
Jegyzᔐkönyv

Amely készült 2008. május 31. napján a Magyar Field Target Szövetség elnökségi ülésén az 
alábbiak szerint:
Jelen vannak: Petᔐ László elnök, Fejes Tóth István, Zemen József, Vicsotka Gyula elnökségi 
tagok, valamint dr.Gombos László, Kalmár Ferenc, László Tamás, Németh Árpád, Bálint 
Zoltán mint vendégek csak tanácskozási joggal.
Petᔐ László elnök: Levezetᔐ elnökként  javasolja, hogy a jegyzᔐkönyvvezetᔐi tisztet      
Bálint Zoltán lássa el, amit a megjelentek egyhangúan elfogadnak.

Petᔐ László: a következᔐ napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:
1. A versenyek után minden résztvevᔐ versenyzᔐt kötelezni kell a nevezési lapja 

leadására, amennyiben nem adja le 0 ponttal kell szerepeltetni az 
eredményjegyzékben.

2. A versenyeken a versenypályára ne lehessen bevinni sebességmérᔐt valamint a 
sebesség állításához szükséges szerszámokat

3. Ne használhasson két versenyzᔐ egy közös fegyvert a verseny során
4. A verseny megszakításának szabályozása

1. napirendi pont

Az elnökség a javaslatot megtárgyalása után négy igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta.

2. napirendi pont

Az elnökség a javaslat megtárgyalása után megállapította, hogy ebben a kérdésben a 
jelenlegi szabályzat alapján kell eljárni, külön szabályozást felvetett kérdés nem 
igényel. Az elnökség a javaslatot négy nem szavazattal egyhangúlag elvetette.

3. napirendi pont

Az elnökség a javaslatot megtárgyalása után négy nem szavazattal egyhangúlag 
elvetette.

4. napirendi pont

A verseny megszakításának szabályozása Vicsotka Gyula javaslata alapján:

1. A versenyt a versenyigazgató alapos indok alapján szakíthatja meg. Ilyenkor a 
lövést azonnal meg kell szakítani, az aktuális találatokat be kell jegyezni az értékelᔐ 
lapra, akkor is, ha pálya nem lett végiglᔐve. 

2. A megszakítás idᔐtartama maximálisan 1 óra lehet. 1 órán túli megszakítás esetén a
versenyt befejezettnek kell tekinteni. 

3. A versenyigazgató a megszakítást kiváltó körülmény elmúlása után 1 órán belül 
elrendelheti a verseny folytatását. A csapatokban a megszakításkor lᔐállásban 



tartózkodott versenyzᔐ folytatja a pályáját. Az idejét a hátralévᔐ célok szerint kell 
beállítani, azaz például 2 cél esetén 2 percre. 

4. Egy versenyt maximum egyszer lehet folytatni, azaz ha kétszer lett megszakítva, 
akkor a második megszakításkor a versenyt befejezettnek kell tekinteni. 

Amennyiben a verseny megszakadt, akkor az értékelésnél a következᔐ szabályt kell 
alkalmazni: 

1. Legkevesebb komplett pályát meglᔐtt csapat eredményét kell alapul venni az 
értékelendᔐ célok számánál (mivel elᔐfordulhatnak eltérᔐ (csonka) célszámmal 
felállított pályák is. 

2. Minden csapat tagjának az általuk elᔐször meglᔐtt pályától kell kiszámolni az 
eredményét az 1. pont szerint kiszámított célszámmal. 

3. Az olyan értékelᔐ lapok, melyeken a pályák nem sorban következve lettek meglᔐve, 
értékelve azaz foghíjas beírásokat tartalmaznak, nem fogadhatók el, azaz a versenyzᔐ 
eredménye nem érvényes. Szintén hibás értékelᔐ lapnak bizonyul az olyan, mely nem 
a kezdᔐ pályáról lett indítva, hanem tévesen az 1-es pályától indították az írást, pedig a 
csapat az 5. pályán kezdett. 

4. Az 1-3 helyen elᔐálló holtverseny esetén a verseny megszakításától számítva 1,5 
órán belül el kell végezni a szétlövést. Ha ez nem lehetséges, akkor a következᔐ 
szabály lép életbe: 
4.1. Szétlövéssel el nem dönthetᔐ holtverseny esetén az a versenyzᔐ kapja meg az 
érmet és az oklevelet, aki több célt lᔐtt meg a megszakításig, ha ez egyforma lenne, 
akkor az így számolt összes célon elért eredményük alapján a több pontot elért 
versenyzᔐ, ha ez is egyforma lenne, akkor sorsolás döntene az érem sorsáról.

Az elnökség a szabály megtárgyalása után négy igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
szabályozást.

Mivel több napirendi pontra nem érkezett javaslat, a levezetᔐ elnök az ülést berekeszti.

Kelt: Derecske, 2008.05.31

Bálint Zoltán
jegyzᔐkönyv vezetᔐ


