Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2021.10.14.
Helyszín: Magyar Íjász Szövetség székhelye

Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi
elnökségi tag, Lovász Tamás elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag (online), Balla
Zsolt elnökségi tag, Windischmann Mercédesz sportigazgató-főtitkár.
Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Megállapítja, hogy az Elnökség 7 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
Épül a csarnok, a kivitelező saját döntése alapján folytatja a munkálatokat. Közben a Szövetség
is készíttetett értékbecslést a kérdéses ingatlanra, ami a mi részünkre kedvezőbb eredménnyel
zárult. Így tárgyalási alapként kiegyeznénk az íjászpálya kivételével az 50-50%-os arányú
tulajdonviszonnyal, feltéve, ha az Önkormányzat garanciát vállal a terület közművesítésére.
Elnök Úr az Államtitkárság állásfoglalását kérte ezügyben.
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2. Világjátékok kvóta: barebow férfi kategóriában Molnár József Dodesz kvótát
szerzett a 2022 évi Birmingham-i (USA) Világjátékokra. A kvóta szerző
versenyen Kakas István a 7. helyen rangsorolt 658 körrel és az első meccsig
jutott el, Molnár József a 9. helyen rangsorolt 644 körrel és a második meccs
után végzett, a kvótát ő szerezte meg. Döntés: ki képviselje Magyarországot
a Világjátékokon?
További információ: a Világjátékok USA-ban, Birminghamben lesz 2022.július 5-től.
A vízum és a beutazáshoz szükséges min.1 hónap, továbbá a formaruha, csapatkönyv
elkészítése is idő. A gyakorlat szerint min. verseny előtt 3 hónapra lehet számolni, bár
konkrét határidőt még nem kaptunk az NVESZ-től. Tehát nem valószínű, hogy meg
tudjuk versenyeztetni a két sportolót.
Egy országból egy sportoló vehet részt a világjátékokon.
Eddig úgy született a döntés, hogy aki szerezte a kvótát, az vesz részt a Világjátékokon.
Kakas István az EB-n jobb helyen végzett, de a kvótát Molnár József szerezte meg. A
versenyeztetésre már nem nagyon van lehetőség. Fontos szempont, hogy időben tudjon
elkezdeni készülni az, aki indul.
Nagy Gábor kérése, hogy még ne döntsön az Elnökség, fel kell mérni a körülményeket.
Az elnökség javasolja, hogy a covid helyzet miatt készüljön mindkét versenyző, amennyiben
bármi probléma merül fel az egyik sportolónál, a másik tud utazni.(covid, vízum)
3. Tájékoztató a Testnevelési Egyetemen történt oktató váltásról
előadó: Szedlár János
A Testnevelési Egyetemen Szedlár János van megbízva a gyakorlati oktatással. Banda Tibor
végzettség hiányában nem taníthat, de egy-egy szakterületre vendégoktatóként fel lett kérve.
Idei évben már nem vállalta.
Kósy Nándor és Elnök Úrral történt egyeztetések alapján a továbbiakban WA anyagából
fognak tanítani, új jegyzeteket készítenek közösen. TE-ről az órák megtekintése után pozitív
visszajelzés érkezett.
A jövőben terveznek egy három alkalmas szakmai előadónapot, ami kapcsolódna a következő
napirendi ponthoz is.
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4. Level szintű oktatás újra szervezése
(új oktatók, tudás frissítő képzések, Level 2, iskola programosok)
Iskola Program folytatódik, november 19-20-21. edzői oktatást lesz, vezetője Balla Zsolt. A
covid miatt a program megvalósítása, folytatása az elmúlt tanévben szinte lehetetlen volt.
Level1: Az eddig végzett többszáz Level1-es oktató közül kb. 20-an dolgoznak is edzőként,
ezért a továbbiakban a tanfolyamon hangsúlyosan nem íjászt, hanem edzőket szeretnénk
nevelni. Inkább kevesebb oktatóval, de tökéletes oktatói szemlélettel végezzenek a résztvevők.
Fordítás után a WA anyagából fog történni az oktatás.
Támogatás: Az elmúlt két évben több pályázatot is hirdettük, hogy támogassa a szövetség az
utánpótlást.
A szövetség célja az utánpótlás növelése, új rendszerben
5. BP-PMR vezető-vezetőség választás helyzete
előadó: Windischmann Mercédesz (anyag előzetesen kiküldésre került)
A főtitkár asszony előzetesen kiküldte a táblázatot a jelöltekről. A felkérés és visszajelzések
megtörténtek. Régióvezető jelöltek: Máté Gyöngyi, Soós-Horváth Diána, Nagy Gábor,
Németh László, vezetőségi tagnak: Ludmány Péter, Bártfai Fanni, Kocsis Pál, Gerő László,
Borsodi Orsolya. Nem vállalta: Németh László, Nagy Gábor, Borsodi Orsolya. Javaslata,
hogy minden szakág legyen képviselve.
Az elnökség nem tartja szerencsésnek, hogy elnökség tag legyen régióvezető.
Szedlár János javaslata: Soós-Horváth Diána, mint régióvezető, vezetőségi tagok: Bártfai
Fanni, Gerő László
30/2021.: Az elnökség 6 igen, 1 tartózkodás mellett megszavazta régióvezetőnek SoósHorváth Diánát, vezetőségi tagnak: Kocsis Pált, Gerő Lászlót, így a történelmi, terep és a
pálya szakág is képviselve lesz
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6. A közgyűlés által nem elfogadott Edzői Szakmai Bizottság 2020. évről nem
került korrekcióra. Banda Tibor, a Bizottság vezetője nem nyújtott be új
beszámolót. Az Edzői Bizottság zavartalan működése érdekében milyen
döntést hoz a T. Elnökség?
Előadó: Windischmann Mercédesz
Elnök úr javaslata alapján azok legyenek az edzői bizottság tagjai, akik jól tudnak együtt
működni.
Az elnökség megállapítja, hogy az Edzői Szakmai Bizottság nem tölti be azt a funkcióját, amit
elvárható lenne, ezért feloszlatásra kerül. Célszerű új startégiával újra szervezni, javasolt a
prosperáló edzőket, régióvezetőket egy megbeszélésre összehívni.
7. Élsporti- és Kiküldetési Irányelvek a pálya íjászat részére 2023-ra.
Előadó: Windischmann Mercédesz (a tervezet előzetesen kiküldésre került)
A Magyar Íjász Szövetség, kiemelt törekvése az íjász versenysport felépítése,
megerősítése és a nemzetközi mezőnyhöz történő felzárkóztatása. A versenyek közül a
WA pálya versenyrendszert kezeli kiemelten.
A válogatottakba és a válogatotthoz tartozó csoportokba történő felvétel feltételeiről,
folyamatáról a honlapon letölthető a dokumentum.
Külsősként, Wenger Attilával is átdolgozásra kerültek a szintek.
31/2021: Az elnökség egységesen elfogadta az Élsport Irányelveket.
8. A Nyugat-Dunántúli Régió vezető edzője Ludmány Péter visszaadta a
feladatot. (09.15.)
Előadó: Windischmann Mercédesz
Ludmány Péter az NYDR régiós vezető edzői posztról lemondott.
Új régió vezető edző pályázatát kiírta a Régió Vezetője, Torma József. 1 pályázat érkezett be,
kiértékelte a vezetőség. Továbbította hiánytalanul felénk. Az Elnökségnek megküldte az
Összerégiós vezető: 2021.09.28.-án. A NYDR vezetősége részükről: a pályázat beküldőjével
Baranyai Tamással szeretne együtt működni amennyiben a tisztelt Elnökség másként nem dönt.
Baranyai Tamás részt vett a Level 1 oktatásokon, törődik az utánpótlással.
32/2021: Baranyai Tamást, mint NYDR régió vezető edző, az elnökség egyhangúlag
megszavazta.
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Egyebek:
-2021. 09. 27. 7:33h-kor megküldött válogatott, illetve 1.o. lőtt íjászok
névsorának elfogadása
-Évzáró bankett időpontja: 2022. január 14. péntek (?)
A Banketten lesznek átadva az Íjászat Napján kisorsolt nyeremények, illetve az Év Íjászati
díjak.
33/ 2021.: Az elnökség a névsort és a bankett időpontját egyhangúlag elfogadta.
-Év íjászai díjak kiadása nemzetközi eredmények alapján
34/ 2021: Az elnökség az Év Íjásza-i díjakat egyhangúlag megszavazta.
Mivel további kérdés, hozzászólás nincs, így Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a
részvételt és bezárja az ülést.

Budapest, 2021.10.19.

VÁNKY SEBASTIAN
ELNÖK
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