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Elnökségi Ülés 2019.08.12.
Helyszín: Magyar Íjász Szövetség székhelye
Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Szentmiklóssy
Zoltán elnökségi tag, Banda Tibor szövetségi kapitány.
Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Megállapítja, hogy az Elnökség 4 fővel
határozatképes. Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje az elnökségi
tagok részére az ülés előtt megküldésre került.

1. Tájékoztató a létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatban
előadó: Vánky Sebastian
A pályázati rendszer késői lezárása miatt még nem hozható döntés a kivitelezést illetően.
A napirendi pont megvitatása elhalasztva a következő elnökségi ülésre.

2. Személyi változások a Szövetségben
előadó: Vánky Sebastian
Csikós Norbert és Molnár Júlia is távozik a Szövetségtől. A feladatok szétosztásra kerülnek a
kollégák között, egyelőre új munkatárs felvételére nincs lehetőség. A főtitkári posztot
Windischmann Mercédesz sportigazgató veszi át.

3. 2020.évi IAA 3D VB megtárgyalása
előadó: Szedlár János

Szedlár János előadja, hogy a 2020. évi IAA 3D VB rendezésével kapcsolatosan megtörténtek
az előzetes egyeztetések a helyszínről.
Szekszárd került kiválasztásra, a keretszerződés a várossal aláírásra került, a szervezés
folyamatban van. A helyi egyesületek együttműködésére is számítanak.
A város valamennyi sportlétesítményét a Szövetség részére ingyenesen biztosítja a verseny
időtartamára.
A verseny pontos időpontja 2020. augusztus 10-18.
A tervezett versenyzői létszám körülbelül 700 fő lenne, ez alapján nagyságrendileg 10001100 vendég várható. A szállások kiválasztása zajlik, körülbelül 400 férőhely már lefoglalásra
került.
Fővédnöki felkérést kell tenni Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes úr felé, össze lehetne
kötni a rendezvényt más nagy eseményekkel, valamint minél több támogatóra és szponzorra is
szükség lesz.
A Szövetség mindenképp pályázni szeretne a lebonyolítás könnyítése céljából.
A fő helyszín Szekszárd-Sötétvölgy, a tulajdonosok teljeskörű hozzájárulását megkértük.
A honlapra való felvitel sürgető, a kimenő kommunikációt el kell indítani, rendezvény-logó,
éremterv készítését meg kell kezdeni. A helyszínen a lehetőségek szerint internetes
szolgáltatás elérését lehetővé kell tenni.
Mindezekkel párhuzamosan zajlanak a szponzori tárgyalások, folyik a helyi vállalkozások
bevonása.
Szedlár János felveti, hogy a hely, adottságai miatt is, alkalmas lehet akár mozgássérült
sportolók számára kialakított pálya építésére, ami nemzetközi viszonylatban esetleg
érdeklődésre tarthatna számot. Az elnökségi tagok lelkesen fogadják az ötletet, a téma tovább
gondolását tervezik.
A terület legalább 5 pálya felállítására alkalmas, az Elnökségi tagok különböző pályák
kialakítására tesznek javaslatot, például a repülőrajtos indításra, amely talán a legpörgőbb
lehetne, és egész napos érdeklődést tarthatna fenn.

4. 2020. évi IAA történelmi VB megtárgyalása
A szakágvezető kérésére a következő elnökségi ülésre napolva.

5. 2021. IFAA terep EB megtárgyalása
előadó: Vánky Sebastian
Vánky Sebastian elmondja, hogy a 2021-es IFAA terep EB rendezési jogát a Magyar
Íjász Szövetség nyerte meg, megelőzve a szintén eséllyel pályázó Írországot.
A verseny időpontja: 2021. augusztus 21-29., tervezett helyszín Gödöllő. Végleges
döntés után a hatóságokkal időben fel kell venni a kapcsolatot.
Vázolja terveit a lebonyolítást, pályakialakítást illetően. 6 pálya építése van tervben,
figyelembe szeretné venni a magas átlagéletkort is a pályaépítésnél.
A nevezési díjak egységesen lesznek kialakítva 150, illetve 170 euróban.
Ismerteti, hogy külföldi minta alapján, úgynevezett Information board segítségével fel
lehet építeni egyszerre mind az 5 versenynapra a pályákat, különböző karókkal,
melynek teljes dokumentációja rendelkezésre áll.
Mivel a verseny időpontja elég távoli, így az Elnökség több lehetőséget is megfontol
még a technikai megvalósítást illetően.
6. Rajtengedély árának megváltoztatása 3000 forintra
előadó: Nagy Gábor

Jelenlegi szabályozás szerint a rajtengedélyek díja 1000 forint, évente egyszer
váltható, probléma esetén segítség a sportolónak. Sajnos azonban a tapasztalat azt
mutatja, hogy a versenyzők nem a szándéknak megfelelően használják, sokan
többször is váltanak, versenyengedély kiváltása nélkül.
Nagy Gábor javaslatot tesz a rajtengedély díjának január 1-től 3000 forintra történő
emelésére.
8/2019. határozat: A rajtengedélyek díjának 2020. január 1-től történő 3000
forintra való emelését az Elnökség egyhangúan megszavazta.

7. Terep Szakbizottság
előadó: Nagy Gábor
2019.07.17-el Molnár Ferenc szakbizottsági tag lemondott, így a bizottság 2 főre
csökkent.
A Szakmai Bizottságnak terep szakágban talán kevesebb szerep jut, mint máshol,
kevesebb versenyző van terepen, elképzelhető, hogy egyelőre elegendő 2 taggal is
működtetni.
Ez év végéig marad 2 fős a terep szakbizottság.

Mivel további kérdés, hozzászólás nincs, így Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a
részvételt és bezárja az ülést.
Budapest, 2019. 08.12.
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