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1.Versenyek 2020.
Liga versenyt eltöröljük.
Régiós versenyek:
OB kvalifikációs versenyek, Minősítő versenyek. A kieséses rész WA szabályai szerint, vagy lőtávonként összevont
kategóriákkal kötelező.
Az OB kvalifikációs versenyekről a legjobb eredményét viszi magával a versenyző az OB-ra, ami az OB-n lőtt
rangsoroló pontokhoz adódik és a két eredmény együtt számít majd OB rangsornak a kieséses fordulók előtt. Ahol
nincs kieséses forduló ez lesz az OB végső rangsora.
Központi versenyek:
GPP, minősítő versenyek. A kieséses részt WA szabályai szerint vagy lőtávonként összevont kategóriákkal kötelező
megrendezni.
GPP azaz GP pontgyűjtő versenyek (3 verseny) Minden verseny 1 pontot ad és összegezve számít a GP versenyen. Aki
mindhárom GPP versenyen részt vesz 3 ponttal kezdi a GP versenyt. A GP-re nincs kvalifikáció csak extra pontokat
lehet gyűjteni.
Az OB részvételhez minimum egy OB kvalifikációs versenyen részt kell venni. Ennek vagy a legjobban sikerült
kvalifikációs versenynek a rangsoroló eredményét viszi a versenyző magával az OB-ra, ami az OB-n lőtt rangsoroló
pontokhoz adódik és a két eredmény együtt adja az OB rangsorát a kieséses fordulók előtt. Ahol nincs kieséses
forduló (létszám miatt) ez lesz az OB végső rangsora.
Egyhangúlag elfogadva
Amennyiben felnőttek és gyermekek együtt versenyeznek mindenki 6 vesszőt lő 240 mp alatt, a gyerekeknél 2 fő lő
egy vesszőfogóra. Gyermek versenyeken marad a 3 vessző 120 mp alatt.
A terem IFAA OB-n elkezdünk kísérleti jelleggel bizonyos pontok meglövése esetén ezt matricával igazolni. A lőlapra,
vagy a beíró lapra lehet ráragasztani, amit a versenyző elvihet.
Pl. Hitelesen igazolt 150 és 300pont az irányzékos kategóriákban egyelőre.
Egyhangúlag elfogadva
2.IANSEO oktatás.
Siteri Sanyi vállalja az oktatását. Video eredmény kivetítés program oktatása is integrálódjon bele.
2 napos tréning. Előzetes igényfelmérés az egyesületektől.
Részvételi díj. 10.000Ft
Időpont meghatározása később
Egyhangúlag elfogadva

Javasoljuk az utánpótlás bizottságnak a koncepció átgondolását.
A szülőkkel kellene agy felmérést készíteni, hogy mit szeretnének a verseny alatt.(előadás, lövetés, társajáték stb.)
A gyerekeknek a „buliverseny változat” lehetővé tétele. Ugyanott lőnek, de nem hagyományos lőlapra, távra stb.
„Sárkánytojás lövésnek hívtuk”

