Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2012. augusztus 30.
Jelen lévők:
Vánky Sebastian elnök, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Takács László elnökségi tag, mb.
főtitkár, Labonc Csaba, Pap Mihály, Tóth Csaba Sportigazgató, Nagy Gábor elnökségi tag,
Mike Péter számszeríjász referens.
Az Elnökségi ülés helyszíne: Eleven Íjász Központ
Vánky Elnök Úr megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes, négy elnökségi tag van jelen.

1. 47/2012 Beszámoló a WA Terepíjász Világbajnokságról
A verseny Val d’isere-ben került megrendezésre, azon Magyarországot Gajdos Csaba, Kakas
István, Búzás Károly képviselte. A Csapatot Tom Bil szövetségi Kapitány kísérte. A tagok
kiválasztása a kvótaszerző esélyek mérlegelésével és a pillanatnyi forma alapján történt.
Csapatunk hivatalos szálláson volt elhelyezve, mely a tapasztalatok alapján szűknek
bizonyult. A szállást csak 13-án lehetett elfoglalni, ezért a előzőekben tervezett indulás
dátuma egy nappal eltolódott. Az utazás a Szövetség által bérelt Opel Insignia szgk-val
történt. A mezőny igen erős volt, sok versenyző közvetlenül az Olimpiai játékokról utazott a
megmérettetésre. A verseny eredményét tekintve Kakas István a 12 helyen végzett, ezzel
kvótát szerzett a Világjátékokra, Gajdos Csaba 17. helyen végzett, ezzel a második tartalék
helyen még esélyes a kvótaszerzésre, Búzás Károly a 21. helyen végzett. A Sportigazgató
javasolja Kakas István elismerő oklevél formájában történő jutalmazását.
Előadó: Tóth Csaba Élsport Igazgató
47/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

2. 48/2012 CEC Döntő előkészületei, tervezése
A nevezők számát tekintve eddig 38 fő jelezte indulási szándékát, de az idei tapasztalatok
szerint az utolsó pillanatra tolódik a végső nevezések leadása. Az előzetes kalkulációk szerint
kb. 40-50 külföldi és közel 100 magyar indulóval kalkulál a szervező bizottság. A verseny
helyszíne költségtakarékossági szempontok figyelembevétele került Zánkáról Budapestre. A
versenyiroda feladatait Máté Gyöngyi látja el, de a jövőre bevezetésre kerülő IANSEO
rendszer tesztelése miatt párhuzamosan külön irodát is vezetünk. A szponzori felkérések
kiküldésre kerültek, azokra ez idáig csak a RAUCH Kft válaszolt, felajánlása szerint minden
versenyzőnek üdítőt biztosít. A pálya építését és a verseny lebonyolítása alatti logisztikai
feladatokat az RTK Íjász-szakosztály tagjai végzik Tóth Tibor vezetésével. A versenyzőknek
a CEC eddigi fordulóinak tapasztalata alapján meleg ebédet kell biztosítanunk. Nagyon fontos
a menetrend betartása, nem engedhető meg semmilyen csúszás, mert az esti bankett

helyfoglalása miatt az érintetteknek át kell érniük. Labonc Csaba hozzáfűzte, hogy az OB
tapasztalat alapján a bíróknak jobban fel kell készülniük, nem megengedhető a bizonytalanság
és a szabályok ismeretének hiánya. Ebből adódott csúszás, ami elkerülhető lett volna. Ezzel
párhuzamosan Balogh Lászlót a Bírói testület pálya szakágért felelős tagját fel kell kérni a
bírók képzésének és továbbképzésének sokkal hatékonyabb ellenőrzésére.
Előadó: Takács László
48/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta Takács László
tájékoztatását.

3. 49/2012 Stratégiai terv 2013 (Bővülés vagy elmélyülés)
Vánky Elnök Úr előadásában vázolta az idei év tapasztalatait, kitért a szakágakat érintő
problémákról. Az Íjászat egészét érintő válság kihívására válaszolnunk kell, olyan döntéseket
és irányokat kell meghatároznunk, amelyek stabilan és hosszútávon segítenek az emberek
anyagi terhein. Át kell értékelnünk a versenysport helyzetét, nem biztos hogy minden szakág
egyformán igényli a versenysport feszes rendjét, sokkal inkább be kell vezetnünk egy
nagyobb réteghez szóló, lazább és teljesíthetőbb versenyzési formát. Elengedhetetlen a régiós
versenynaptárak rendszerének fejlesztése, és a hatékonyabb ellenőrzés. Nem mindegy, hogy a
Szövetségi versenyeket tekintve az Ország mely részére tervezzünk. Az utazási költségek
drasztikus emelkedése miatt inkább az üzemanyag társaságokat gazdagítjuk, és teljesíthetetlen
terhet rovunk a versenyzői gárdára. Ezért fontos a központi versenyek centralizálása.
Vánky Sebastián a témában írt anyaga csatolva a Történelmi és terep szakág versenyrendszerét érintő
változásokról.

Történelmi és Hagyományőrző íjászat Magyarországon 2013-ban
Magyarországon egyre inkább érezhető a gazdasági válság, amely az íjász társadalomra is természetesen
rányomja bélyegét. A gazdasági helyzet és a fejlődés szükségszerűsége indokolttá teszi a versenyrendszerek és
az egész szervezet átgondolását. Így van ez a Történelmi és Hagyományőrző szakággal és ennek
versenyrendszerével is. A MÍSZ-nek arra kell törekednie, hogy az íjász társadalom összköltségét csökkentse.
A legnagyobb költség sajnos az olajtársaságok bevétele is egyben, az utazás költségei. A versenyeket
központosítva, sokszor több száz kilométerrel járó utazással megrendezni jelenleg nem lenne ésszerű.
Decentralizálva, régiós szinten lehet jövőtől versenyeket rendezni olyan szabályzat szerint, amely jól esik a
rendezőnek, illetve a versenyen résztvevő íjászoknak. Nem kell sem minősítési versenyek után fizetendő
százalékot sem a GP díjat megfizetni. Azzal, hogy áthelyezzük a régiókhoz a versenyrendezés jogának
elbírálását, felügyelni tudjuk, hogy egy 100 km körzeten belül egy időben egy verseny legyen. Így a versenyek
gazdaságosságát növelni tudja a rendező oly módon, hogy nem emeli a nevezési díjakat, hisz a nagyobb
létszámú versenyző biztosítja a költségek fedezetét, érdemes versenyt rendezni és ezzel az egyesületek meg
tudnak erősödni, támogatni saját versenyzőiket, ha más régiók versenyein is részt szeretnének venni, vagy
esetleg nemzetközi versenyeken.
A versenyzők utazási költsége, ami jelenleg a legnagyobb hányada a költségeknek, mivelhogy a szomszédban
van a verseny(maximum 100km), töredékére tud csökkenni.
Cél: minél szélesebb kör bevonása azzal, hogy örömüket lelik a versenyen való részvételben és ezért járnak el
versenyekre. A versenyek decentralizálása (helyi versenyek) csökkenti jelentősen az íjászversenyen való
részvétel költségeit, illetve a teljes íjász társadalom költségét.
Mi kell ezen versenyek megrendezéséhez:
Versenyengedély: sporttörvény szerint kötelező, tartalmaz egy baleset biztosítást, illetve egy a MÍSZ által külön
kötött felelősség biztosítást.

Verseny rendezői engedély: szintén a sporttörvény szerint szintén kötelező ( a régióvezetőtől kell kérni, hisz ők
koordinálják a régió versenynaptárát, MÍSZ állítja ki)
BTE, minden versenyre kötelező
Verseny szabályzat: szabadon választott, amíg a biztonságot nem veszélyeztetik. Megszűnik a Magyar GP, nincs
minősítő, nincs százalékfizetés, nincs megkötés.
Az OB marad az év fő versenye, amelyet a MÍSZ törvény által köteles megrendezni vagy megrendeztetni a
szakmai bizottság illetve elnökség ellenőrzése mellett .
Aki versenysportra vágyik lehetőség van pályán összemérni a tudását történelmi kategóriákban itt megmarad a
minősítési rendszer és a csúcsok nyilvántartása.
Kiegészítő tevékenységek: szabadon választottak.
Versenyrendszer: a versenyeket a régiós versenynaptárban tartjuk nyilván. A MÍSZ 1 napra 100 km körzetben 1
versenyszervezői engedélyt ad ki. Az rendezheti meg a napi versenyt, aki először kérte és kapta meg az
engedélyt rá.
A nem „kérünk versenyengedélyt” versenyeket és a „nem érdekel ki mikor rendez versenyeket” hozzáállást
szándékunkban áll visszaszorítani a törvény adta lehetőségek mentén. A versenyrendezési szabályzat elkészült és
annak betartását összhangban az illetékes hatóságokkal közösen ellenőrizzük. Azok az öncélú, megélhetési
versenyek, amelyek az egész rendszert aláássák, valójában csak bizonyos egyének pénzkereseti lehetőségei
valamilyen szép csomagolásban eladva az íjász társadalomnak.

A szakmai vezetés szándékában áll mind a terep, mind a 3D versenyeket rendezési és lebonyolítási
rendjének igény szerinti átdolgozása a versenyzői rétegek érdekeinek figyelembevételével. A szakmai
bizottságok október 20-ig megteszik az aktuális javaslataikat.

Előadó: Vánky Sebastian
49/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást és a
jövőkép felvázolását.

4. 50/2012/a versenyszervezési kérelmek kiadásának rendje,
régióvezetők bevonása, törvényi előírások alkalmazása
Versenyszervezési engedélyek kiadásának menete, tapasztalatok a rendszer működéséről.
Takács László tájékoztatta az elnökséget a kiadás menetéről és tapasztalatairól. Bizonyos
adminisztratív kérdések javításra szorulnak, miszerint a kérvényezők nem regisztrálják
rendezvényüket a regionális versenynaptárokban, holott a kiadás feltétele a naptárban való
szerepeltetés. Az iroda nem minden esetben ellenőrizte a kiadás jogosságát bízva az aláírt
nyilatkozatok tartalmában. Így fordulhatott elő, hogy egy adott régióban több rendezvény
kapott hozzájárulást. A jövőben csak a régióvezetőkhöz beérkezett és azok engedélye alapján
továbbküldött kérvényeket engedélyezi az iroda.
A törvényi rendelkezések betartatása terén igen nagy a bizonytalanság, minden helyileg
illetékes hatóság az éppen aktuális lobby erőviszonyok figyelembevételével dönt. A MOB
kifejezte, hogy a sporttörvény előírásainak és alkalmazásaink mentén tudja a MÍSZ
működését finanszírozni, ami természetesen kötelezettségeket ró mind a Szövetségi
adminisztrációra mind a tagegyesületekre valamint íjászattal foglakozó egyéb szervezetekre.
Ennek fényében a szövetség együttműködve a MOB-al mint felettes szervvel, kezdeményezi a
Belügyminisztériumnál az egységes és mindenkire egységesen vonatkozó törvényi előírások
alkalmazását.

Előadó: Takács László
50/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan, 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót

5. 51/2012/b Egyebek
2013 Versenynaptár előkészítése
Vanky Sebastian tájékoztatott, hogy elkészült a 2013-as versenynaptár váza, melyet
továbbküldött az illetékes szakmai fórumokra. Továbbá kéri azokat, hogy a javaslataikat,
esetleges változtatási javaslataikat, valamint a hiányzó adatokat haladéktalanul egyeztessék
hogy a versenynaptár minél hamarabb publikálható legyen.
51/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan, 4 igen szavazattal tudomásul vette az
információt.
A téma tárgyalása után Vánki Sebastian Elnök Úr berekesztette az ülést.

2012. augusztus 30.
Takács László
Főtitkár

