
EMLÉKEZTETŐ 

Magyar Field Target (Tereplövész) Országos  Sportági Szövetség 

Nyílt Elnökségi ülés 

2014. február 4. kedd 20:00 

Skype konferencia 

 

Jelen vannak: 

 

Elnökségi tagok 

Bognár László 

Boros Pál 

Fejes-Tóth István 

Sipka Péter 

Szilágyi sándor 

 

Nem elnökségi tagok: 

Pucz Tünde 

Németh Zsolt 

 

Bognár László elnök az ülést 20:00-kor megnyitotta. Az emlékeztető elkészítését Sipka Péter 

elvállalta.  

 

Jelen ülésen az elnökség határozatot nem hozott.  

 

Szilágyi Sándor elnökségi tag elfoglaltság miatt 20:45-kor az ülésről kilépett. 

 

Az ülésen kötetlen beszélgetés formájában véleménycsere történt a következő témákat érintve: 

 

- Jelenleg a klubversenyek ’elszívják’ a magyar kupáktól a versenyzőket, így szükségessé válik a 

magyar kupaversenyek színvonalának az emelése.  

 

- A jövőben a klubversenyek időpontjainak kiosztását minden olyan klub részvételével kell 

megtenni, amelyek a magyar kupaversenyeken kívül is szeretnének versenyt szervezni.  Ez 

lehetővé tenné, hogy az országban egyes régiók ne szoruljanak háttérbe.  

 

- Az elnökség javasolni fogja, hogy az egyesületek az általuk rendezett minden versenyen 

tartsák be a szövetségi előírásokat. 

 

- A sport népszerűsítésének lehetőségeit keresni kell. Álláspontot nem sikerült kialakítani. 

 

- Felmerült a ’profik’, ’kezdők’ versenyének  szétválasztása, de álláspontot nem sikerült 

kialakítani. 

 

- Magyar Kupa minimum feltételeinek meghatározása 



reggeli, meleg étel,  víz, egységes nevezési díj 3500 kajával együtt, a verseny rendezésének 

tárgyi  eszközeivel az egyesületeknek rendelkeznie kell,  egységes értékelő lap  

 

- HFT versenyszámoknál l az időmérést törölni kéne és a lassú csapatokat mérnénk. 

 

- Az ifjúsági kategória értékelését szabályozni kell. Javaslat: 

5 résztvevő esetén mindenki értékelődik 

3 résztvevő esetén a legjobb értékelődik 

2 vagy 1 résztvevő esetén nincs értékelés 

 

- Felvetett szabálymódosítások: 

belövés csak sebesség mérés után. 

nevezési határidőt rögzíteni. verseny kezdete előtt fél órával nevezést lezárni. 

ha egy előnevezett nem megy el versenyre, szankcionálni kéne, pl. megvonni az előnevezési 

jogot a következő versenyen, ahol indulni szeretne. 

 

- a következő határozathozó elnökségi ülés kitűzött ideje 

2014. február 11. 20:00, Skype konferencia formájában 

 

Bognár László elnök 22:00-kor az ülést bezárta. 


