Jegyzőkönyv

Elnökségi Ülés 2014. Május 23.
Jelen lévők:
Vánky Sebastian elnök, Kaszala Tamara főtitkár, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi elnökségi
tag, Windischmann Mercédesz sportigazgató, Makai János elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán
elnökségi tag, Szedlár János elnökségi tag, Laboncz Csaba szervezés és kommunikáció, Román Péter
régióvezető, Kalácska Zsolt ellenőrző testület.
Az Elnökségi ülés helyszíne: Margit u. 28. Íjászközpont
Vánky Sebastian üdvözli az elnökséget. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy hangfelvétel nem szükséges
az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. 6 elnökségi tag van jelen.
A jegyzőkönyv vezetésre felkéri Laboncz Csabát. Az elnökség egyhangúan elfogadja.
Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és mellékletei az elnökségi tagok
részére az ülés előtt megküldésre kerültek.

1. Régiók Működésének újratervezése 2.
előadó:Windischmann Mercédesz
A melléklet a régiós feladatokat részletezi, ezt jogásznak jóvá kell hagynia. Előtte az
elnökségnek természetesen el kell fogadnia.
Makai János: kérdésem, hogy a szavazati arány le van-e fektetve a szabályzatban a
három régiós vezetőségi tag esetében, mert ha egyszerű többség elég, akkor fontos
lenne, hogy két vezető ne lehessen egy egyesületből.
Windischmann Mercédesz: A szabályzat szerint, ha kardinális kérdésekben nincs
egyetértés a vezetőségi tagok között, akkor továbbítani kell a problémát a régiós
bizottsági elnök felé, aki a probléma áttekintése és egyeztetés után végleges döntést
hozhat. Egy egyesületből két tagra nincs korlátozás, annyi az elvárás, hogy vagy
különböző szakágat képviseljenek, vagy a régió különböző pontjain legyenek.
Ha ez a jövőben problémát okoz, változtatunk rajta.

34/2014-es határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a régiók működési
szabályzatának tervezetét.
2. Jelenlegi Paralimpiai helyzet ismertetése
előadó: Windischmann Mercédesz és Kaszala Tamara
Jelenleg négyből három para íjásznak van meg a para minősítése, a negyedik döntés előtt áll.
Specialistától várunk választ. Ha a cseh versenyre nem tudnak menni, akkor nem tudnak kvalifikálni a
2016-os para játékokra. Jövőre nem lesz, idén ez az egyetlen ahová ki tudjuk küldeni őket. 500.000 Ft
támogatásra kaptunk ígéretet. A MOB lecsökkentette a paralimpiai bizottság pénzét. A Paralimpiai
Bizottság elégedett a MÍSZ munkájával

3. Bírói díjak tárgyalása
előadó: Laboncz Csaba
Jelenleg érvényben van egy 2010 évi elnökségi határozat a bírói díjakról, ami szakáganként egységes.
Hegedűs András a PSZB nevében kiadott egy határozatot az új pályaíjász bírói díjakról. Ehhez a
korábbi határozat megváltoztatása szükséges, mert a PSZB határozat nem írhatja felül az elnökségit.
Mivel a szakágak között bírószámban és jellegben is lényeges különbségek vannak, Laboncz Csaba
javasolja, hogy az elnökség határozatban adja át a döntés jogát a szakmai bizottságoknak.

35/2014-es határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadja, hogy az egyes
szakágakban a bírói díjak meghatározását a szakmai bizottságok hatáskörébe
adja. Amelyik szakág nem határoz meg új díjakat, ott a 2010-es elnökségi határozat
marad érvényben.
4. Mellis Mihály kérelmének elbírálása
előadó: Kaszala Tamara
Mellis Mihály (Orosházi ÍE.) kéri, hogy a versenyeken legyen 65 év feletti korosztály.
Szedlár János: A minősítő versenyek korosztályai a nemzetközi szabályokhoz igazodnak, ezen az
elnökségnek nem áll módjában változtatni. Az egyéb versenyeken a szervezők természetesen
dönthetnek arról, hogy igény esetén a saját versenyeiken új korosztályt nyissanak.
5. Főtitkári beszámoló
előadó: Kaszala Tamara
Az előző elnökségi ülés óta a MOB-bal a Szövetség megkötötte a támogatási szerződést és
megérkezett a számlánkra. Szerződéskötés alatt vagyunk a Duna Kupára. 60+30 napot a
bürokrácia miatt meg kell várni, de júniusban arra is biztosan meg fog érkezni a támogatási
összeg. Héraklész programra is megkötöttük a szerződést, ott is a folyósítást várjuk. A Szövetség
most likvid.
A sportpszichológiai programokon minden sportolónk részt vett, aki az igényét jelezte rá.
A válogatottjainkat kötelezték szűrővizsgálatra a Sportkórházban, ami egy ingyenes
sportdiagnosztikai felmérés, ami egyben sportorvosi vizsgálatnak is számít.
A sajtómegjelenések állandóak a Sport1, Sport2 és SportM műsorán megjelenik az íjászat és ezzel
együtt különböző hírportálokon is, aminek köszönhetően újabb megkeresések is érkeznek
újságoktól, más hírportáloktól. A DigiSport „Hello Bajnok Junior” című műsorában is egy egész
részt szenteltek az íjászatnak.

A Manna ABC-vel megszületett a szponzori szerződés, a Magyar Íjász Szövetség bronz fokozatú
szponzora lett.
Teljesen elkészült a Szövetség szponzori kiadványa.

Az Elnök Úr bezárta az ülést.
Budapest, 2014. május 23.

Kaszala Tamara
Főtitkár

