Elnöki beszámoló 2020.07. Közgyűlésre (2019. év)
Tisztelt Közgyűlés!

Egy újabb év végére értünk, sok munka van mögöttünk ebben az évben is, és még több áll előttünk.
Mint az ismert -és kommunikálta is a Szövetség-, az Önkormányzati választások eredménye megváltoztatta a helyi
hozzáállást az íjászközpont építéséhez. Azóta is erőn felül dolgozunk azért, hogy mégis megvalósulhasson. Reméljük,
hogy hamarosan megoldódik a helyzet és tovább haladhatunk a hőn áhított cél megvalósítása felé.
Úgy szervezetileg, mint gondolkodásmódban folyamatosan kell átalakulnunk ahhoz, hogy le tudjuk követni azt a
stratégiát, amely 2030-ra nemzeti sportot teremt az íjászatból. Tanulni és fejlődni kell, fáradságot és fájdalmat nem
kímélve.
Ha az egyre professzionálisabb magyar és nemzetközi sportvilágban nem csak fenntartani szeretnénk a hazai íjászat
helyzetét, hanem fejleszteni és megfogalmazott jövőképünk szerint nemzeti sportot varázsolni belőle, erre csak a
teljesítmény központú gondolkodás és a teljesítményre épülő szervezet kiépítése és működtetése ad esélyt. Legyen az
versenyzői, szakemberi, vezetői vagy adminisztrátori rész. Siker csak akarat, teljesítmény és sok évi kemény munka és
áldozathozatal alapján érhető el ráadásul a fent említett összes területen, egy időben és csapatmunkaként. Ezért egyre
több hangsúlyt kell fektessünk arra, hogy mindenki a céljainkért dolgozzon.
A működésünk támogatása reményeinket jócskán alulmúlta így 2019-ben személy cserék és létszámcsökkenést
voltunk kénytelenek végrehajtani a Szövetségben, többször is türelmet kellett kérnünk az íjászoktól és felettes
szerveinktől az ügyintézés menetével kapcsolatban, amit ezúton is köszönünk. Tudomásunk szerint így is sikerült
mindent maradéktalanul és időben teljesíteni.
Tavalyi évben az iroda teljes munkaidőben dolgozó munkavállalói létszáma 3 főre csökkent.
A versenyeredményeket látjátok, érmeket nyerünk.
Tavalyi évben a legsikeresebbnek mondható szakág a 3D szakág volt, számtalan kimagasló érem eredménnyel mely
közül kiemelkedő volt a World Archery 3D Világbajnokságon megszerzett két arany, mondhatjuk egyedülálló
teljesítmény hogy, Molnár Ferenc harmadik-, míg Gondán György első 3D WA VB aranyát szerezték meg. Az IAA Európa
Bajnokságról pedig mondhatni átütő sikerrel, éremesővel tértek haza 3D-s íjászaink.
A pályaíjász szakágban egy nemzetközi ezüst érem született Európa Kupán a para-íjászatban, ami szintén para-olimpiai
szám. Banda Árpád a minszki Európai Játékokon a 9.helyen végzett.
Terepen nem született dobogós eredmény, történelmi íjászatban pedig a kiváló sportdiplomáciai kapcsolatoknak
köszönhetően Bhutánban szervezett nemzetközi versenyen születtek dobogós helyezések és a csapat életre szóló
tapasztalatokkal térhetett vissza a mai napig zárt királyságból, ahol a GDP helyett Bruttó Nemzeti Boldogságmérő
indexet használják és ahova aligha juhattak volna el egyénileg.
Ötödik éve támogattuk a legjobbjainkat is, remélve, hogy maradnak az íjászsportban, ösztönözve őket, hogy az
íjászattól kapnak is vissza a kemény befektetett munka után.
Folytattuk az edzőképzést 2019-ben is még több Level 1 és Level 2-s edzőt képezve, akik reményeink szerint tudásukat
majd egyesületeknél kamatoztatják. Tovább képzésnek Level1+ -t is tartottunk.
A 2017-ben elindított iskolaprogramunk változatlan sikerrel működik. Mi eszközöket (íj. vesszők, háló, vesszőfogókat)
és a testnevelő tanárok íjászoktatói képzését vállaltuk, az iskolák a helyet és a tanárok bérét. Jelenleg a 2017-es 17
iskoláról, 2019-re 36-ra nőtt a résztvevő iskolák száma, ahol tanítás után lehet íjászkörökben lőni. Ez megadhatja a
támogatott iskolák közelében lévő új tagokat fogadni képes egyesületeinknek azt az utánpótlást, amire várnak. A
betagozódás szépen folyik régiós szinteken, a sikeres tudás megszerzést a nyílhegyes vizsgákon rangjelző kitűzőkkel
díjazzuk.

2019-ben:
*Az élsportolóinkat havi támogatásban részesítettük.
*A válogatott (kiküldetési szintet meglövők) versenyzési költségeit részben álltuk.
*Fizettük a szövetségi kapitányt és a nemzeti edzőknek, költségeiket megtérítettük.
*Támogattuk a Terep, 3D és Történelmi legjobb versenyzőinket a nemzetközi versenyeken való részvételben.
*Eszköztámogatást nyújtottunk egyesületeinket, akik tevékenységükkel rászolgáltak.
*Az adminisztrációs csapatunk időben teljesített minden követelményt a felettes szervek felé, megkapunk minden
támogatást a lehető leghamarabb, ahogy lehetőség megnyílik.
*Olyan eszközparkkal rendelkezünk, amivel bármilyen versenyt le tudunk bonyolítani, vagy amit kölcsön tudunk adni
egyesületeinknek, akik ezt igénylik.( Év végi leltár szerint 16 millió forint értékű)
*A tömeg- vagy szabadidősport területén is látszik a munka eredménye.
*A 3D íjászaink létszáma nagymértékben növekedett csakúgy, mint azoké, akik nemzetközi szinten is, sportként akarják
ebben a szakágban is megmérettetni magukat. Erre a magyar irányítás alatt álló HDH- IAA kiváló lehetőségeket teremt.
*Mind a versenysport, mind a szabadidősport terén elkezdődött az a fejlődés, amire régóta vártunk, vágytunk. Az
elsőben a minőségi, a másikban a mennyiségi és minőségi.
*Életműdíjakat adtunk át olyan idős íjászoknak/edzőknek akik a Magyar Íjászat aranykönyvébe írták be magukat.
Mit kellene elérni a következő évben?
*Már most látjuk, hogy a 2020-as év pandémiás helyzete minden sportágat, így az íjászatot is megviselte, az olimpiaparalimpia és a világjátékok versenyei és a kvótaszerző versenyek, továbbá a magyarországi szervezésű két VB is
elhalasztásra került.
*Az egyesületeink helyzetbe hozása következő fontos célunk. Konzultálva velük, kidolgozni lehetséges modelleket,
amelyek erős egyesületek létrejöttét teszik lehetővé, amelyek majd az utánpótlásnak a robbanásszerű lökést meg
tudják adni, nélkülük ez nem lehetséges.
*Továbbra is kiemelt cél, minden ellenszéllel dacolva, felépíteni a nem csak hazánkban, de Európában és a világon is
egyedülálló íjászközpontot, reményeink szerint az összes szakágunknak otthont adva edzés és versenyek szervezése
szempontjából.
*IAA és CEC tovább fejlesztése.
*Íjászat Napja és Archery Day (AD) folytatása.
*WA nemzetközi versenyek rendezési jogának elnyerése állami támogatással.
*IFAA és IAA versenyek rendezési jogának elnyerése.
*A para-íjászat fejlesztése.
*Íjászat az iskolákban népszerű program folytatása.
* Szoros együttműködés elkezdése a Nemzeti Versenysport Szövetséggel, hogy az íjászat még több iskolába
elérhessen.
*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.
*Továbbra is meg kell győzni az áldozathozókat, hogy van értelme az áldozatnak, a társadalmi munkának.

2020-ban a főbb feladatok
1. A pesti íjászközpont létrehozása.
2. A tömegsport és a hobbi íjászat további megerősödéséhez vezető versenyek számának növelése. Hiszen a sikeres,
színvonalas versenyek alapozzák meg a még sikeresebb külföldi, rangos versenyeken való részvételt.
3. A támogatások teljes körű figyelemmel kísérése, megpályázása.
4. Elszámolások, kérések azonnali teljesítése, gyorsabb folyósítás, ezáltal a likviditás további folyamatos biztosítása.
5. Új források lehetőségének feltárása, kiaknázása.
6. Támogatók, szponzorok megnyerése, szponzori feltételek javítása.
7. Régiós rendszer támogatása. Költségvetési keret biztosítása. 2020-ban is folytatódni fog
8. Továbbra is a versenynevezések időbeni, pontos teljesítése és szállás, étkezés, utazás megszervezése, a
finanszírozás biztosítása a lehetőségekhez képest (CEC , EB, EK, VK), hogy versenyzőink a figyelmüket a versenyzésre
tudják fordítani.
9. MÍSZ által szervezett versenyek, felszerelés, vesszőfogók és versenydíjak biztosítása, a verseny lebonyolítása.
10. A MOB és a minisztériumok felé különböző feladatok időbeni és minőségi teljesítése.
11. Pályázatok figyelemmel kísérése.
12. A MÍSZ iroda működtetése és ellenőrzése.
13. Honlap folyamatos fejlesztése, feltöltése. Íjászat Napja honlap működtetése.
14. Sajtóban megjelenés.
15. Suli-íjászbajnokság, U14 rendszere, a nyílhegyes vizsgák és a versenyek megszervezése.
16.Junior Íjász Válogatott, összetartások szervezése.
17. Edzőbizottság működtetése. Különböző edzőképzések folytatása.
Az NVESZ-vel megkezdett munka folytatása.
19. Folyamatos, minőségi kommunikáció honlapon, Facebook-on. Egységes kommunikáció kialakítása.
20. Médiakoncepció fejlesztése, tv műsorok, internet.
Ehhez kérem én és az elnökség, a tagok és mindenki támogatását a jövőben is.
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