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Jelen lévő személyek:
Máté Gyöngyi Elnök, Budapesti-és Pest-megyei régióvezető
Szentirmay Barna, Dél-Alföldi régióvezető,
Takács Gergő, Nyugat-Dunántúli régióvezető
Vígh Csaba, Közép-Dunántúli régióvezető
Alexandra Manea, Dél-Dunántúli régióvezető
Román Péter, Észak-Magyarországi régióvezető
Teleki Péter Észak-Alföldi régióvezető nem vett részt az értekezleten, javaslatait eljuttatta a
bizottság ülésére, azokat az adott pontoknál Máté Gyöngyi megosztotta a jelenlévőkkel.
Meghívottak:
Vánky Sebastian MÍSZ elnöke
Takács László Főtitkár
Banda Tibor Nemzeti Edző
Izsóf László
Czeróczki Béla USZB tag.
Máté Gyöngyi a RSZB Elnöke a résztvevők üdvözlése után megnyitotta az ülést, megállapította, hogy
a jelenlévők számát tekintve határozatképes.
Napirendi pontok

1. 2014-es versenyrendezési és versenyzési koncepció
Máté Gyöngyi Elnök értékelte a 2013-as év versenyrendezési gyakorlatát és tájékoztatott az elmúlt
hónapban a Dél-Dunántúlon lezajlott sajnálatos eseményekről, mely a rendőrség felé kiadott
elhatárolódó nyilatkozat kapcsán alakult ki. Megkérte Takács Lászlót tájékoztasson a tett lépésekről.
Takács László főtitkár elmondta, hogy a Dél Dunántúli régió vezetője, az éppen hatályos Szövetségi
szabályzatnak megfelelően tájékoztatta az irodát a régióban zajló, a regionális együttműködéssel
szembemenő rendezési törekvésről. A hatályos sporttörvénynek megfelelően az iroda értesítette az
illetékes Rendőrhatóságot a versenytől való teljes elhatárolódásról. A verseny rendezője a kialakult
helyzet okán nagy nyilvánosság előtt megrágalmazta a régióvezetőt, rajta keresztül a Szövetség irodáját
és munkatársait, és ebben a Szövetség egyik frissen kinevezett tisztségviselője is támogatta. A verseny
megrendezésre került. A közel másfél éve folyó, különböző jogértelmezések miatt kialakult tisztázatlan
helyzet miatt a Szövetség további tárgyalásokat folytatott az illetékes hatóságokkal és az Igazságügy
Minisztériummal. A regionális együttműködésben résztvevő tagegyesületek, valamint a regionális
versenynaptárak védelmében, valamint a hatályos sporttörvény Szövetségre vonatkozó

rendelkezéseinek és a Szövetség elfogadott versenyrendezési szabályzatának betartása érdekében
szükséges a kiadott elhatárolódó nyilatkozat módosítása, mely a későbbiekben az ilyen rendezvények
és versenyek megtartásának megtiltásáról tájékoztatja az illetékes hatóságot.
A kialakult helyzetről adott tájékoztatás után a régióvezetők sorra elmondták véleményüket, kivétel
nélkül kiálltak a hatályban lévő versenyszervezési koncepció védelmében. Nyomatékosan kérték, hogy
a Szövetség mindent tegyen meg a jövőben, konkrétan 2014. január 1-től a regionális versenynaptáron
kívüli, régióvezetőkkel nem egyeztetett és Szövetségi hozzájárulással nem rendelkező rendezvények
tiltásáról való tájékoztatás kiadásáért.
Máté Gyöngyi az ügyben érintett Szövetségi tisztségviselővel szembeni eljárás elindításának ügyében
kérdezte a megjelent és szavazati joggal rendelkező vezetőket. A vélemények egyeztetése után a
következő határozat született, amely szerint Román Péter és Manea Alexandra tartózkodása mellett
felkérik a Regionális Szakmai Bizottság vezetőjét, hogy indítványozza az Elnökség felé, az ügy Etikai
és fegyelmi bizottság elé vitelét.

2. 2014-es terem OB valamint a kvalifikációs verseny időpontjának és
helyszínének megszavazása
A jelenlévők egyetértettek, abban, hogy a 2013-as regionális kvalifikációs rendszer a pálya
terem Országos Bajnokságra való kijutás vonatkozásában jól működött, így a 2014-es évben
sem indokolt annak megváltoztatása. Máté Gyöngyi felkérte a jelen lévő régióvezetőket, hogy
legkésőbb 2013 december 1.-ig küldjék be a régiójuk által rendezett kvalifikációs teremverseny
időpontját. Szentirmay Barna az üggyel kapcsolatban hozzáfűzte, hogy 2014-es év Terem
Országos Bajnokságának időpontjáról tárgyalások folynak a Kecskeméti Önkormányzat
közgyűlésével. Rövidesen megszületik a döntés az időpontról. Vánky Sebastian az általa
készített éves versenynaptár kapcsán felvetette, hogy az időpontot amennyiben lehetőség van
rá március elejére kellene orientálni, mivel aggályos a későbbi időpont miatt a versenyzők kinti
szezonra való átállása.
3. Versenynaptár
Máté Gyöngyi felkérte a jelen lévő Vánky Sebastian Elnökurat, hogy adjon tájékoztatást a
2014-évi országos versenynaptár pillanatnyi állásáról. Vánky Úr elmondta, hogy a
versenynaptár gyakorlatilag elkészült, abból csak a hazánk által rendezett Duna Kupa és a egy
nemzetközi verseny időpontja kérdéses. Amennyiben hamarosan pont kerül ezek időpontjára
azonnal nyilvánossá tesszük ezen dokumentumot, mely után elkezdődhetnek a regionális
versenynaptári egyeztetések.

4. Instruktor, bírói, BTE és egyéb képzések igényeinek megbeszélése
A 2014-évi képzések /instruktori, LEVEL1/ az eddigi gyakorlat szerint kerülnek megtartásra regionális
szinten, a BTE képzés viszont központilag kerül lebonyolításra. Takács László tájékoztatta az
egybegyűlteket, hogy november 23-ára központi BTE képzést szervez a szövetség, ahol a résztvevők
számára megújításra és kiadásra kerülnek az érvényes kártyák. A továbbképzés-képzés csak a
Szövetségi tagegyesületek tagjainak számára nyitott, és csak szövetségi rendezvényeken való
ténykedésre jogosít. Az előzőekben meghatározott irányelvek szerint az ezzel ellentétes ténykedés a
kártya visszavonását eredményezi.

Takács László tájékoztatott továbbá, hogy a soron következő LEVEL 2 szintű képzés november 14-15én kerül megtartásra Tom Bil szövetségi kapitány előadásában. Bár a képzés nyitott, bárki részt vehet
rajta, annak témája inkább a regionális vezetőedzők felkészítéséről szól akik a regionális DT munkáját
koordinálják a jövőben.

5. Suli Íjász Bajnokság
Máté Gyöngyi értékelte az elmúlt, 2012-13-as szezon rendszerét. Kifejtette, hogy az elmúlt szezonban
végrehajtott változások nem hozták meg az általuk várt eredményeket, és így nem indokolt azok
fenntartása. A 2013-14 szezonban javasolja az előző évek gyakorlata szerinti rendezést, mi szerint a
versenyzők egy (a legjobb) regionális eredményük pontjait viszik a központi döntőbe, annak
beszámításával és a döntőben lőtt eredményük pontszámának figyelembevételével hirdetjük a
bajnokokat. Ezen javaslatot az illetékes USZB-vel egyetértésben teszi és javasolja annak elfogadását a
bizottság felé. Kéri az egybegyűlteket, hogy a Regionális Suli Íjász Bajnokságok időpontjait és
helyszíneit legkésőbb december 15-ig adják le az illetékesek. Felhívja a figyelmet továbbá, hogy a
központilag meghatározott anyagok figyelembevételével rendezzen versenyt mindenki, mind a
szabályok, mind a használt adminisztratív eszközök vonatkozásában.

6. Egyebek (kérések,ötletek, javaslatok, regisztrációs adatok egyeztetése)
6/a. Pálya Szakág szabadtéri Országos bajnokságának rendezési elképzelései.
A Pályaíjász Szakmai Bizottság legutóbbi ülésén döntés született arról, hogy 2014-évben a Pálya Szakág
szabadtéri Országos Bajnoksága a terem gyakorlatához hasonlóan regionális kvalifikációs rendszer
szerint került megrendezésre. Ezúton szeretné felkérni az Elnök Úr a Regionális Bizottsági tagokat, hogy
szervezzék meg az adott régiók kvalifikációs pályaversenyeit, melyek megrendezésében a PSZB
segítséget nyújt mind szakmailag, mind eszközök vonatkozásában.
6/b. Regionális egyeztető megbeszélések 2013-14.
Máté Gyöngyi felhívta a jelenlévő tagok figyelmét, hogy az év vége közeledtével aktuális lesz a
szokásos gyakorlat szerinti regionális egyeztetések megtartása. Biztosította a régióvezetőket, hogy
Takács Lászlóval megjelenik az egyeztető megbeszéléseken, amennyiben az a régióvezető segítségére
van, és a hatékonyabb tájékoztatás érdekében szolgálja a regionális tagegyesületek érdekeit.
6/c. Izsóf László javaslata az Észak-Magyarországi régió munkájának hatékonyabbá tételéhez.
Izsóf László hozzászólásában azt indítványozta, hogy az Észak-Magyarországi régióban további területi
tagozódást alakítsunk ki, mivel szerinte az lényegesen javíthatja a régió munkájának hatékonyságát.
Javaslatát a Salgótarján és környéki tagegyesületek regionális együttműködéséből való
kirekesztettségével indokolta. Román Péter illetékes régióvezető kommentálta a felvetést, hozzáfűzte,
hogy minden regionális egyesületet megkeresett és felajánlotta a közös munka lehetőségét. Nem tud
többet hozzá tenni, ha az igény hiányzik a fennebb említett tagegyesületek részéről a közös munka
vonatkozásában. A vita kibontakozását megelőzendő, Máté Gyöngyi megkérte a feleket, hogy a
megbeszélést a regionális értekezleten folytassák, mivel az helyi egyeztetést igényel és az adott
regionális egyesületeinek belső ügye első körben.
A pont tárgyalása után Máté Gyöngyi megköszönte a vezetők részvételét és konstruktív munkáját, majd
bezárta az RSZB ülését.
Budapest, 2013.október 22.

