
JEGYZŐKÖNVY 
Elnökségi ülés 

 
Ideje: 2019.10.21.    18:00  
Helye: Skype konferencia 
 
Jelen vannak: 
Bognár László elnök 
Németh Zsolt elnökségi tag 
Sipka Péter elnökségi tag 
 
Fejes Tóth István EB tag 
Szilágyi Sándor EB elnök 
Bánóczi Csaba HFT szakágvezető 
Dr. Békési László 
 
Bognár László 18:00-kor az ülést megnyitja. 

 
Jegyzőkönyv vezetőnek Sipka Pétert kérik fel. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Németh Zsoltot kérik fel. 

 

Sipka Péter és Németh Zsolt a felkérést elfogadják. 

 

 
Bognár László a napirendi pontoknak a következőket javasolja: 

 
Napirendi pontok 

1. FT szakágvezető kinevezése 
2. FT HFT világversenyeken való részvétel 
3. Egyéb: HFF szabálymódosítások 

 
A javasolt napirendi pontok 3 IGEN szavazattal elfogadásra kerültek. 
 

 
1., FT Szakágvezető kinevezése 
 
Dr. Békési László megerősítette a szakágvezetői pozíció elvállalását. 
Feladatai: 

- nemzetközi versenyekre csapatösszeállítás 
- szabálymódosítások kidolgozása 
- nemzetközi versenyek, események figyelemmel kisérése 

 
Dr. Békési László FT Szakágvezetői kinevezése 3 IGEN szavazattal elfogadásra került. 
 
 

 
 
 
 



 
2., FT,  HFT nemzetközi versenyeken való részvétel 
 
A  szakágvezetők javaslatot tesztnek a nemzetközi versenyekre való válogatás szabályaira. 
 
Határidő:  
 
 

 
 
3., HFT szabálymódosítások  
 
A 0-1-2 pontozás szabály átvétele a nemzetközi szabályrendszerből. 
 
3 IGEN szavazattal elfogadva. 
 
A szövetség nemzetközi szinten javasolni fogja a 0-1-3 pontozási rendszert, ami jelentősen 
csökkentené a szétlövések számát 
 
A nemeztközi szabályzat szerinti kill zóna méret a céltávolságok átvétele. 
 
3 IGEN szavazattal elfogadva. 
 
A hazai veresenyeken 1-4 cél kihelyezése pályánként. 
 
3 IGEN szavazattal elfogadva. 
 
 

- Támasztás nélküli pálya álló/térdelő pontos szabályai  
- A pályaszámozás és a tereptárgy szabályai  
- Válltámasz méret meghatározás 
- Pályaépítés ajánlás kialakítása 

 
további kidolgozásra visszaadva a szakágvezetőnek.  
 
Határidő: nincs 
 
 

 
 
4.,  Biztonsági szabályok szigorítása  
 
Az elnökség megállapítja, hogy a versenyeken alkalmazott biztonsági szabályok szigorítása szükséges 
a balesetek elkerülése érdekében. 
Ennek érdekében a szabálykönyvekben a biztonsági szabályokat tartalmazó rész átdolgozásra kerül. a 
következők figyelembevételével: 

- a fegyverek szállítása lőálláson kívül 
- A klub és szövetségi versenyeken lövészetvezető jelenléte egyaránt kötelező és 

versenykiírásban nevesíteni kell. 



- A fegyverek próbája, vizsgálata, szerelése, próbalövése, üres sütése levegővel vagy anélkül,  
csak  az erre kijelölt területen engedélyezett. Ezen területen kívül csak levegő töltés 
engedélyezett. 

- a belövő pályán a lövészetvezető jelenléte kötelező 
- A verseny végén a csapattagok kötelesek ellenőrizni egymás fegyvereinek a töltetlenségét. 

 
 
Felelős: Sipka Péter 
Határidő: 2019.12.31. 
 
A biztonsági szabályok szigorítása 3 IGEN szavazattal elfogadásra került. 
 
 
 
Bognár László 20:00-kor az ülést lezárta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bognár László  
Elnök 
 
 
 
Sipka Péter 
Elnökségi tag/Jegyzőkönyv vezető 
 
 
 
Németh Zsolt 
Elnökségi tag/Jegyzőkönyv hitelesítő 


