Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2020. 01. 24.
Helyszín: Magyar Íjász Szövetség székhelye
Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Nagy Gábor
elnökségi tag, Lovász Tamás elnökségi tag, Balla Zsolt elnökségi tag, Windischmann
Mercédesz sportigazgató-főtitkár, Banda Tibor szövetségi kapitány, Szabó Zsolt, PelyheZakariás Barbara.
Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Megállapítja, hogy az Elnökség 5 fővel
határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Pelyhe-Zakariás Barbarát. Az elnökség
egységesen elfogadja. Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és
mellékletei az elnökségi tagok részére az ülés előtt megküldésre kerültek.

1. Tájékoztató a létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatban
(Előadó: Vánky Sebastian)
Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget a jelenlegi helyzetről: az engedélyeztetési
folyamatban vagyunk, az előkészületi munkák hamarosan el tudnak kezdődni.
2. Közgyűlés időpontja

A közgyűlés időpontjára a javaslat: 2020. május 10. vasárnap 6:00, a megismételt közgyűlésre
a javaslat: 2020. május 15. péntek 17:00.

1/2020 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a közgyűlésre javasolt időpontokat.

3. Szekszárdi 3D VB-n induló, 2019-ben első osztályt lőtt íjászok támogatása

Nagy Gábor, a 3D szakág vezetője tájékoztatja az elnökséget, hogy a szakbizottság kíván
dönteni az esetleges támogatásokról. Az elnökség határozza meg a keretösszeget. A
szakágvezetés véleménye, hogy teljesítmény alapján kell megítélni, hogy ki és milyen
összegű támogatásban részesül. A teljesítmény értékelésének szempontjait a szakágvezetés
dönti el.
Vánky Sebastian javaslata a keretösszegre a szövetség éves bevételének és kiadásának
tekintetében: maximum 1,3 M Ft.
2/2020 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az 1,3 M Ft-os költségkeretet a 3D
VB résztvevőinek egyéni támogatásával kapcsolatban.

4. Gödöllői Terep EB megtárgyalása. Feladatok , személyek stb. Márciusban
prezentálni kell az IFAA gyűlésen.

Vánky Sebastian képviseli a MÍSZ-t az IFAA gyűlésen. El kell kezdeni a szervezést, hogy
biztos információkkal lehessen menni a prezentációra. Egyes részletek megszervezésében kéri
Sebastian az elnökség segítségét. A kérdés, hogy hány csapat pályaépítőt tudunk
összeszervezni és hány pályát tudunk építeni.

5. Történelmi VB és 3D VB helyzetjelentése

Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget, hogy a 3D VB-t jelenleg nem támogatja az
EMMI Sportért felelős Államtitkársága. Illetve továbbra sem tudjuk a 2020-as állami
támogatások összegét.
Történelmi Világbajnokság, Tata: Lovász Tamás tájékoztatja az elnökséget, hogy Tata város
önkormányzata támogatja a helyi egyesületen keresztül a rendezvényt. A szállás jó része

várhatóan a tatai olimpiai központban lesz kb. 250 fő férőhellyel. A Tatai Tömegsport és
Tájfutó Honvéd SE (Tatai Celőkék) segíti majd a VB lebonyolítását.
3D Világbajnokság: Nagy Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a két szekszárdi
egyesülettel (Tolnai Tájak Íjász Közhasznú Egyesület, Alisca Nyilai Íjász Egyesület) a
napokban sikerült egyeztetni. Szedlár János elmondja, hogy a szerződést az önkormányzattal
már korábban megkötötte a szövetség a Világbajnokság támogatásáról. Összefoglalja az
eddigi előrehaladást a szervezésben. 500-700 fő közötti létszámot várunk, a helyszínen
biztosított szállás kb. 900 főre elegendő, így a szervezők biztatják a versenyzőket, hogy
ezeken a szállásokon foglaljanak mielőbb, hiszen más nemzetközi rendezvény is lesz ebben az
időszakban, így hamar fogynak a helyek. Várhatóan szervezett buszjárat lesz a pályák és a
városközpont között.

Egyebek:
-

NYDR- régiós vezető edző váltás: írásban kiment az anyag a T. Elnökségnek. Az
Edzői Szakbizottság elfogadta az új pályázót.

Windischmann Mercédesz tájékoztatja az elnökséget, hogy az Edzői Bizottság Király Gábor
helyett Ludmány Pétert nevezte ki a Nyugat-Dunántúli Régió régiós vezetőedzőjévé. Az
elnökség hozzájárul a váltáshoz, sikeres munkát kíván Ludmány Péternek.

-

Irányelvek 2021 (pálya)

A kiküldetési pontokat visszaküldte az elnökség a szövetségi kapitánynak további
átdolgozásra.
Döntés nem született a kérdésben.

Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a részvételt és bezárja az ülést.

Budapest, 2020. 01. 24.

VÁNKY SEBASTIAN
ELNÖK

