Elnöki beszámoló 2018.04. Közgyűlésre (2017. év)
Tisztelt Közgyűlés!

Egy újabb év végére értünk, sok munka van mögöttünk, és még több áll előttünk.
Az íjászközpont területszerzése sokkal több időt és energiát vett igénybe, mint azt bárki sejthette volna, amikor
nekikezdtünk. 11 alaposan átnézett és végigtárgyalt terület után úgy néz ki, hogy végre megtaláltuk azt, amelyik
helyileg is, területnagyságra és jogilag is céljainknak leginkább megfelel. Gőzerővel tervezzük, és hamarosan építjük
központunkat.
Úgy szervezetileg, mint gondolkodásmódban folyamatosan kell átalakulnunk ahhoz, hogy le tudjuk követni azt a
stratégiát, amely 2030-ra nemzeti sportot teremt az íjászatból. Folyamatosan tanulni és fejlődni kell, fáradságot és
fájdalmat nem kímélve.
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, erre csak a
teljesítményközpontú gondolkodás és a teljesítményre épülő szervezet kiépítése és működtetése ad esélyt. Legyen az
versenyzői, szakemberi, vezetői vagy adminisztrátori rész. Siker csak akarat, teljesítmény, és sok évi kemény munka
alapján érhető el, ráadásul a fent említett összes területen, egy időben és csapatmunkaként. Ezért egyre több
hangsúlyt kell fektessünk arra, hogy mindenki a céljainkért és dolgozzon és ráadásul csapatban.
Kemény munka volt eddig is, és ez is vár ránk.
19 nemzetközi verseny 5 év alatt 3D, történelmi, terep és pálya szakágakban, itt Magyarországon. Ez 3 300 fölötti
magyar nevezést jelent, azaz itthon biztosított olcsó részvételi lehetőséget az íjászainknak. Azt is kijelenthetem, hogy
az összes nemzetközi verseny nyereséges volt, és hozzájárult ahhoz, hogy a folyamatos fizetési nehézségeket teljesen
eltűntessük, illetve az államilag eddig nem támogatott szakágakat is támogatni tudtuk belőle.
A szervezetünk 5 év alatt teljes munkaidőben számolva 1,5 főről 5,3 főre bővült és ez 2017-ben sem változott. Még,
ha soknak is tűnik ez a feladatok nagyságrendi változásával számolva, és azzal, hogy a tűzoltás helyett tervezett
munkafolyamatok mentén dolgozunk, egyáltalán nem sok.
A versenyeredményeket látjátok, érmeket nyerünk.
Az elmúlt négy évben számtalanan érmet nyertünk 3D szakágban. Tucatnyi érmünk van már a történelmi szakágban
is, amely nemzetközi felépítésében nekünk, magyaroknak igen nagy szerepünk van. Terep szakágban Világjátékokon
aranyérmet nyertünk. Érmeket nyerünk pályaversenyeken is. Pályaíjász csigás Európa- és többszörös világbajnokunk
van, olimpiai kategóriában is többször voltunk dobogón nemzetközi versenyen. Tavaly sikerült az Universiade-n 4.
helyen végezzünk.
Többen meglövik a kiküldetési szinteket (sokan őrültségnek, lehetetlennek, szakszerűtlennek, kedvetlenítőnek
mondták a túl magasnak tűnő kiküldetési szinteket még 3-4 éve). Jó páran már az utánpótlás korúak közt is. Aki
meglövi, az nemzetközi szinten is versenyezni tud, és nem „részt vettek még” kategóriában indul.
Ennek van értelme, a többi önámítás.
Harmadik éve támogattuk a legjobbjainkat is, remélve, hogy maradnak az íjászsportban, ösztönözve őket, hogy az
íjászattól kapnak is vissza a kemény befektetett munka után, és nem a megélhetés problémáival küzdve kell
lemenjenek párszor hetente lőni. Íjászként tudnak íjászattal foglalkozni.
Folytattuk az edzőképzést 2017-ben is még több level 3-s edzőt képezve, akik reményeink szerint tudásukat majd
egyesületeknél kamatoztatják.
Elindítottuk az iskolaprogramunkat is. Mi eszközöket (íj. vesszők, háló, vesszőfogókat) és a testnevelő tanárok
íjászoktatói képzését vállaltuk, az iskolák a helyet és a tanárok bérét. Jelenleg 18 iskolában lehet tanítás után

íjászkörökben lőni. Ezt a terveink szerint 2019-re 40 iskolára fogjuk bővíteni. Ez megadhatja a támogatott iskolák
közelében lévő új tagokat fogadni képes egyesületeinknek azt az utánpótlást, amire várnak.
2017-ben:
Egyéb bevételeinknek hála összesen 21,9 millió támogatást tudtunk fizetni egyesületeinknek és sportolóinknak.
*Az élsportolóinkat havi támogatásban részesítettük.
*Eszközöket vásároltunk a K szintű versenyzőinknek.
*A válogatott (kiküldetési szintet meglövők) versenyzési költségeit álltuk.
*Fizetünk a szövetségi kapitánynak és nemzeti edzőknek, költségeiket megtérítjük.
*Támogatjuk a Terep, 3D és Történelmi legjobb versenyzőinket a nemzetközi versenyeken való részvételben.
*Eszköztámogatást nyújtottunk egyesületeinket, akik tevékenységükkel rászolgáltak.
*Támogattuk az utánpótlás válogatottunkat.
*Eredményességi támogatást tudtunk adni a nemzetközi versenyen 2016-ban eredményt elért versenyzőinknek.
*Támogattuk a 10 fölötti versenyengedélyt kiváltó egyesületeket, visszatérítés formájában.
*Az adminisztrációs csapatunk időben teljesített minden követelményt a felettes szervek felé, megkapunk minden
támogatást a lehető leghamarabb, ahogy lehetőség megnyílik.
*Versenyrendezői csapataink 3 szakágban is, a legnagyobb létszámú versenyeket is képesek sportszakmailag,
erkölcsileg és gazdaságilag maximális sikerrel megszervezni.
*Olyan projektcsapatunk van, amely szerintem képes minden szabálynak megfelelve lebonyolítani sok százmilliós
beruházást.
*Olyan eszközparkkal rendelkezünk, amivel bármilyen versenyt le tudunk bonyolítani, vagy amit kölcsön tudunk adni
egyesületeinknek, akik ezt igénylik (Év végi leltár szerint 16 millió forint értékben).
A tömeg- vagy szabadidősport területén is látszik a munka eredménye.
A történelmi íjászaink létszáma nagymértékben növekedett csakúgy, mint azoké, akik nemzetközi szinten is, sportként
akarják ebben a szakágban is megmérettetni magukat. Erre az IAA, amelyet a magyarok irányítanak kiváló
lehetőségeket teremt.
Mind a versenysport, mind a szabadidősport terén elkezdődött az a fejlődés, amire régóta vártunk, vágytunk. Az
elsőben a minőségi, a másikban a mennyiségi és minőségi.
Mit kellene elérni a következő évben?
*Az egyesületeink helyzetbe hozása következő fontos célunk. Konzultálva velük, kidolgozni lehetséges modelleket,
amelyek erős egyesületek létrejöttét teszik lehetővé, amelyek majd az utánpótlásnak a robbanásszerű lökést meg
tudják adni, nélkülük ez nem lehetséges.
*Felépíteni a nem csak hazánkban, de Európában és a világon is egyedülálló íjászközpontot, reményeink szerint az
összes szakágunknak otthont adva edzés és versenyek szervezése szempontjából.
*IAA és CEC továbbfejlesztése.
*Íjászat Napja és Archery Day (AD) kiépítése, újraélesztése.
*WA nemzetközi versenyek rendezési jogának elnyerése állami támogatással.
*IFAA és IAA versenyek rendezési jogának elnyerése.

*A para-íjászat fejlesztése.
*Íjászat az iskolákban népszerű program folytatása.
*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.
*Továbbra is meg kell győzni az áldozathozókat, hogy van értelme az áldozatnak, a társadalmi munkának.
2018-ban a főbb feladatok
1. Íjászközpont tervezése és építése.
2. A Történelmi VB sikeres lebonyolítása. A tömegsport és a hobbi íjászat további megerősödéséhez vezet. Résztvevő
országok és létszám bővítése.
3. A támogatások teljes körű figyelemmel kísérése, megpályázása.
Elszámolások, kérések azonnali teljesítése, gyorsabb folyósítás, ezáltal a likviditás további folyamatos biztosítása.
4. Új források lehetőségének feltárása, kiaknázása.
5. Támogatók, szponzorok megnyerése, szponzori feltételek javítása.
6. Régiós rendszer támogatása. Költségvetési keret biztosítása. 2018-ban is folytatódni fog.
7. Edzőtáborok megszervezése.
8. Továbbra is a versenynevezések időbeni, pontos teljesítése és szállás, étkezés, utazás megszervezése, a
finanszírozás biztosítása (CEC, EB, EK, VK), hogy versenyzőink a figyelmüket a versenyzésre tudják fordítani.
9. MÍSZ által szervezett versenyek, felszerelés, vesszőfogók és versenydíjak biztosítása, a verseny lebonyolítása.
10. A MOB és a minisztériumok felé különböző feladatok időbeni és minőségi teljesítése.
11. Pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatíró cégek megkeresése.
12. A MÍSZ iroda működtetése és ellenőrzése.
13. Honlap folyamatos fejlesztése, feltöltése. Íjászat Napja honlap működtetése.
14. Sajtóban állandó megjelenés.
15. Suli-íjászbajnokság és U14 rendszere és a versenyek megszervezése.
16. Junior Íjász Válogatott, összetartások szervezése, finanszírozása.
17. Edzőbizottság működtetése. Különböző edzőképzések.
18. Sportiskolai kapcsolatok bővítése, szerződések megkötése, figyelemmel kísérése, finanszírozása.
19. Folyamatos, minőségi kommunikáció honlapon, Facebook-on. Egységes kommunikáció kialakítása.
Ehhez kérem én és az elnökség, a tagok és mindenki támogatását a jövőben is.
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