Elnöki beszámoló 2016.05.13. Közgyűlésre (2015. év)
Tisztelt Közgyűlés!
Most először tudom azt mondani Nektek, hogy reménytelinek látszik az íjászat jövője.
A közös munka eredményei végre látszanak.
Úgy szervezetileg, mint gondolkodásmódban átalakultunk. Nem volt fájdalom mentes és azt sem tudom ígérni, hogy
nem lesznek még szükségszerű igazítások. A folyamatos egyre gyorsuló, változó világ folyamatos alkalmazkodást
követel.
Mindenkitől.
Teljesítmény központúak lettünk, ez kétségtelen sokan látják és élvezik ennek előnyeit, de vannak természetesen
olyanok is, akiknek ez nem tetszik és a jövőben sem fog tetszeni, egész egyszerűen, azért mert már kihullottak, vagy
félnek attól, hogy kihullnak a rostán. Azok, akik maradtak viszont egyre jobb teljesítményt nyújtanak, mert belülről
látják a fejlődést és ez ösztönzőleg hat rájuk és környezetükre.
Ha az egyre professzionálisabb Magyar és nemzetközi sportvilágban nem csak fenntartani szeretnénk a hazai íjászat
helyzetét, hanem fejleszteni és megfogalmazott jövőképünk szerint nemzeti sportot varázsolni belőle, csak a
teljesítmény központú gondolkodás és a teljesítményre épülő szervezet kiépítése és működtetése ad esélyt. Legyen az
versenyzői, szakemberi, vezetői vagy adminisztrátori rész. Siker csak teljesítmény és sok évi kemény munka alapján
érhető el az összes említett területen, egy időben.
A versenyeredményeket látjátok, érmeket nyerünk. Aki itthon kiküldetési szintet lő (őrültségnek, lehetetlennek,
szakszerűtlennek, demotiválónak mondták sokan a magas kiküldetési szinteket még 2 éve is) az nemzetközi szinten is
versenyezni és nem „részt vettek még” kategóriaként tud részt venni.
Az eredményeket kétségtelenül a versenyző sztárjaink produkálják, de a biztos háttér, kimagasló sport és
adminisztrációs és döntéshozó szakemberek nélkül a mai vérprofi íjász világban ez lehetetlen. Minden fél teljesítménye
világszínvonalú kell, hogy legyen a nemzetközi eredmények eléréséhez olimpiai szakágunkban.
Saját módszerek saját gondolkodás és saját akarat kell a sikerhez.
Ezt valósítottuk meg. Saját iskola létrehozásával. Egységes edzőképzéssel, egységes csapattal.

Gyakorlatilag a mínuszból és minimális eszközökkel elértünk oda, hogy:
*Az élsportolóinkat havi támogatásban részesítjük
*Fizetünk a szövetségi kapitánynak és nemzeti edzőknek. Nem sokat, de fizetünk.
*Támogatjuk a Terep, 3D és Történelmi versenyzőinket is.
*Eszköztámogatást nyújtunk egyesületeinket, akik tevékenységükkel rászolgáltak.
*Támogatjuk az utánpótlás válogatottunkat
*Olyan adminisztrációs csapat állt össze, akik képesek időben teljesíteni minden követelményt a felettes szervek felé,
megkapunk minden támogatást a lehető leghamarabb, ahogy a lehetőség megnyílik.
*olyan versenyrendezői csapat állt össze 2 szakágban is az évek során, akik a legnagyobb létszámú versenyeket is képes
úgy sportszakmailag, erkölcsileg és gazdaságilag maximális sikerrel megszervezni.

A tömeg vagy szabadidő sport területén is látszik a munka eredménye.
A 3D szakág világbajnoksága minden rekordot megdöntött és megalapozta anyagilag a szövetség költségvetését több
évre. Nem kell várni a támogatásokra, folyamatos a fizetőképességünk egész évben. Ez először 2015-ben volt így.
A történelmi íjászaink létszáma nagymértékben növekszik csakúgy, mint azoké, akik nemzetközi szinten is, sportként
akarják ebben a szakágban is megmérettetni magukat. Erre az IAA kiváló lehetőségeket teremt a történelmi
szakágunknak. Erre kiváló példa a Nemzeti Bajnokság 300 fő részvételével a Vajdahunyad várban.
Mind a versenysport, mind a szabadidősport terén elkezdődött az fejlődés, amire régóta vártunk. Az elsőben a
minőségi, a másikban a mennyiségi.
A célunk egyértelmű és világos:
2030-ra az íjászat nemzeti sport lesz, egy magas szintű versenysport és egy széles szabadidőbázis segítségével

Mit is értünk el eddig az utóbbi évben?
*az edzőképzés folytatódott a MÍSZ támogatásával
*gazdaságos nemzetközi versenyek rendezése.
*CEC: A környező országokat koordinálva, hat éve, egy olyan versenysorozatot hoztunk létre, amely ugródeszka a
tehetségeinknek. Fő cél, hogy olcsón nemzetközi tapasztalatot szerezve majd nagyobb nemzetközi WA versenyeken is
sikeresek lehessenek.
*AAC A terepíjászat regionális, nemzetközi versenyének szervezői és résztvevői között vagyunk.
* Suli íjász bajnokságok, regionálisan és központi döntővel, több száz gyerek részvételével egyre népszerűbbek, amely
hosszútávon az utánpótlásunk egyik pillére
*3D VB Gödöllő. Az eddigi legnagyobb és legsikeresebb versenyünk, mindent vert eddig, minden szempontból.
* meglőtték tavaly pályán a kiküldetési szintet (nemzetközi szinthez igazítottat)*EK győztesünk van olimpiai szakágban
*csigás világbajnokunk van teremben és szabadtéren is.
*kiváló nemzetközi kapcsolatok az összes nemzetközi íjász szövetséggel és több nemzeti íjász szövetséggel továbbra
is.
*elnyertük a Junior Európa kupa szervezési jogát 2016-ban

Mit kell elérni a következő 4 évben?
*Az elkezdett folyamatokat továbbvinni és hagyni, hogy beérjen a munka gyümölcse
*Rióban minimum 1 kvalifikáció=8-10szeres szorzó a támogatásokban.
*IAA és CEC továbbfejlesztése
*Íjászat Napja és World Archery Day kiépítése, újraélesztése (WAD)
*WA nemzetközi versenyek rendezési jogának elnyerése állami támogatással
*A Para íjászat erőteljes fejlesztése Para Olimpiai kvalifikáció
*Íjászat az iskolákban program elindítása
*Tovább folytatni a regionális építkezést, költségcsökkentés jelszóval, mindig az egész íjásztársadalom költségeinek
figyelembe vételével.

*Tovább kell építeni a külföldi kapcsolatokat, a már jó hírnevünket tovább erősíteni az íjász világban
*El kell érni, hogy a bizottságokban mindenhol maximális teljesítménnyel dolgozzanak a tagok, a szükséges személyi
cseréket végrehajtani
*Továbbra is meg kell győzni az áldozatot hozókat, hogy van értelme az áldozatnak, társadalmi munkának
2016-ban a főbb feladatok
1. EK sikeres lebonyolítása, a versenysport bemutatása, népszerűsítése a helyszínen és direkt adásban a youtube
csatornán.
2. A 3d és Történelmi VB sikeres lebonyolítása. A tömegsport és a hobbi íjászat további megerősödéséhez vezet..
3. A MOB és minisztériumi támogatások, teljes körű figyelemmel kísérése.
Elszámolások, kérések azonnali teljesítése, gyorsabb folyósítás, ezáltal a likviditás további folyamatos biztosítása
4. Új források lehetőségének feltárása, kiaknázása.
5. Támogatók megnyerése, szponzori feltételek javítása
6. A verseny engedélyek és verseny szervezési engedélyek pénzbeli teljesítések ellenőrzése, tagdíjak beszedése,
folyamat biztosítása, átláthatóvá tétele.
8. Régiós rendszer tényleges felépítése és támogatása. Költségvetési keret biztosítása. 2014-ben már elkezdődött és
2016-ben folytatódni fog.
9. Edzőtáborok megszervezése, terep, pálya, 3D
12. Versenynevezések időbeni, pontos teljesítése és szállás, étkezés, utazás megszervezése, a finanszírozás
biztosítása. (CEC, EB, EK, VK) versenyzőink a figyelmüket a versenyzésre tudják fordítani
14. MÍSZ által szervezett versenyek, felszerelés, vesszőfok, és versenydíjak biztosítása, a verseny lebonyolítása.(VB,
CEC BP, Duna Kupa, OB-k, Diákolimpia, Íjászat Napja)
15. A MOB felé különböző feladatok időbeni és minőségbeli teljesítése.
16. Pályázatok figyelemmel kisérése, pályázat író cégek megkeresése.
18. A MÍSZ iroda működtetése és ellenőrzése.
19. Honlap lecserélése, beüzemelése.
20. Sajtóban állandó megjelenés.
21. Para sport átalakítása és rendszerének kidolgozása.
22. Suli íjász bajnokság rendszere és a versenyek megszervezése
23.Junior Íjász Válogatott összetartások szervezése, finanszírozása.
24. Edzőbizottság működtetése. Különböző edzőképzések Level 1-3 képzés.
25. Sportiskolai kapcsolatok beindítása
26. Folyamatos kommunikáció honlapon, Facebook-on
A jövő elkezdődött!

Ehhez kérem én és az elnökség a tagok és mindenki támogatását a jövőben is.

Vánky Sebastian Szabolcs

