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MISZ közgyűlésre - 2016
Működési rész:
 A Pályaíjász Szakmai Bizottságot 2015-ben Máté Gyöngyi, Kósy Nándor, Barta Margit a
sportolók részéről Gajdos Csaba és Kis László és Vánky Sebastian Szabolcs (elnök) alkották.
 A bizottság az év során nagyjából négyhavonta tartott megbeszéléseket főleg telefonon és
interneten.
Az internetes és telefonos kapcsolattartás legnagyobb részt a versenyek előkészítéséhez, a
kiíráshoz és megszervezéséhez kötődött – melybe interneten keresztül mindenki
bekapcsolódott illetve bekapcsolódhatott volna.
A személyes megbeszéléseken fontosabb dolgok eldöntése és problémák megoldása volt a
téma, mint például a csúcslisták vezetése és napra késszé tétele.
 A Pályaíjász szakmai bizottság az összes elnökségi ülésen képviseltette magát.
Szervezeti rész:
Terem versenyek:
Az OB-ra a regionális versenyeken kellett és lehetett kvalifikálni. A minimum harmadosztály
teljesítésével valamelyik kvalifikációs versenyen.
210 fős mezőny indult az (előző év 193, 2013 év 164, 2012 130 fő részvevőjéhez képest.)
99 fő olimpiai és csigás (96 fő 2014), 111 fő irányzék nélküli kategóriákban. Az irányzékos
kategóriák, míg stagnáltak az irányzék nélküliek létszáma megduplázódott.
Az országos bajnokságon minimum másodosztályt meg kellett lőni a bajnoki címhez, ha nem
volt meg a 3 fős mezőny a kategóriában.
Pálya versenyek:
Örvendetes, hogy a lőtt körök száma érezhetően növekedett a legtöbb korosztályban, főleg a
kadetek és a juniorok remekeltek, akik nemzetközileg is elérték a nemzetközi élmezőnyt.
Ha a minőséget vesszük alapul a felnőttek stagnáltak, a fiataljaink egyértelmű javulást
mutattak.
2015-ben a különböző országos bajnokságok nem egy időben, egy helyen kerültek
megszervezve így létszámot az RT és Gyerek OB-val együtt 118 fő vett részt (123 fő 2014 és
183 fő 2013)
A kvalifikációs szint bevezetése 2014-től érezhetően visszavette a kvalifikálni tudó/akaró
versenyzők számát. Megállapíthatjuk, hogy míg teremben a harmadosztály kvalifikációs szint
sikeres volt, addig ugyanez a szint szabadtéren egyértelmű kudarcnak bizonyult, ha a
létszámot vesszük alapul.
Kijelenthető, hogy addig, amíg a mezőny nem éri el a kezelhetetlen szintet nincs miért
szűkíteni, mert ezzel túllövőnk a célon egy túl alacsony résztvevői tábort eredményezve.
Regionális felosztásban érezhetően egyre több egyesület vállalja át a versenyek szervezését a
MÍSZ-től. Ezzel tanulva a szervezést illetve a gazdaságos lebonyolítás feltételeit, ami minden
verseny alapfeltétele kell, hogy legyen.
Célunk, hogy a regionális versenyszervezés költségtakarékos megoldás legyen mindenkinek.
A versenyzőknek, a szervezőknek és a MÍSZ-nek is. A gazdaságosság a pályaversenyek
létszámának növekedéséhez az utánpótlás dinamikus fejlődésének is egyik feltétele.


Az év, a 3D VB bevételeinek és a pályázatok, elszámolások időben való kezelésének
köszönhetően a bizonytalanság és tervezhetetlenség éve helyett, először volt tervezhető és
finanszírozható külső kölcsönök nélkül. Akik meglőtték a kiküldetési szintet számíthattak
támogatásra a versenyzésükhöz, felszerelésükhöz. Finanszíroztuk az utánpótlás válogatott

egész évi költségeit. Először tudtunk élversenyzőnek olimpiai kategóriában támogatásként
pénzügyi segítséget adni. (nettó havi 52 ezer forint)


A versenybírók száma az egy évvel ezelőttihez képest nem változott, sajnos az aktívak száma
kevés, 13 aktív bírónk volt 2015-ben, ami előrevetíti a bírók számának várható csökkenését



A Regionális Kupa CEC Magyar fordulója is, jól sikerült. 8 ország versenyzői jelentek meg
Hévízen 48 külföldi, és 33 Magyar versenyző. Összesen 81 versenyzőnek örülhettünk. A
helyválasztás szerencsés volt. Az önkormányzat és a Hévíz SE anyagilag, erkölcsileg és
fizikailag is támogatta a versenyt.
Szomorú, hogy egy nemzetközi, magas színvonalú verseny ennyire nem érdekelte a Magyar
mezőnyt.



Folytatódott az instruktori és az 1-s szintű edzőképzést, a 3-s szintű edzőink vezették a
képzést, bebizonyítva, hogy képesek vagyunk végre saját magunk képzésére. Saját
tapasztalatok, tudás továbbadásával. Saját iskola kialakítására a szövetségi kapitány vezetése
alatt. Ez a legfontosabb talán az összes eredményünk közül.



Kapcsolattartás módja szakágban levő versenyzőkkel és segítőikkel (honlap, telefon,
személyesen versenyeken, edzőtáborokban stb.)

Sporteredmények:
 A legeredményesebb külföldi szereplése Orosz Viktornak és Banda Árpádnak volt. Viktor
korosztályában, Teremben és Kültérin is Világbajnok, Árpi IFI Európa kupa győztes, összetett
eredménye alapján 2. helyen végzett. CEC győztes.
A népszerűsítési tevékenység értékelése:



A PSZB sportdiplomáciában a legmagasabb szinten képviselteti magát. Kiváló kapcsolatokat
ápolunk a WA vezetőségével.
CEC
2009-ben létrehoztuk Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szlovénia szervezőtársakkal a
Central European Cup nevezetű versenysorozatot annak érdekében, hogy versenyzőink kis
költséggel nemzetközi tapasztalatot, önbizalmat tudjanak szerezni, mint egy felkészülésként
a nagyobb nemzetközi porondon való megjelenés előtt.
Vezető szerepet vállalunk A CEC (Közép Európa Kupa) rendszer felépítésében,
lebonyolításában és népszerűsítésében. 2015-ben is nálunk volt a záró verseny és ezzel
együtt a versenysorozat díjazása.



2015-ben elnyertük a Junior Európa Kupa rendezési jogát. 2016 Május 1-7 Hévíz.



Minden feltétel kezd összeállni a jövőbeni sikeres nemzetközi versenyzéshez: utánpótlás,
edzőképzés, válogatott keret szövetségi kapitány vezetésével, nemzetközi kapcsolatok, új
nemzetközi felkészítő jellegű versenyrendszer (CEC) ahol Magyarország vezető szerepet
vállal, stabil finanszírozás és tervezés.
Sajnos folyamatos kapcsolat és lobbi tevékenység ellenére is igen szerény a szakág
támogatottsága. Sok ígéretet kaptunk több minisztériumból is, nem sok eredménnyel.
Teljes erővel azon vagyunk, hogy a támogatásoktól függetlenül saját bevételből tudjuk
finanszírozni a szakág működését. Mindaddig, amíg az olimpiai kvalifikáció sikerül ez így is
marad.

A versenyzők és szülők, illetve szakembereink áldozathozatal készsége továbbra is szükséges
és érezhető.

Vánky Sebastian Szabolcs
Elnök PSZB

