
JEGYZ�KÖNYV A HFTA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉR�L 
 
Ideje: 2008. szeptember 8. 
 
Résztvev�k: Pet� László elnök valamint Fejes Tóth István, Scheirich Béla, Vicsotka Gyula 
és Zemen József elnökségi tagok. 
 
Pet� László megnyitja az elnökségi ülést és megállapítja, hogy az elnökség határozatképes. 
 
Pet� László a jegyz�könyvvezet� tisztre javasolja Vicsotka Gyulát. 

A javaslatot 4 - Igen és 1 – Tartózkodó szavazattal az elnökség elfogadta. 
 
Pet� László a következ� napirendi pontokra tesz javaslatot: 
 

1. A 2008.05. 31-én tartott közgy�lés által elnökségi hatáskörbe utalt kérdések 
megtárgyalása. 
2. Az elnökségi fórumon beadott javaslatok megtárgyalása. 

 
A napirendi pontokat az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 
1. napirendi pont: A közgy�lés elnökségi hatáskörbe utalta dr. Gombos László közgy�lésen 

tett javaslatát, miszerint: „Az Alap- és versenyszabályok következetesebb betartása, 
illetve a be nem tartás szankcionálására dolgozzon ki javaslatot az Elnökség” 

 
Az elnökség teljes egyetértésben a következ� választ adja: 
Az FT szabályzatban a Büntetések B. pontjában szabályozva van a kérdés. A 
szankcionálásnál a leírtak szerint kell eljárni. Az elnökség felhívja a 
versenyszervez�k figyelmét, hogy tartassák be a leírt szabályt. 

 
2. napirendi pont: A közgy�lés elnökségi hatáskörbe utalta dr. Gombos László közgy�lésen 

tett javaslatát, miszerint: „A Magyar Kupafordulókon el�forduló szervezési hibák 
(pl.: debreceni Hunter FT MK forduló kötelez�en el�írt testhelyzet, vagy a 
helyszínen beadott óvás megtárgyalása stb.) kiküszöbölésének lehet�ségét dolgozza 
ki az Elnökség.” 

 
Az elnökség 5 – Igen szavazattal a következ� határozatot hozta a kérdésben: 
Óvást beadni csak az eredményhirdetést követ� 30 percen belül és kizárólag 
írásban lehet. Az óvást a versenyigazgatónál kell leadni. A versenyigazgató 
szakért�k bevonásával köteles kivizsgálni az óvott eseményt. Az óvás díja 3 000 Ft. 
Amennyiben az óvást benyújtó versenyz�nek igaza van, akkor a befizetett pénz 
visszajár, ha az óvás elutasításra kerül, akkor a befizetett összeg a szövetség 
kasszájába kerül. 

 
3. napirendi pont: A közgy�lés elnökségi hatáskörbe utalta dr. Gombos László közgy�lésen 

tett javaslatát, miszerint: „A Szövetség érdekében elvállalt és végzett munkák be 
nem tartásának más személy általi átvételének lehet�ségére hozzon megfelel� 
határozatot az Elnökség, aminek érvényt is tud szerezni.” 

 
Az elnökség 5 – Igen szavazattal a következ� határozatot hozta a kérdésben: 



Amennyiben a szövetségi feladatot elvállaló személy nem teljesíti a vállalását a 
megadott határid�re, akkor az Elnök saját hatáskörében 5 napon belül új felel�st 
jelöljön ki a témára. 

 
4. napirendi pont: A közgy�lés elnökségi hatáskörbe utalta dr. Gombos László közgy�lésen 

tett javaslatát, miszerint: „A Közgy�lések helye jöv� évt�l kezd�d�en az ország azon 
pontjain legyenek, ahol lehet�leg minden tagegyesület körülbelül azonos 
távolságból elérhet. A derecskei helyszínnel pl. a jáki egyesületet is képviseleti 
joguk gyakorlásában nagyon nehéz helyzetbe hozza, az útiköltséget nem téríti a 
Szövetség, így az egyesületi képvisel�nek kell annak anyagi terheit egyedül állnia.” 

 
Az elnökség 5 – Igen szavazattal a következ� határozatot hozta a kérdésben: 
A szövetség közgy�lései ezentúl váltakozó helyszíneken lesznek megtartva. 

 
5. napirendi pont: A közgy�lés elnökségi hatáskörbe utalta dr. Gombos László közgy�lésen 

tett javaslatát, miszerint: „Az Alapszabály 20.§ (2) bekezdése értelmében az 
elnökségi ülések nyilvánosak. Ennek értelmében, ha Babits László meghívott 
vendég és tanácskozási joga van, akkor dolgozza ki az Elnökség annak a 
lehet�ségét, hogy ha Skype-on keresztül folyik a tárgyalás, aki akar és rendelkezik 
ehhez megfelel� technikai felszereléssel, az részt vehessen az elnökségi üléseken. 
Tehát el�re jelölje meg az id�pontot, amikor ülésezik, és azt megfelel� módon 
hirdesse ki.” 

 
Az elnökség 5 – Igen szavazattal a következ� határozatot hozta a kérdésben: 
Az elnökségi ülésnek megjelölt helyszínen az elnökségi ülések az Alapszabály 20.§ 
(2) bekezdése értelmében nyilvánosak. Az elkövetkez� elnökségi ülések a szövetség 
honlapján a gy�lés el�tt 1 héttel korábban kihirdetésre kerülnek, a megadott 
helyszínen biztosított lesz az ülés meghallgatása. 

 
6. napirendi pont: A közgy�lés elnökségi hatáskörbe utalta Kalmár Ferenc közgy�lésen tett 

javaslatát, miszerint: „A jöv�ben a Magyar Kupa fordulóinak id�pontja el�re legyen 
meghatározva (lehet�leg április és október vége közti id�pontra)” 

 
Az elnökség 5 – Nem szavazattal az alábbi indoklás alapján utasította el a javaslatot. 
A szövetségi versenyszervez� a feladatát jól látta el a 2008-as versenynaptár 
elkészítésekor.  

 
7. napirendi pont: Vicsotka Gyula javasolta az elnökségi fórumon: „ Javaslom a Magyar 

Kupa Hunter Field Target sorozatban a Gyári kategória megszüntetését, mivel a 
versenyz�k száma minimális (2 f�). Sajnos a PU kategória sorsára jutott.” 

 
Az elnökség 4 – Igen és 1 – Nem szavazattal a következ� határozatot hozta a kérdésben: 
A HFT Magyar Kupa Gyári kategória versenyz�it 2009-t�l kezd�d�en az RS 
kategóriába sorolják mindaddig, amíg a Gyári kategóriában kialakul egy 5 f�s 
min�sített versenyz�i létszám. 

 
8. napirendi pont: Vicsotka Gyula javasolta az elnökségi fórumon: „A Hunter kategóriák 

újra építése az FT-ben használtak szerint, mivel az RSS-ben túlzsúfolt mez�nyt 
látok” 
 



Az elnökség a következ�képpen döntött szavazással: 
2 – Igen, 3 - Nem szavazattal elutasította a javaslatot, tehát marad a kategória 
rendszer. 

 
9. napirendi pont: Vicsotka Gyula javasolta az elnökségi fórumon: „Idén a versenyz�k 

nagy része elér hivatalos min�sítést. Kell egy felel�s, aki összegy�jti és kiadja a 
min�sítéseket. A jöv� évi versenyengedélyekben az elért min�sítésnek kell 
szerepelnie.” 

 
Fejes Tóth István vállalta a feladatot, hogy a min�sítéseket a szabályzat szerint az 
elért eredményekb�l kigy�jti és összesíti. 
 
Az elnökség szavazással fogadta el a vállalást, 4 – Igen, 1- Tartózkodás mellett. 

 
10. napirendi pont: Scheirich Béla javasolta az elnökségi fórumon: „A célok legkisebb 

távolságára az FT-ben 9 méter legyen.” 
 

Pet� László szerint a versenyszabályaink minél jobban közelítsenek a nemzetközi 
szabályokhoz, ahol szerepel a 7 méteres táv is. Ennek figyelembe vételével és 
megvitatásával szavazott az elnökség. 
 
A javaslat 3 – Nem, 1- Igen és 1 - Tartózkodás mellett elutasításra került, azaz 
marad a 7 méteres alsó határ. 

 
11. napirendi pont: Scheirich Béla javasolta az elnökségi fórumon: „A szétlövések 

lefolytatása a következ�k szerint történjen: a versenybíró  bármelyik pályán 
kiválaszt két célt, melyeket el�ször ülve, ha ez nem dönt, akkor térdelve, majd 
szükség szerint állva kell leküzdeni.” 

 
Az elnökség a javaslatot 4 - Igen  és 1 – Nem szavazattal elfogadta, és egyben kérik 
a versenybírókat az új szabály alkalmazására. 

 
Pet� László levezet� elnök az ülést lezárta. 
 
     Vicsotka Gyula – jegyz�könyvvezet�  


