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Jegyzőkönyv 
 

Elnökségi Ülés 2019.10.22. 

Helyszín: Magyar Íjász Szövetség székhelye 

Jelenlévők: 

Vánky Sebastian elnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Lovász Tamás elnökségi tag, Szentmiklóssy 

Zoltán elnökségi tag, Balla Zsolt elnökségi tag, Banda Tibor szövetségi kapitány, 

Windischmann Mercédesz sportigazgató-főtitkár, Dr. Zoltán Levente Jogi Bizottság elnöke.  

 

Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Megállapítja, hogy az Elnökség 5 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 

Vánky Sebastian tájékoztatja az Elnökséget a létesítmény-fejlesztés jelenlegi állásáról, a 

beruházás tervezett menetéről. 

 

 

2. 2020.évi IAA 3D VB megbeszélése 

előadó: Vánky Sebastian 

Szedlár János távollétében Vánky Sebastian elmondja, hogy a Szövetség sajnos egyre kevesebb 

bevételből kénytelen gazdálkodni, a befizetett összegek nagyrésze tovább utalásra kerül szállás 

és egyéb költségekre, ez pedig azt a téves látszatot kelti, hogy jelentős felhasználható 

bevételekkel bír a Szövetség, ami nem szerencsés. A Szövetség a csökkentett irodai létszám 

miatt sem lesz képes nagyobb volumenű versenyek rendezésére, így ki fogja delegálni a verseny 

szervezését több egyesület részére, a MÍSZ és az IAA támogatásával.  
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A szekszárdi városvezetéssel a szerződés megkötésre került, a helyi önkormányzat 

szponzorként is támogatja a rendezvényt, ezenkívül más szponzorokkal is sikerült 

megállapodást kötni. 

700 fős részvételre lehet számítani. Mivel más rendezvények is lesznek a VB idején, több 

szálláshelyre már befoglaltunk szállást körülbelül a várható létszám erejéig, hogy az íjászok ne 

maradjanak szállás nélkül és ne kelljen messziről utazgassanak minden nap, ami idő és pénz is.  

Az IAA szabályzat módosításának köszönhetően repülőrajtos indítást terveznek, illetve dupla 

karókkal, dupla célokkal a kapacitás, a pályák száma bővíthető.  

A rendező egyesületek közti munkamegosztást koordinálni kell. 

 

 

3. 2020. évi IAA történelmi VB megtárgyalása 

      előadó: Vánky Sebastian 

Tervezett helyszín: Tata. Nagyon szép, nagy, biztonságos terület. A történelmi szakág minden 

irányzata helyet kap a versenyen. 

A városvezetés a helyszíneket, felszereléseket ingyen biztosítja, valamint 2 millió forint 

támogatást nyújt a verseny rendezéséhez. Fő helyszín a vár és a tó környéke lesz. 

Távcéllövő verseny is megrendezésre kerül majd, valamint az utóbbi időben nagy 

népszerűségre szert tett távlövő verseny is, nagyon szigorú feltételekkel. 

Az előkészületek és munkálatok megszervezéséért Lovász Tamás felel. 

 

 

4. Péller József Nemzeti Edző felmentését kérte feladatai alól. 09.12. 

előadó: Windischmann Mercédesz 

Windischmann Mercédesz tájékoztatja az elnökséget arról, hogy Péller József visszavonul 

Nemzeti Edzői feladataitól. Utódjáról döntés még nincs. 

 

 

5. A Nyugat-Dunántúli Régió Vezetője által beadott felmentési kérelem a Régió 

Vezető Edzőjének ügyében. 

előadó: Windischmann Mercédesz 

 
A NYDR vezetője a Régió Vezető Edzőjének felfüggesztése ügyében kereste meg az 

elnökséget. Az utánpótlás-nevelő régiós tagegyesületek véleménye szerint nem megfelelő a 

munka, amit a Régiós Vezető Edző végez. Ezt írásban is megerősítették. 

Régiós Vezető Edző visszahívását csak az elnökség teheti meg.  
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Az utódlással kapcsolatban szakmai anyagot várnak, többek közt arról, hogy ki venné át a 

munkát, melyet az Edzői Bizottság a Szövetségi kapitánnyal együtt elbírál.  Az Elnökség a 

szakmai munka és a tevékenység alapján tud a Szakmai Bizottság javaslatára dönteni a 

személyváltozásról. Balla Zsolt, mint az Edzői Bizottság tagja vállalja, hogy november végéig 

kidolgozza a Régiós Vezető Edző munkájának elvárásait, egy működési szabályzat létrehozását 

ígéri. 

Az Elnökség egyelőre nem dönt még ezügyben, a szakmai döntés után hozza meg végleges 

döntését az utódlással kapcsolatban. 

 

Egyebek: 

- a terep szakág kivétele az Irányelvekből. 

előadó: Vánky Sebastian 

Terep szakágban sokszor jelent problémát a minősítési szintek betartása, betartatása. 

Jelenleg a verseny előtti évben meglőtt szint számít, ami sajnos sokszor már nem releváns. 

Folyamatos vita tárgyát képezi. 

Vánky Sebastian javasolja: 

- a terep szakág kivételét az Irányelvekből 

-  a Terep Szakmai Bizottság ajánlása alapján döntsön az Elnökség arról, hogy kit 

javasol támogatni a versenyzés terén. Különös tekintettel a kontinens viadalokra 

és a világbajnokságokra. 

 

10/2019. határozat: Az elnökség a terepszakágat az Irányelvekből felfüggesztette 

és a Terep Szakmai Bizottság hatáskörébe helyezését egyhangúan megszavazta. 

 

 

 

 

- Javaslat egy gesztusra, hogy a 65+ veteránoknak is készítsünk egy minősítési 

szintet. Az elnevezése legyen: Vas-szint, Acél-szint és Gyémánt-szint (kerüljük el a 

bronz, ezüst, arany kifejezéséket). Egy évben 3 versenyen, ha meglő egy adott 

szintet, akkor kaphat felvarrót. Pálya- és terep- és a történelmi szakágban van 

veterán minősítési szint meghatározva. Szakág korlátozás nélkül. 

 
Évente egyszer díjazzuk a kitartó munkát, a sok versenyen való részvételt. Gesztus az idősek 

felé. 
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11/2019. határozat: Az elnökség a 65 évesnél idősebb veterán versenyzők évenként 

egyszeri, a kitartó, hosszútávú versenyzői munkájuk díjazását egységesen megszavazta. 

 

 

 

Elnök úr felveti a versenyszervezést nem bejelentő, nem befizető egyesületek szankcionálását, 

mint a szabályok szerint eljáró egyesületek kívánságát. 

A szabálykövető egyesületek összefogására lenne szükség, mely szerint az íjászok ne menjenek 

el olyan versenyre, ami nincs bejelentve. Ezzel úgymond támogatva a rendszert és saját 

versenyeiket, illetve a régió költségvetését. Erre a felvetésre az Elnökség a későbbiekben fog 

visszatérni. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nincs, így Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a 

részvételt és bezárja az ülést. 

 

Budapest, 2019. 10.22. 

 

 

 

     VÁNKY SEBASTIAN  

ELNÖK 


