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Tisztelt Közgyűlés! 

Kemény éven vagyunk túl és az előttünk állók sem lesznek könnyebbek. 

Nem csak azért mert sem a látványsportokba és sajnos a kiemeltek közé sem kerültünk bele, hisz nem volt olimpiai 
eredményünk(érmünk) az elmúlt 20 évben. És nem is azért, mert vannak, akik sportot űznek az akadályoztatásunkból, 
ugyanis dolgozni nem akarnak, viszont azt tudni vélik, hogy minden rossz így és sokkal jobb lenne másképp. 

Teljesítmény központúak lettünk, ez kétségtelen. Ez sokaknak nem tetszik és a jövőben sem fog tetszeni, egész 
egyszerűen, azért mert félnek attól, hogy kihullnak a rostán, és azt kell mondjam, hogy joggal. 

Nincs más út, csak a teljesítmény alapú elbírálásra épülő szervezet kiépítése. Legyen az versenyzői, szakemberi vagy 
adminisztrátori rész. Egész egyszerűen azért, mert a szövetségünk jövője ezen múlik. Siker csak teljesítmény és sok évi 
kemény munka alapján érhető el! 

A teljesítményt a versenyzők kell nyújtsák és az eredményeket ők kell elérjék, de a biztos háttér,szakemberek és 
adminisztráció nélkül a mai vérprofi íjász világban ez lehetetlen. Mind a három fél teljesítménye világszínvonalú kell, 
hogy legyen a nemzetközi eredmények eléréséhez. 

Másrészről az emberek gondolkodásmódját nehéz, csaknem lehetetlen megváltoztatni. Szerencsére folyamatosan 
jönnek újak, akik már nincsenek a régi szellem fogságában, energikusak, áldozathozatalra hajlandóak. Ezúton is 
köszönöm a munkájukat és hozzáállásukat. 

A célunk egyértelmű és világos: 

2030-ra az íjászat nemzeti sport lesz, egy magas szintű versenysport és egy széles szabadidőbázis segítségével 

 

Mit is értünk el eddig az utóbbi évben? 

*3 szintű edzőképzés folytatódott a MÍSZ jelentős támogatásával 

*működő, most már gazdaságos versenyrendszer kiépítése befejeződött. 

*CEC-t bővítettük Ausztria is csatlakozott a rendezők közé. A környező országokat koordinálva, egy olyan 
versenysorozatot hoztunk létre, amely ugródeszka a tehetségeinknek. Fő cél, hogy olcsón nemzetközi tapasztalatot 
szerezve majd nagyobb nemzetközi WA versenyeken is sikeresek lehessenek. 

*AAC Bekerültünk a terepíjászat regionális versenyének szervezői és résztvevői közé így is erősítve a szakágat. 

*Terepíjász pályák és edzőtáborok. Két állandó tereppályát hoztunk létre helyi önkormányzatokkal együttműködve, 
ahol a terep és 3D élversenyzőinknek az edzőtáborait is megtartjuk 2014-15-ben. 

* Suli íjász bajnokság, regionálisan és központi döntővel, több száz gyerek részvételével. 

*3d és terep EB-k sikeres megrendezése az IAA felépítésének folytatása. 

*2015-ben 3D VB Gödöllő. A verseny szervezése, emberek toborzása, csapat összeállítása elkezdődött 

*többen meglőtték tavaly pályán a kiküldetési szintet (nemzetközi szinthez igazítottat) 

- Banda Árpád EK 2. 

- Orosz Viktor Terem VB 1. 

- Kakas István világjátékok 5.hely 

*kiváló nemzetközi kapcsolatok az összes nemzetközi íjász szövetséggel és több nemzeti íjász szövetséggel 



 

Mit kell elérni a következő 4 évben? 

*Az elkezdett folyamatokat továbbvinni és hagyni, hogy beérjen a munka gyümölcse 

*Rióban minimum 1 kvalifikáció=8-10szeres szorzó a támogatásokban. 

*IAA és CEC továbbfejlesztése 

*World Archery Day kiépítése(WAD) 

*WA nemzetközi versenyek rendezési jogának elnyerése állami támogatással 

*A Para íjászat erőteljes fejlesztése Para Olimpiai kvalifikáció 

*Íjászat az iskolákban program elindítása 

*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 

*El kell érni, hogy a bizottságokban mindenhol maximális teljesítménnyel dolgozzanak a tagok, a szükséges személyi 
cseréket végrehajtani 

*Továbbra is meg kell győzni az áldozatot hozókat, hogy van értelme az áldozatnak, társadalmi munkának 

2014-ben a főbb feladatok 

1. Strukturális változatok, fél profi szervezetté való átalakítás befejezése. Ez ugyan költségekkel jár, de a költségek 

többszörösen meg fognak térülni azzal, hogy időben precízen hajtjuk végre a feladatokat, illetve pluszbevételeket 

generálunk. (1-6. hó) 

2. A MOB és minisztériumi támogatások, teljes körű figyelemmel kísérése. (1-12. hó) 

Elszámolások, kérések azonnali teljesítése, gyorsabb folyósítás, ezáltal a likviditás folyamatos biztosítása 

3. Új források lehetősé ge: Duna kupa + működési támogatás. 

4. Támogatók megnyerése, szponzori kiajánló elkészítése(1-6. hó) 

Már sikeres bronz fokozatú szponzori megállapodás MANNA ABC láncolattal, az Elevennel arany fokozatú 

támogatásról folynak a tárgyalások. 

5. A verseny engedélyek és verseny szervezési engedélyek pénzbeli teljesítések ellenőrzése, tagdíjak beszedése, 

folyamat biztosítása,átláthatóvá tétele.(1-12. hó) 

6. Könyvelési utómunkák rendbetétele és a közhasznúsági mellékletek 

elfogadtatása (1-5. Hó) 

7. Új szabályzatok létrehozása: verseny szabályzat, felnőtt és junior íjász  

válogatott megállapodási szerződés. (6-12. hó) 

8. Régiós rendszer tényleges felépítése és támogatása. Költségvetési keret biztosítása 

verseny szervezési díjakból. A rendszer működtetése.(9-12. hó) 



9. Sport pszichológia terén előrelépések, sport egészségügy terén előrelépések 

10. Válogatott edzőtáborban dopping előadás, Dr. Tiszeker Ágnes 

igazgató asszony előadásában 

11. Edzőtáborok megszervezése, terep, pálya, 3D (3-8. hó) 

12. Versenynevezések  időbeni, pontos teljesítése és szállás, (1-12. hó) 

étkezés, utazás megszervezése, lehetőség szerint a finanszírozás biztosítása. (CEC , EB, EK, VK) 

14. MÍSZ által szervezett versenyek, felszerelés, vesszőfok, és 

versenydíjak biztosítása, a verseny lebonyolítása.(VB, CEC BP, Duna Kupa, OB-k, Diákolimpia, Íjászat Napja) 

15. A MOB felé különböző feladatok időbeni és 

minőségbeli teljesítése. (1-12. hó) 

16. Pályázatok figyelemmel kisérése, pályázat író cégek megkeresése. 

18. A MÍSZ iroda működtetése és ellenőrzése.(1-12. hó) 

19. Honlap működésének változtatásai. (6-12. hó) 

20. Sajtóban állandó megjelenés, Sport 1, Sport 2, Sport M-en való rendszeres megjelenés. (1-12. hó) 

21. Para sport átalakítása és rendszerének kidolgozása. (4-12. hó) 

22.Diákolimpia, Suli íjász bajnokság rendszere és a versenyek megszervezése 

23.Junior Íjász Válogatott összetartások szervezése, finanszírozása. (1-12. hó) 

24. Edzőbizottság létrehozása. Különböző edzőképzések Level 1-3 képzés ,   

25. Sportiskolai kapcsolatok beindítása (4-12. hó) 

26. Folyamatos kommunikáció honlapon, Facebook-on (1-12. hó) 

 

Hiszek abban, hogy a kemény munka meghozza majd a gyümölcsét! 

Ehhez kérem a tagok és mindenki támogatását. 

 

Vánky Sebastian Szabolcs 

 

 

 

 

 

 

http://cec-archery.eu/
http://hdhiaa.net/registration/weblap/hdh-iaa-3d-ech-2013-21-5-2013/10/eng/invite.archery

