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Résztvevők: Dr. Békési László elnök valamint Fejes Tóth István, és Zemen József elnökségi tagok,  
 
Dr. Békési László megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség 4 tagjából 3 jelen van, az ülés 
határozatképes.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére a jelenlévők egyhangúan Dr. Békési László Elnököt kérték fel, aki a felkérést 
elfogadta.  
 
Megtárgyalt napirendi pontok: 
 
1. A mai Field Target Magyar Kupa VII forduló érvén ytelenítése a Magyar Kupa sorozatából 
 
2. A Magyar Kupa sorozat érvénytelennek nyilvánítot t zárófordulója után kialakult helyzetben a 
Kupasorozat értékelési módjának megvitatása. 
 
 
Részletesen: 
 
1. A mai Field Target Magyar Kupa verseny törlése a  Magyar Kupa sorozatából 
 
Dr. Békési László tájékoztatta az Elnökséget, hogy a mai MK Kupa fordulón a verseny végén határidőn belül 
két óvás érkezett:  

- egy óvás Baranyai Tamás részéről. Az óvásban a következő indokok hangzottak el: Több cél 
esetében nemhogy a KZ nem látszott, magát a sziluettet is alig lehetett látni a gallyak között. Volt 
olyan cél, amit csak úgy lehetett valamekkora eséllyel meglőni, ha a lőállást jelző karótól kb. másfél-
két méterrel odébb ültünk le. Volt olyan pálya, ahol a négy cél meglövéséhez háromszor (!!) kellett 
odébbülni. A célok egyáltalán nem voltak lefestve. Voltak olyan 15mm-s célok, amik 22-24 méteren, 
és olyan 25mm-es célok amik 36-38 méteren voltak kirakva. 

 
- egy óvás érkezett Dr. Békési László részéről, ami hivatalos Elnöki óvás volt, egyben 

„versenyellenőri” funkcióban is. (ami funkció általában minden szövetségben létezik, nálunk egyelőre 
nem, de tanulságként: be kell vezetni).  Az óvás indoka a következő volt: a verseny 
megrendezésének körülményei nem feleltek meg az MFTSZ hivatalos szabálykönyvében a MK 
fordulók megrendezésével kapcsolatos előírásoknak, részletesen: 

o a) nem volt megfelelő belövőpálya  
o b) nem voltak kijelölt lőállások (egy karó nem az) 
o c) számos cél killzónájában ágak voltak (minden testhelyzetben) 
o d) nem voltak külön célok elhelyezve a 7,5J-os versenyzők számára 
o e) nem volt a verseny előtt vezető versenybírói ellenőrzés 
o f) több határon túli cél került kihelyezésre mindkét kategóriában  

 
Az óvásokkal kapcsolatosan a versenyt rendező Vasnyúl FTE jelenlévő vezetőségi tagja és FB Elnöke az 
óvásnak helyt adott. Ezek alapján került sor a rendkívüli elnökségi ülés összehívására. 
Az MFTSZ elnökségi tagjai az ülés megkezdése előtt a versenyben és a Magyar Kupa lebonyolításában és 
végeredményében érdekelt VALAMENNYI versenyző véleményét előzetesen kikérték.  
 
Ezek alapján az Elnökség a következ ő egyhangú döntést hozta:  
A 2010.11.20-i VII. forduló nem volt érvényes MK fo rduló.. 
 
 
2. A Magyar Kupa sorozat érvénytelennek nyilvánítot t zárófordulója után kialakult helyzetben a 
Kupasorozat értékelési módjának megvitatása. 
 
Az Elnökségi tagok megtárgyalták, hogy a VII. forduló későbbi újbóli megrendezésére lehetőség adódna, 
mint ahogyan az történt tavaly már egy forduló esetében. Ezzel kapcsolatosan azonban az érdekelt 



versenyzők csaknem teljes többsége úgy nyilatkozott, hogy a későbbi időpontban történő megrendezést 
nem tartják megvalósíthatónak különböző indokok miatt (szabadidő, fegyver, költségek, stb.).  
 
Ezek alapján a Szövetség Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a VII. forduló elmarad, és emiatt 
a 2010 évi MK FT Kupa 6 fordulós lesz. 
 
A kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel a Szövetség elnöksége végiggondolta, hogy milyen módon lesz 
értékelhető a 2010 évi FT Magyar Kupa sorozat. Felmerült, hogy marad az eredeti, azaz 3+1 forduló 
eredménye számítson, de akkor több olyan versenyzőt sújtottunk volna, aki direkt azért jött el, hogy ezzel 
legyen érvényes az éves verseny-ráfordítása (zömében 7,5J-os versenyzők).  
 
A Kupa végeredménye nagyban változhatott volna az utolsó fordulón, hiszen csak 2 helyezés volt biztos, a 
többi esetben nagy volt a versengés, az utolsó fordulónak befolyása lett volna a helyezések sorrendjében 
minden kategória esetében. 
 
Ha az a döntés születik, hogy az MK-ban a fele + egy verseny számít bele, akkor sem Rugós 7,5J-os 
kategóriában, sem Összevont Ifjúsági kategóriában nem lett volna meg a kategóriánkénti 5 versenyző sem, 
ami nagyon-nagyon kevés, figyelembe véve a jövö évtől majd érvényes versenyszabályokhoz való 
viszonyítást. Ifiben csak egyetlen versenyző lett volna összesen értékelhető. A PCP16J kategóriában 13 
versenyző lehetett volna értékelve, a PCP7,5-ben 5 fő. Ez összesen azt jelentette volna, hogy az idei FT 
MAGYAR KUPA teljes évében mindösszesen 13+7+4+1=30 fő lehetett volna értékelve., és egy 
kategóriában nem lehetett volna kupát osztani. 
 
Ha a 3 versenyt fogadjuk el értékelési alapként, akkor az Ifi kategóriában is tudunk kupákat osztani. Ebben 
az esetben az értékelhető versenyzők száma 19 (PCP16) + 9 (PCP7,5) + 6 (Rugós 7,5) + 3 (ifi) = 37 fő lett. 
Ez sem sokkal, de mégiscsak több.  
 
Ezek alapján az elnökség a kérést megtárgyalta, és a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a  
következ ő egyhangú rendkívüli elnökségi döntés született: 
Az eredeti szabállyal ellentétben 2010-ben 3 FT MK forduló alapján születik meg a Magyar Kupa 
végeredménye. 
 
 
 
Az elnökségi ülést Dr. Békési László elnök 15:20-kor lezárta, és a döntést a jelenlévők körében kihirdette. 
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