
JEGYZᔀKÖNYV A HFTA ELNÖKSÉGI ÜLÉSRᔀL

Ideje: 2009. március 3.

Résztvevᔐk: Petᔐ László elnök valamint Fejes Tóth István, Scheirich Béla, Vicsotka Gyula és 
Zemen József elnökségi tagok.

Petᔐ László megnyitja az elnökségi ülést és megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.

Petᔐ László a jegyzᔐkönyvvezetᔐ tisztre javasolja Vicsotka Gyulát.
A javaslatot 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal az elnökség elfogadta.

Az elᔐre meghirdetett napirendi pontok a következᔐk:
1. 2009-es FT és HFT versenyszabályok.
2. 2009-es minᔐsítési szabályok.
3. OB pályázatok kiírása és leadási határidejének meghatározása.
4. A tavaly december 31-i állapot szerint meghatározni a közgyᜐlésre delegálható 
személyek számát egyesületenként.
5. A versenyszezon megkezdése elᔐtt megvizsgálni, hogy minden érintett egyesület 
befizette-e a versenyrendezésbᔐl a hozzájárulást.
6. Idei nemzetközi versenyszervezés kérdése.

Petᔐ László új napirendi pontot javasol:
7. Banki aláírási jogok szabályozása.
Az új napirendi pontot 5 igen szavazattal elfogadták.

1. 2009-es FT és HFT versenyszabályok.
Az elnökség a 2009-es FT és HFT szabályokat elfogadta és jóváhagyta. A versenyszabályok a 
szövetségi honlapon megtekinthetᔐk. A kategóriákat ezen túl magyar nevek azonosítják.
A szabályzat 5 igen szavazat mellett elfogadásra került.

2. 2009-es minᔐsítési szabályok.
A minᔐsítést a versenyen szerepelt célok számából és az elért pontszám szerinti százalékból
kell elérni, meghatározott alkalommal azonos kategóriában.
I. osztály: 80% - minimum 3 alkalommal
II. osztály: 70% - minimum 2 alkalommal
III. osztály - 60% - minimum 1 alkalommal
IV. osztály - 40% - minimum 1 alkalommal
A 2009-es minᔐsítési szabály 5- igen szavazattal elfogadásra került.

3. OB pályázatok kiírása és leadási határidejének meghatározása.
Az elnökség a mai nappal felhívja a rendezés iránt érdeklᔐdᔐ egyesületek figyelmét, hogy a FT 
és HFT Országos Bajnokságra 2009. május 31. 24 óráig kell beadni a pályázatot.
Az elnökség a pályázatokat 2009. június 20-ig bírálja el és az eredményt 2009. június 21-én 
közzéteszi. A megnyert pályázatot 2009. július 31-ig lehet lemondani, mely esetben a második 
legjobb pályázatot beadó egyesület lép az eredeti helyébe.
A elnökség 3 – Igen és 2- Nem ellenében hagyta jóvá a dátumokat.

4. A tavaly december 31-i állapot szerint meghatározni a közgyᜐlésre delegálható 
személyek számát egyesületenként.
Fejes Tóth István az alábbi nyilvántartást közölte:

egyesület neve minᔐsített tagok közgyᜐlési létszám
Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület 16 1+3
Jáki Sportegyesület 4 1
Mátyásföldi Technocoop Lᔐegylet 2 1
Rumcajsz Lövész Egylet 2 1
SASSZEM Sportlövész Egyesület 0 1
Simon & Wolf MÁV Lövész és Motoros Sport Klub 2 1
Tatabánya Városi Lövész Egylet 14 1+2
Vasnyúl Field Target (Tereplövész) Egyesület 13 1+2
Visegrádi Erdész-Lövész Klub 0 1

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a nyilvántartást.



5. A versenyszezon megkezdése elᔐtt megvizsgálni, hogy minden érintett egyesület 
befizette-e a versenyrendezésbᔐl a szövetségi hozzájárulást.
Petᔐ László tájékoztatta az elnökséget, hogy folyamatban vannak a befizetések és a 
számlázások. Ennek lezárásáról tájékoztatni fogja az elnökséget.
A tájékoztatást az elnökség egyhangúlag elfogadta.

6. Idei nemzetközi versenyszervezés kérdése.
Az elᔐzᔐ elnökségi ülésen elhangzottak szerint a 2009-es Field Target Országos Bajnokság és 
egyben nemzetközi verseny 2 napos lesz. Ezt a pályázók vegyék figyelembe pályázatuk 
beadásánál. A verseny idᔐpontja 2009. szeptember 5-6. A két napon két különbözᔐ pályán 
elért eredmények összevontan lesznek értékelve.
A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta

7. Banki aláírási jogok szabályozása
A Magyar Field Target Szövetségnek az Erste Banknál 11600006-00000000-19110932 
számlaszámú folyószámlája felett a továbbiakban Petᔐ László és Fejes Tóth István elnökségi 
tagok rendelkezzenek együttes aláírással.
Az elnökség az új aláírókat  5 igen szavazattal elfogadta.

Az elnökségi ülést Petᔐ László levezetᔐ elnök lezárta.

Vicsotka Gyula – jegyzᔐkönyvvezetᔐ sk.


