
JEGYZŐKÖNYV 
Magyar Field Target (Tereplövész) Országos Sportági  Szövetség 

Elnökségi ülés 
2013. szeptember 12. (péntek) 20:00 

Skype konferencia 
 

Résztvev ők: 
Szilágyi Sándor elnökségi tag 
Fejes Tóth István elnökségi tag 
Sipka Péter elnökségi tag. 
 
 
Az elnökségi ülés levezetésére a jelenlévő Szilágyi Sándort kérték fel, aki az ülés 
levezetését elvállalta. 
 
Szilágyi Sándor az elnökségi ülést 20:00-kor megnyi totta.  
 

- A levezető elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. 
- A jegyzőkönyv vezetésére az Elnökség felkéri Sipka Pétert, aki a jelölést elfogadta. 

Az Elnökség a jegyzőkönyvvezetőt 3 igen szavazattal elfogadta. 
- A jegyzőkönyv hitelesítésére az Elnökség felkéri Fejes Tóth Istvánt, aki a jelölést 
elfogadta. Az Elnökség a jegyzőkönyv-hitelesítőt 3 igen szavazattal elfogadta. 

 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1., A 2013-as Hunter Field Target Országos Bajnokság rendezőjének, időpontjának és 
helyszínének meghatározása 
2., Egyéb javaslatok megbeszélése 
 
A napirendi pontokat az ELnökség 3 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 

1. A 2013-as Hunter Filed Target Országos Bajnokság rendezési jogáról a Honvéd 
Arrabona Sportegyesület lemondott. A soron következő rendezésre jogosult 
egyesület a Káposztásmegyeri FC Sportegyesület Field Target Szakosztálya. 
Az ülésen megfigyelőként résztvevő Németh Zsolt, a KFC SE Field Target 
Szakosztály szakosztályvezetője megerősíti, hogy a KFC SE az országos bajnokság 
rendezését elvállalja, valamint megerősíti, hogy a mogyoródi helyszínen a 
folyamatban lévő tereplőtér engedélyeztetés időben meg fog történni, ami lehetővé 
teszi az országos bajnokság megrendezését. 
 
A rendezés időpontjának 203. október 26. lett megjelölve, amit az elnökség 3 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
Mivel az országos bajnokság két fordulója egy napon kerül megrendezésre, az 
elnökség a két fordulóban együttesen alkalmazott célok számára két javaslatot tett: 
 

- a célok száma legyen 70 és 80 között 
- a célok száma 60 legyen. 

 
Az Elnökség 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta, hogy az alkalmazott célok száma 70 és 
80 között legyen. 



 
Az Elnökség a pályaépítésre vonatkozóan javaslatot tett Németh Zsolt szakosztályvezető 
felé. A pályák ugyanazon a helyen legyenek felépítve, úgy, hogy a két forduló pályái 
(lőállásai) egyértelműen meg legyenek különböztetve (pl. kék, zöld színekkel a lőállást jelölő 
karóknál). Egy fordulóban a csapatok a megadott színű pályákat lövik, Ez biztosítja, hogy a 
két fordulóban a verseny feltételeiben ne legyen eltérés.  
 
 

2. Egyéb javaslatok tárgyalása. 
Egyéb javaslat az Elnökséghez nem érkezett az ülés kezdetének időpontjáig. 
 
 
 
 
 
Szilágyi Sándor az elnökségi ülést 20:50-kor bezárta. 
 
 
2013. szeptember 12. 
 
 
 
 
Sipka Péter 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
Fejes Tóth István 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


