
Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség
Elnökségi ülés

2009. december 03. (csütörtök) 20.00 óra
Hely: 1029 Budapest, Turul u 29.

Résztvevᔐk: Dr. Békési László elnök valamint Fejes Tóth István, Scheirich Béla, Vicsotka 
Gyula és Zemen József elnökségi tagok, László Tamás FB Elnök, valamint Bozsóki Zoltán 
vendégként az 1-es napirendi pont vonatkozásában.

Dr. Békési László megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség valamennyi tagja jelen 
van, az ülés határozatképes. 

Jegyzᔐkönyv-vezetésre az Elnökségi tagok felkérik Fejes Tóth Istvánt, aki a jelölést elfogadja. 
Az Elnökség a jegyzᔐkönyvvezetᔐt 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja.

A javasolt napirendi pontok: 
1. Tagfelvétel (elᔐterjesztᔐ: Dr. Békési László)
2. 2010 évi szövetségi versenynaptár elfogadása (elᔐterjesztᔐ: Vicsotka Gyula)
3. 2010 évi FT/HFT versenyszabályzat módosítása (elᔐterjesztᔐ: Dr. Békési László)
4. Tájékoztatás az elnöki átadás-átvétel folyamatáról (elᔐterjesztᔐ: Dr. Békési 

László)
5. 2009 évi MK-k értékelése (elᔐterjesztᔐ: Vicsotka Gyula)
6. Egyéb

Más napirendi pont javaslat nem érkezett, az Elnökség a napirendeket egyhangúan elfogadta, 
és a fenti sorrendben tárgyalja.

1. napirendi pont: tagfelvétel (elᔐterjesztᔐ: Dr. Békési László)
2009.11.19.-én a gyᔐri székhelyᜐ Honvéd Arrabona Sportegyesület tagfelvételi kérelmet adott 
be, amelyhez az összes szükséges dokumentumot mellékelte. A dokumentumok alapján 
megállapítható, hogy a felvételnek törvényi akadálya nincs. Dr. Békési László javasolja, hogy 
az egyesületet a Szövetség vegye fel tagjai sorába, egyben az egyesület mentesüljön a 2009 
évi tagdíj befizetése alól, és 2010-tᔐl kelljen tagdíjat fizetnie.
Az elnökség egyhangúan elfogadta a felvételt.

2. napirendi pont: 2010 évi Szövetségi Versenynaptár elfogadása (Elᔐterjesztᔐ: Vicsotka 
Gyula)
Vicsotka Gyula versenyszervezᔐ elkészítette a 2010 évi versenynaptár-tervezetet, ami 
figyelembe veszi a nagyobb külföldi versenyek idᔐpontjait is:

2010. március 13. HFT-1
2010. március 27. FT-1
2010. április 10. HFT-2
2010. május 8. FT-2
2010. május 29. HFT-3
2010. június 12-13 FT-OB
2010. június 26. HFT-4
2010. július 24. FT-3
2010. augusztus 7. HFT-5



2010. augusztus 21. FT-4
2010. szeptember 4. HFT-OB
2010. szeptember 11. FT-5
2010. október 1-3. FT VB
2010. október 16. HFT-6
2010. október 30. FT-6
2010. november 13. HFT-7
2010. november 20. FT-7

Az FT és HFT Magyar Kupa egyaránt 7-7 versenybᔐl áll, a kupákban való értékelhetᔐséghez 
legalább 4 versenyen kell részt venni.
Zemen József javasolja, hogy a HFT OB is két napos nemzetközi verseny legyen. Az 
elnökség a HFT OB pályázatának kiírásában figyelembe veszi a javaslatot.
Az elnökség a jövᔐ évi szövetségi versenynaptárat egyhangúan elfogadta.

3. napirendi pont: 2010 évi FT/HFT versenyszabályzat módosítása (elᔐterjesztᔐ: Dr. 
Békési László)
Dr. Békési László elᔐadja, hogy a 2009. 11.16-i elnökségi ülésen megszavazott, az idᔐmérésre 
vonatkozó szabálykönyv-módosítással kapcsolatban kifogások merültek fel a versenyzᔐk 
részérᔐl. Javasolja, hogy az elnökség vizsgálja felül a módosítást.
Dr. Békési László javaslata az idᔐméréssel kapcsolatban:

17.2. Miután a versenyzᔐ megkapta a pályáját az elᔐzᔐ lövᔐtᔐl, és elfoglalja a lᔐállást, 
az idᔐmérés elkezdᔐdik, az idᔐmérᔐ órát el kell indítani.
17.3. Ha a lᔐállás elfoglalásával a versenyzᔐ túlzottan késlekedik, a pályabíró akár 
idᔐmegvonással is büntetheti.

Az javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.

Vicsotka Gyula javaslata (FT):

FT versenyen az elᔐírt testhelyzetᜐ célok angol mintára 40 mm-sek legyenek és az 
angol max 40 méter (45 yard) távval megegyezᔐ távolságig lehessen kirakni.

Az javaslatot az elnökség 2 igen és 3 nem szavazattal elutasította.

Dr. Békési László javaslata (FT):

A tusából oldalra kinyúló támasztékokat ne engedélyezzük.

Az javaslatot az elnökség 1 igen és 4 nem szavazattal elutasította.

Vicsotka Gyula javaslata (HFT):

HFT versenyen elᔐagymagasítás engedélyezett legyen a mostani 150 mm magasságig. 
Ne kelljen ezért új tusát faragni.

Az javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.



Scheirich Béla javaslata:

HFT versenyen lehessen vállkampót használni.

Az javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.

Zemen József javaslata a szabályzat 23-as pontjának megváltoztatására:

23. Büntetések 
23.1. Azt, aki szándékosan, vagy súlyosan megsérti a lövészeti szabályokat, a 
biztonsági elᔐírásokat, vagy csal, azonnali hatállyal ki kell zárni a versenybᔐl. Aki 
sportszerᜐtlenül viselkedik, vagy enyhébb szabálysértést követ el, figyelmeztetni kell. A 
figyelmeztetés tényét a kijelölt versenybíró a pontozólapon feltüntetni. A második 
figyelmeztetés után ki kell zárni a versenyzᔐt. 
23.2. A kizárás után a versenysorozat következᔐ versenyén sem indulhat el a 
versenyzᔐ.
23.3. A csapatok tagjainak kötelessége a versenyszabályok betartása és betartatása. 
Ha egy csapatban a szabályok betartását és betartatását figyelmen kívül hagyják, és 
nem büntetik (például a többszöri célra történᔐ rálövést, céltévesztési hibát, hibásan 
leadott lövést, hibás testhelyzetet stb.), és ezt egy másik csapat tagja jelzi a 
versenybírónak, akkor a csapat összes tagját (nem csak a vétkes lövᔐt) 1-1 pont 
levonásával kell büntetni.

Az javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.

4. napirendi pont: Tájékoztatás az elnöki átadás-átvétel folyamatáról (elᔐterjesztᔐ: Dr. 
Békési László)
Dr. Békési László elᔐadja, hogy a hátralévᔐ dokumentumok átvételével az átadás-átvételi 
folyamat rendben lezajlott.
A tájékoztatást az elnökség egyhangúan elfogadta.

5. napirendi pont: 2009 évi MK-k értékelése (Elᔐterjesztᔐ: Vicsotka Gyula)
Vicsotka Gyula elᔐadja, hogy rendben lezajlottak a 2009 évi Magyar Kupa zárófordulók és 
díjátadók. FT-n és HFT-n egyaránt az induló versenyengedélyesek egyharmada vett részt a 
végsᔐ értékeléshez szükséges számú (4) versenyen, ami sajnos nem a legjobb arány, a 
jövᔐben ezen javítani kell. 
Az elnökség kidolgozott egy 35 kérdésbᔐl álló kérdᔐívet, amelyben a versenyengedéllyel 
rendelkezᔐ versenyzᔐk véleményét kérte ki. A kérdᔐívet a megkérdezettek nagy része 
kitöltötte, az eredmények értékelését Vicsotka Gyula elnökségi tag és Dr. Békési László elnök 
végezte el. Az értékelések az alábbi címeken olvashatóak:

Dr. Békési László elemzése
Vicsotka Gyula elemzése 

Az elnökség javasolja a tagegyesületeknek és a versenyszervezᔐknek a kérdᔐív 
eredményeinek figyelembevételét a jövᔐ évre vonatkozóan.



6. napirendi pont: egyebek
Fejes Tóth István elᔐadja, hogy a szövetségi domain és tárhely áthelyezése megkezdᔐdött. Az 
új tárhely már rendelkezésre áll, az új szövetségi fórum tesztelés céljából el lett indítva. Ha a 
domain átregisztrálása megtörténik, az új honlap és fórum azonnal elindulhat.
A tájékoztatást az elnökség egyhangúan elfogadta.

Az elnökségi ülést Dr. Békési László levezetᔐ elnök lezárta.

Fejes Tóth István – jegyzᔐkönyvvezetᔐ sk.


