. 

     C)  Hibás cél esetén a versenyigazgató a célt törli  a versenyből, és az eredményeket ezen 
cél nélkül  kell számítani mindenkinek. 

 
2. Napirendi pont - 2008-as versenyengedély kérő lapok beszedése az egyesületektől – 

Versenyengedélyek legyártása. 
Pető László felkérte Zemen Józsefet, hogy a másnapi versenyre vigyen versenyengedély 
kérőlapokat és szedje be a díjakat. A versenyengedély díja 1 500 Ft. Pető László 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy beindult a honlapon az elektronikus ügyintézés is. 



Döntés született, hogy a versenyengedélyt tartalmazó plasztikkártya fényképes és fénykép 
nélküli kivitelben is érvényes és kiadható. Fénykép nélküli kártya esetén a jogosultság 
igazolásához arcképes igazolvány is szükséges. A határozat egyhangúlag elfogadva. 

 
3. Napirendi pont - 2007.10.27-i ülések jegyzőkönyvek feltétele a honlapra. 

Az elnökség kéri Babits Lászlót, mint a fenti ülések jegyzőkönyvvezetőjét, hogy a 
jegyzőkönyvek minél előbb kerüljenek fel a honlapra. A sürgetést az elnökség 
egyhangúlag támogatja. 
 

4. Napirendi pont – Kettős klubtagság 
A kettős klubtagságról szóló kérdéseket az igazolási szabály egyértelműen értelmezi. A 
kettős klubtagság nem tiltott. Az elnökség egy leendő csapatszabály létrehozását tárgyalni 
fogja a jövőben. 
 

5. Napirendi pont – Versenyzői átigazolás után melyik egyesületé az elért eredmény? 
Jelenleg egyéni teljesítményben értékelt a versenyző, ezért jelenleg nem számít az 
év_közben történő átigazolás sem. A kérdést az elnökség később szintén a 
csapatbajnokság kapcsán tárgyalni fogja. Egyhangúlag elfogadva. 
 

6. Napirendi pont – A szövetségi versenyrendszerben indulók szabályozása. 
Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy a szövetség hivatalos versenyein csak 
azok szerepelhetnek, akik Field Target versenyengedéllyel rendelkeznek. A Szövetség 
hivatalos versenye a Magyar Kupák és az Országos bajnokság, valamint a Szövetségi 
rendezésű nemzetközi versenyek. Ezeken a versenyeken a szövetség által delegált 
hivatalos képviselő(k)nek is részt kell vennie. A hivatalos képviselő megóvhatja és 
visszaminősítheti a versenyt normál (nem minősítő) versennyé, amennyiben annak 
színvonala és rendezése nem felel meg a versenyszabályban rögzített szövetségi 
versenyek előírásainak. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 

7. Napirendi pont – Szövetség honlapjának kezelése. 
Babits László honlap adminisztrátor mellé az elnökség egyhangúlag Fejes Tóth Istvánt 
delegálta. Az intézkedéssel kívánják biztosítani a honlap gyorsabb aktualizálását. Előzetes 
érdeklődésre az érintett szóban jelezte, hogy elfogadja a felkérést. 
 

8. Napirendi pont – Vicsotka Gyula versenyszervező hozzáférése az elnökségi fórumhoz. 
Pető László javaslatát az elnökség egyhangúlag elfogadta, és egyben felkéri Babits László 
fórum adminisztrátort, hogy regisztráció után Vicsotka Gyulát engedje be a fórumra. 
 

9. Napirendi pont – A jelenlegi kevés számú PU kategóriás versenyző OPEN kategóriába 
sorolása.. 

Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a PU kategória versenyzőit az OPEN 
kategóriába sorolják mindaddig, amíg a PU kategóriában kialakul egy 5 fős minősített 
versenyzői létszám. 
 

10. Napirendi pont – PCP és PS kategóriák versenyzői a 35 méter feletti célokat  is 
tartalmazó pályákon az első két közeli célra lőjenek kétszer a távoli célok helyett. 

Pető Lászlónak jelezte Sákovits László ezt az igényt, melyet Kalmár Ferenc is támogatott. 
Pető László elnök ismertette a szabálymódosításra vonatkozó javaslatot. Azt az elnökség 
szavazással elutasította. Javaslat 1 igen és 2 nem szavazatot kapott. 

 



11. Napirendi pont - Minősítő versenyek kritériumai, feltételei és azok ellenőrzése. 
Minden olyan verseny, ami a Magyar Kupában vagy az Országos Bajnokságban lett 
meghirdetve, abban az esetben felel meg a minősítési elvárásoknak, ha a Magyar Field 
Target versenyszabályoknak megfelel, és jelen van legalább egy szövetségi képviselő 
vagy több, valamint azt a képviselő(k) jóváhagyják. 
 

12. Napirendi pont - Versenyértékelési szabályzat módosítása. 
Zemen József javaslatot tesz a 2007.10.23-án elfogadott értékelési szabály módosítására. 
A módosítás indoka, hogy a helyezés alapú pontszám megjelenítése értelmezési 
problémákat vet fel. Például valakinek lehet 5 pontja öt verseny után is, illetve egy 
versenyen elért 5. hellyel is. Ennek megjelenítése nem a megszokott forma ezért a 
módosítását javasolja pontrendszeres formára. Az értékelés jellegét ez semmilyen 
tekintetben nem változtatja meg. Az elnökség a következő értékelési rendszert fogadta el 
egyhangúlag: 

 
2008-as Field Target Magyar Kupa értékelésének szabályai: 
1. Az összesítésnél a Kupa versenyeinek legalább a fele + 1 verseny eredményét kell 

figyelembe venni.( Pl: 5 versenynél 3) 
2. A versenyző eredményei közül a legjobb eredmények kerülnek figyelembevételre. 
3. Pontozásos rendszerrel számolunk. Az 1. hely – 10 pont, 2. hely – 9 pont … 9. hely 

– 2 pont. 10. hely – 1 pont. A 11. helytől nem jár pont. 
4. A kupasorozat végén a legtöbb ponttal rendelkező versenyző a kupa nyertese. 
5. Minden versenyzőt százalékszámítási rendszerben is értékelünk. 
6. A kategória első helyezettje 100% -ot a többi versenyző a hozzá képest számított 

százalékos értéket kapja. Pontegyenlőség esetén a legmagasabb százalékos értéket 
elért versenyző a kupa nyertese. 

7. A versenyző csak abban a kategóriában nyerheti meg a Magyar Kupát, amelyben az 
egyes pontban leírtaknak megfelelt. 

 
Babits László adminisztrátor felkérést kap az értékelési szabály közzétételére a honlapon 
keresztül. 

 
Pető László levezető elnök bezárta az Elnökségi ülést. 
 
     Vicsotka Gyula – jegyzőkönyvvezető 
 


