Jegyzőkönyv

Elnökségi Ülés 2013. június 10.

Jelen lévők:
Vánky Sebastian elnök, Kamarás Szilárd elnökségi tag, Takács László elnökségi tag,
mb. főtitkár, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Zoltán Levente
Laboncz Csaba, Pap Mihály, Gondán György.
Az Elnökségi ülés helyszíne: ELEVEN Íjász Központ (Budapest)
Vánky Elnök Úr megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes, öt elnökségi tag van
jelen.

1. 69/2013 Történelmi szakág, szakmai bizottság tagjaira

történő jelölés
Előadó: Takács László
Takács László tájékoztatta a jelenlévőket, a történelmi szakmai bizottság elnöke által a
bizottságba jelölt személyek névsoráról.
Névsor:

•
•
•
•

Gregics József
Kalmár József
Kamarás Szilárd
Németh Tibor

69/2013 határozat: Az elnökség egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta a jelölteket.
Az elnökség nyomatékosan kéri, hogy a történelmi szakág a kommunikációja és
információáramlása hatékonyabban működjön a gördülékenyebb munkavégzés
érdekében.

2.

70/2013 Egyebek

Előadó: , Takács László, Vánky Sebastian, Pap Mihály, Zoltán Levente
70/2013-as határozati javaslat.
Takács László főtitkár az MPB-vel történt egyeztetés alapján javasolja két
versenyzőnk, Peres János és Urr Krisztián Gerevich ösztöndíjra történő felterjesztését.
70/2013 határozat: Urr Krisztián és Peres János 20-20.000 Ft Gerevich ösztöndíjra
jelölése. Az elnökség egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta és javasolja MPB felé a
két versenyzőnk Gerevich ösztöndíjra történő felterjesztését.
További hozzáfűzések és javaslatok az egyebek napirendi pont keretében.
Tájékoztatás a IFAA EB kapcsán.
Vánky Elnök úr az EFAA terep íjász EB-vel kapcsolatosan kiosztott feladatokra tért
ki. Tájékoztatott, hogy 4 pálya lesz építve a jelenleg 364 regisztrált versenyző részére.
A biztosítás megkötése folyamatban van. A versenyen dolgozók nagy része Sopronban
lesz elszállásolva, hogy a költségeket minimalizáljuk. A versenyen használatos célokat
a MISZ bérelni fogja. Szükséges azonos méretű zászlót beszerezni a versenyző nációk
zászlójából. Az ’A’ kategóriás versenyzőket díjazzuk arany-ezüst-bronz éremmel, a
’B’-’C’ kategóriában indulókat pedig létszámtól függően először a ’B’ kategóriás
íjászok kapnak érmet és csak utána kapnak a ’C’-ben indulók (szabályzatnak
megfelelően)
Pap Mihály javaslata: Az EB- résztvevő magyar csapatnak a MISZ biztosítson egy
magyar zászlót. A díjátadó ünnepségen minden ország teljes himnusza szóljon jó
minőségben.
Zoltán Levente javaslata: A MISZ költözzön el a Sportok Házából, mert a 75.000 Ftos havi bérleti díj túl magas.
Takács László tájékozatott, hogy a Honvédelmi Minisztérium csak csütörtökön
(06.12) tudja biztosan megmondani, hogy az előzőleg Ócsára meghirdetett edzőtábor
helyszínét tudja-e biztosítani az íjászok számára vagy sem.
Vánky Sebastián javaslata: Mondjuk le az edzőtábort az időjárási körülményekre
hivatkozva.
A napirendi pont tárgyalása után, mivel ez egyebek napirendi pontra nem érkezett
további javaslat, Vánky Elnök Úr berekesztette az ülést.
2013. június 10.

Takács László
Főtitkár

