Jegyzőkönyv PSZB ülés
2012. december.18.
Eleven Íjász Központ

Résztvevők: Vánky Sebastian elnök, Máté Gyöngyi tag, Barta Margit tag, Szentirmai Barna

1. Napirendi pont
GP rendszer 2013
1. határozat, egységes
GP versenyekre az egyesületek pályázhatnak. A GP-k maximum száma 2013-ban 3.
A GP verseny 2x70, illetve FITA jellegét a rendező dönti el. A GP versenyek egyben
minősítő versenyek is így MÍSZ-nek kell a bevétel 10%-nak megfelelő összeget
megfizetni, mint minden minősítőnél. Mivelhogy nem lesz összesített díjazása A GP
versenyeknek, minden GP díjazása magasabb színvonalú kell legyen, mint egy sima
minősítő versenyé. A bizottság az eddig a GP díjazásra befizetendő összeget
versenyenként kívánja díjazásban érvényesíteni, így a rendező köteles a bevétel
minimum 25%-t díjazásra fordítani.
2. Napirendi pont
Országos bajnokság díjazása -OB érem vonatkozásban2. határozat, egységes
Országos bajnokságon kategóriánként 3, vagy több induló esetében hirdet országos
bajnoki címet, (OB érem) 3 fő alatt induló esetén, a versenyzők (érem,-nem OB érem-,
oklevél) részesülnek. Abban az esetben lehet kevesebb résztvevő esetén is OB címet
hirdetni, illetve OB érmet adni, ha a lőtt eredmény minimum másodosztályú szintet
elérte az adott bajnokságon.
3. Napirendi pont
Kiegészítő kategória megnevezés.
3. határozat, egységes
Kiegészítő kategória megnevezést, irányzék nélküli kategóriákra változtatjuk.
4. Napirendi pont
Ruházat, pályaíjász versenyeken.
4. határozat, egységes
A régebbi szabály miszerint:
” 10.1 Öltözködés:- egyesületenként színeiben egységesen, kivétel a válogatott mez. „
a WA szabályzatát is betartva (külföldi versenyeken probléma forrása bírókkal):
kiegészül az alábbival:
A nadrág nem lehet farmer nadrág.(bármilyen sportos vagy fehér nadrág megfelel)

Egyebek:
- Gajdos Csabát, illetve Kis Lászlót hívjuk meg az ülésekre előző határozatnak megfelelően.
- A MÍSZ honlapja legyen az elsődleges fórum az irányelvek, válogatottal kapcsolatos hírek
megjelenítésére.
- Csúcslistákat az iroda vezeti.
- A minősítések megállapítására a jövőben, versenysport szakágként a sportigazgatót kérjük
fel.
A napirendek tárgyalása után a PSZB elnöke Vánky Sebastian Úr bezárta a szakmai bizottság
ülését.
Budapest, 2012. december.17

