Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2012. November 15.
Jelen lévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János al-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, öt elnökségi tag van jelen.

1. 55/2012
2013-as „Élsport irányelvek” és kiválasztási pontrendszer
Tóth Csaba Sportigazgató tájékoztatta az elnökséget a 2013-as élsport irányelvekről, valamint
bemutatta a dokumentumba emelt kiválasztási pontrendszert, melynek bevezetése fontos
változás az elmúlt években alkalmazott rendszerekhez képest. Ennek a rendszernek az
alkalmazásával lényegesen objektívabb kiválasztási rendszert tudunk felállítani, mérhető a
keretben dolgozó versenyzők teljesítmények mérése és indokolható a meghozott döntés
kiküldetés esetén. A Sportigazgató tájékoztatott arról, hogy a pontrendszert a 2013-as évben
kísérleti jelleggel csak a felnőtt pályaíjász válogatott keret részére vezetik be. A többi szakág
illetve korosztály esetében megmarad az eddig alkalmazott gyakorlat és kiválasztási rendszer.
Az elfogadott kiküldetési irányelvek és élsport irányelvek a jegyzőkönyvhöz csatolásra
kerülnek.
Előadó: Tóth Csaba Élsport Igazgató
55/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót, és
elfogadta a 2013-as Élsport valamint a Kiküldetési irányelveket.

2. 56/2012
IAA, IFAA EB feladatainak megvitatása
Vánky Sebastian Elnök Úr felhívta az érintettek figyelmét, hogy gyorsan közeleg a rendezési
határidő, így sürgetővé válik a versenyek előkészítésének megkezdése és a szervezési
feladatok elindítása. Nem hagyhatjuk az utolsó pillanatokra a döntéseket, időben kell
felkészülnünk a lebonyolítás várható nehézségeire. Az IFAA EB –re leadott nevezések
alapján az elmúlt évek legnagyobb nemzetközi versenyzői létszámát prognosztizálhatjuk,
ezáltal a szervezési feladatok is nőnek. Komolyabb erőfeszítéseket kell tegyünk a
szponzorációs együttműködések felkutatására és kihasználására.
Előadó: Vánky Sebastian

56/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta és egyetért Vánky
Sebastian tájékoztatásával.

3. 57/2012
A 2013-as versenynaptár változásai és aktualizálása
Takács László Főtitkár prezentálta a 2013-as versenynaptárban bekövetkező változásokat,
tájékoztatott az változások okairól. Az aktuális információk alapján pontosításra kerültek Tom
Bil által tartott edzőtáborok és foglalkozások időpontjai, valamint a Történelmi OB Győr
városával való közös rendezése. Sajnos elkerülhetetlen a folyamatos frissítés és aktualizálás.
Előadó: Takács László
57/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást és
elfogadta a 2013-as versenynaptár aktuális változásait.

4. 58/2012
Beszámoló a 2015-ös IFAA VB pályázatáról és a
konferenciáról.
Vánky Elnök Úr tájékoztatta az elnökséget a kiutazás körülményeiről és menetéről. Az útra
Gondán György kísérte el, aki aktívan segítette a prezentáció előkészítésében és annak
megtartásában. Az utazás rendkívül fárasztó és hosszadalmas volt, a költségek minimalizálása
miatt igen kényelmetlen. Az Argentin VB rendezésével kapcsolatos tapasztalatok szerint nem
lesz nehéz jobbat és technikailag magasabb szintű megmérettetést produkálnunk, de ez nem
csökkentheti a szervezésre fordítandó figyelmet és munkát. A nyertes pályázatunk kihirdetése
után mind az Osztrák, mind az Olasz versenytársunk igen érzékenyen reagált a döntésre,
nehezen fogadták el a világkongresszus határozatát. Prognosztizálható részükről a VB
megrendezésének kritikus vizsgálata, ez szintén nagyobb felelősséget ró a szervezés
tekintetében ránk nézve. A hazautazás zökkenőmentesen és rendben zajlott, a pályázat
elszámolásához szükséges minden dokumentumot átadtak az iroda részére.
Előadó: Vánky Sebastian
58/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót

5. 59/2012
Az oktatási törvény változásából adódó lehetőségek az
iskolai sport területén
2013 Versenynaptár előkészítése
Dr. Zoltán Levente tájékoztatta az elnökséget, hogy információja szerint a teljes Magyar
oktatási rendszer megváltozik, és az iskolák üzemeltetését egy állami központ veszi át. Ezen
túl minden oktatási kérdésben ők döntenek és egységesen koordinálják az iskolák munkáját.
Kitűnő lehetőség sportágunk részére, ha a központhoz fordulva egységes tematikát
beterjesztve megpróbáljuk az íjászatot iskolai foglalkozások keretében művelni. Ennek
kidolgozását haladéktalanul meg kell kezdeni. Az eddig elkészült terveket és anyagokat

aktualizálnunk kell. Stratégiai feladatként meg kell jelölnünk a 2013-as év vonatkozásában az
iskolákba való megjelenést központi irányítás mellett. Dr. Zoltán Levente felkérte Tóth Csaba
Sportigazgatót a feladat áttekintésére és az aktuális anyagok előkészítésére.
Előadó: Dr. Zoltán Levente
51/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan, 5 igen szavazattal tudomásul vette az
információt, és felkérte Tóth Csabát a feladat koordinálására.

6. 60/2012/a-b.
Egyebek
a 2012 évi bankett előkészítése
Takács László Főtitkár tájékoztatta az elnökséget, hogy a 2012-évi bankett előkészítése
megkezdődött. Az előző évek gyakorlata szerint kerülnek a díjak kiadásra 5 kategóriában. Az
idei évben végzett kiemelkedő munkáért a Szövetség elismerő okleveleket is adományoz a
szakmai bizottságok, régióvezetők és elnökségi tagok jelölése alapján.
Előadó: Takács László
60/2012/a határozat: Az elnökség egyhangúan, 5 igen szavazattal a következőkről döntött a
2012-évi bankett vonatkozásában. A Bankett időpontját 2013 január 19-ében határozta meg,
19.00-órai kezdettel, valamint a részvételt tagegyesületenként 10 főben maximalizálta a
jelentkezés sorrendjének függvényében. Az esemény költségvonzatát a Szövetség állja, a
résztvevőknek nincs belépési díj.

b/ Román Péter régióvezető lemondása
Takács László Főtitkár tájékoztatta az elnökséget, hogy Román Péter Észak-Magyarországi
Régió vezetője az Őt ért támadások hatására lemondott tisztéről. Ezáltal kéri az Elnökséget,
hogy vitassa meg a lemondás körülményeit és foglaljon állást a kialakult helyzet megoldására.
Előadó: Takács László
60/2012/b határozat: Az elnökség egyhangúan, 5 igen szavazattal a következőkről döntött.
Román Péter ÉM régióvezető eddigi munkájával maximálisan elégedett, elismeri mindazon
eredményt és munkát, amelyet Román Úr a régió fejlődéséért végzett. Az Elnökség továbbra
is maximálisan kiáll Román Péter mellett és felkéri Őt, hogy a jövőben is lássa el a
Régióvezetői tisztséget.
A téma tárgyalása után Vánki Sebastian Elnök Úr berekesztette az ülést.
2012. november 15.
Takács László
Főtitkár

