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Napirendi pontok: 

 

- HFT szabálymódosítások, időmérés, kötelező testhelyzet, egy pályán csak egyfajta előírt testhelyzet 
lehet, összevont ifi kategóriával kapcsolatos változások 
 
- Magyar Kupa versenyek minimális elvárásai, 
 
- előnevezés szigorítása. 
 
- további javaslatok... 
 

 

MK HFT versenyeken  nincs lőidőmérés,   feltűnően lassú csapatnál a versenybíró mérhet időt.  

Az elnökség a javaslatot 1 tartozkodással, 4  igen szavazattal elfogadta. 

 

A kötelező testhelyzetű pályákon csak egyfajta testhelyzetet lehet előírni. 
Az elnökség a javaslatot 3 igen, 2 nem  szavazattal elfogadta. 

 

FT és HFT MK versenyeken, ha az összevont ifjúsági kategória létszáma 3 vagy 4 fő, díjazni kell a 
kategória legjobb versenyzőjét. A kategóriát csak legalább 5 fő versenyző esetén lehet teljes körűen 
díjazni. 
Az elnökség a javaslatot 4 nem, 1 igen szavazattal nem fogadta el. 

 

A szövetség a versenyeken lebonyolításához  egységes  pontozólapot ajánl. MK versenyeken a 

használata  kötelező azt rendező kiegészíti az aktuális versenynek megfelelően. 

Az elnökség a javaslatot,5  igen szavazattal elfogadta. 

 



 

Amennyiben egy versenyző az előnevezés ellenére a versenyről nem igazoltan van távol, akkor a 

versenykezelőben megjelölésre kerül, és a következő MK versenyen az előnevezés nélküli, teljes 

nevezési díjat kell megfizetnie.  A különbözet a Szövetségnek kerül befizetésre. 

Az elnökség a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Az 1.sz. mellékletben szereplő MK rendezési irányelveket az Elnökség  5 igen szavazattal  elfogadta. 

Ezentúl a szövetségi honlapon is olvashatóak. 

Az Elnökség javasolja, hogy az egyesületek a klubversenyeken is alkalmazzák az irányelveket. 

 
 
Az Elnökségi ülést Bognár László elnök 21:30-kor lezárta 

 
 
 
 
Sipka Péter                                                                                                       Fejes Tóth István 
jegyzőkönyv vezető                                                                                 jegyzőkönyv -hitelesítő 

 

 
 
  

https://docs.google.com/document/d/1qWic9xgHlQnPhXnmscJUMXjbWR1-iW5Ig28dYIQqmRg/pub


1 sz. melléklet 

FT és HFT Magyar Kupa versenyeinek rendezési 
irányelvei 
Az alábbiakban felsorolt irányelvek betartása kötelező. 

Pályák kialakítása 

Az érvényes szabálykönyv szerint, 50 cél elhelyezésével. 
A versenyeken egységes pontozólapot kell használni, ez letölthető a szövetségi 
honlapról. A pontozólapok közül a versenyhez megfelelő formátumút kell használni (3 
vagy 4 célos pályákhoz), a rendező kiegészítheti a klub adataival, logójával. 

Nevezési díjak 

 Előnevezés esetén felnőtt versenyzőnek 3000 Ft, ifjúsági versenyzőnek 2000 Ft. 
 Helyszíni nevezés esetén  felnőtt versenyzőnek 3500 Ft, ifjúsági versenyzőnek 

2500 Ft. 
A nevezési díj nem tartalmazza az étkezés árát. 

Étkezés 

A verseny közben ivóvizet (a pályán),  a verseny befejezése után meleg ebédet kell 
biztosítani a versenyzőknek. Az ivóvíz árát a nevezési díj tartalmazza. Plusz ebéd 
vásárlását lehetővé kell tenni a versenyzők hozzátartozói és egyéb vendégek számára. 
A menüt a versenykiírásban, vagy az előnevezésnél fel kell tüntetni. 
Az igényelt ebéd mennyiségét az előnevezéskor kell jeleznie a versenyzőnek. 
Az ebédet 1000 Ft/adag áron kell biztosítani, de csak az előzetesen igényelt 
mennyiséget. 

Menetrend: 

A verseny előtti napokban: 

 a szervező felkéri a versenybírókat és a versenyellenőrt 
 a versenykiírás közzététele, előnevezés megnyitása legalább 10 nappal a 

verseny időpontja előtt. A versenykiírásban meg kell nevezni a versenyellenőr és 
a versenybírók személyét. 

 a versenyellenőrrel történő egyeztetés a verseny feltételeivel kapcsolatban 
 pályaépítés 

A versenynapon: 

 8:30    nevezés és belövés megkezdése. A belövőpályát csak a nevezés leadása 
és az ellenőrző sebességmérés után szabad igénybevenni. 

 9:30    nevezés lezárása 
 9:50    eligazítás 
 10:00    kezdés 
 ebéd 
 eredményhirdetés 
 versenyellenőri jegyzőkönyv elkészítése 
 eredmények közzététele a szövetségi weboldalon 

 

http://www.fieldtarget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5%3Aversenyszabalyzatok&catid=3%3Aszabalyzatok&Itemid=6&lang=hu
http://www.fieldtarget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=56&lang=hu


Díjazás 

Az érvényes szabálykönyv szerint. 
 

Az FT és HFT Magyar Kupa záró értékelésekor a kupában értékelhető versenyzők között 
tárgynyereményeket sorsolunk ki. A tárgynyereményekre a Szövetség kupánként 
minimálisan 50000 Ft-ot biztosít. 
 

 


