MFTSZ 2009 KÉRD ÍV
Elkészült az els Field Targetes kérd ív. Apropója egy spontán fórumos „beszélgetés” volt
Baranyai Tomi, Fejes Tóth Pisti és köztem. Az ötlet felkarolást kapott Dr. Békési László
elnökt l. Így öten elkészítettük ezt a kérd ívet, ami els nekifutásra nem is sikerült rosszul, de
volt egy-két hiba, amit legközelebb már talán nem követünk el.
A kérd ívre többen rákérdeztek már, mi az állás stb., ezért egy összefoglalót készítettem a
tartalmáról.
A kiküldött e-mailek száma 117 volt. A bemutatásomkor 85 kitöltés volt, ami 72%-os
részvételt tükröz.
A leírt elemzések kizárólag az én véleményemet tükrözik. Könnyen el fordulhat, hogy
mindenki másként értelmezi az adatokat. TEHÁT NEM HIVATALOS ÉRTÉKELÉS!

A kitölt k több mint fele a középs régióba sorolta lakhelyét. Kelet szereplése ismerve a
versenyengedélyesek klubjait, gyengének mondható, valószín leg err l a területr l hiányzik a
kitölt k nagyobbik hányada. Az eredmény ugyancsak alátámasztja a keleti régióban lév régi
klubok versenyz felvev erejét, hiszen a középs régióba sorolható kluboknak nincs ennyi
tagja, mint amit az eredmény mutat.
A fórumokon többször elhangzott régióra bontott bajnokságnak még nincs itt az ideje, hiszen
a középs régión kívül nincs versenyz bázisa egy ilyen versenysorozatnak. A nyugati
kluboknak taglétszámban er södnie kellene. Új kedves színfolt a zsirai klub megjelenése
ebben a régióban.

A sportágunk megismerésének körülményei 2007-ben és 2008-ban er södtek. El bbit az
akkor induló mftp honlapnak és fórumnak, míg 2008-as évet a Vasnyúl honlap és fórumnak a
javára írom. Sajnos a fejl dés megtorpanását és nagyfokú visszaesését mutatja a 2009-es adat.
Ezen mindenképpen változtatni kell.

Az indulók száma ellentétes példát mutat az el z grafikonnal. Az idei évben többen
próbálták ki magukat a versenyeken is. Jó lenne megtartani ezt a fejl dési vonalat. Remélem
ezen segít az idei VB rendezés is.

A versenyengedélyt váltó versenyz k száma dinamikusan fejl dött. Nagyon örülök, hogy
egyre többen értékelik úgy a sportágat, hogy versenyezni kívánnak. Ez nekem azt mutatja,
hogy sikerült elmozdulni a hobby lövészet szintjér l, Sikeres volt Pet Laci javaslat, hogy a
szövetségi versenyeken csak versenyengedélyesek értékel djenek. Bízom benne, hogy a
folyamat nem lassul le a következ években.

Nagyon örülök, hogy sok sporttárs a jöv évben is kiváltja a versenyengedélyt. A 9 nem
válasz egy része abból származhat, hogy több olyan régebbi regisztrálthoz is eljutott a
kérd ív, aki nem foglalkozik évek óta a Field Target sporttal, illetve eddig sem volt
versenyengedélyük.

Az eredmény a 2009-es valós felállást mutatta.

A 2010-es évadra meger södik az 16J-os tábor, ami valószín leg a hazánkban rendezend
VB-nek is köszönhet . Én nagyon örülök ennek, hiszen a 16J-os kategóriában versenyz k a
tavalyi évadban is eltökéltek és nagyszámban értékelhet k voltak a versenyeken. A rugós
kategóriát megjelöl k bizonyították, hogy továbbra is szükség van erre a kategóriára a
szövetségi versenyeken.

Örömteli, hogy 62% mindkét szakágban jeleskedik. Az ismerkedést meglepetésre sokan az
FT-ben kezdik, pedig eddig azt hittem erre a HFT a vonzóbb.

A fórumokon sokszor elhangzik, hogy az FT a felszerelés igényesebb sport – ami igaz is -, de
mégis ennek tábora jócskán vezet azok között, akik csak egyik vagy másik szakágat kedvelik.
A mindkét szakágban versenyz k száma nagyszer eredmény.

A VB sok érdekl d t mozgat meg. Örülök, hogy sokan néz ként is meglátogatja ezt a
nagyszabású rendezvényt. Az indulók létszáma az el z ekben megismert 16J-s létszám

számánál többet mutat, ami arra enged következtetni, hogy 7,5J-os fegyverekkel is elindulnak
majd sporttársak. Annak fényében, hogy kb. 20 év múlva lesz nálunk újra világbajnokság
teljesen érthet .

Nagyon örülök, hogy ilyen sokan szeretnének segíteni. Remélem ez a lelkesedés a valós
feladatok kivitelezéséhez is megmarad.

Érdekes eredményt hozott ez a kérdés is. Forumon sokszor elhangzik, hogy a hobby szint a
követend irány. Szerencsére a versenyz k nagy része nem így látja és a versenyzést és a
szövetségi min sít versenyeket helyezi el térbe. Viszont nem szabad elhanyagolni a helyi,
hobby és szabadid s versenyz ket és lövészeket, akikb l a jöv élversenyz i is válhatnak.
Ezen érdekl d k felkarolása az egyesületek feladata.

Ez a válasz alátámasztja a valós adatokat. Különösen örülök, hogy a kitölt k nagyobbik része
min sített versenyz , vagy azzá vált az idei évben.

Itt egy kis ellentmondást látok a valós adatokkal. Ilyen jól nem álltunk az értékelési
küszöbbel. Lehet páran az OB-t is a 4 versenybe sorolták.

Szinte az el z eredmény köszönt vissza, ami nem csoda, hiszen a helyi versenyek 1-1
fordulója szövetségi verseny is volt. Viszont meglep a 15-15 nem válasz. Ez lehet azt jelenti,
hogy ez a 15 f idén nem indult versenyen?

Én nem láttam ilyen rózsásnak a helyzetet. Valószín leg a keleti 3-4 fordulós versenyek 2-3
versenyes értékelési küszöbe dobhatta meg ennyire az igen válaszok számát.

69 %-nak nem okoz gondot a nagyobb távolságú utazás. A versenyek nagy részére
eljuthatnak. 26 f nél az utazási távolság mérsékl dik.

Legtöbben egyedül utaznak, de szerencsére van több összetartó csapat is. A 8 kimaradó
sporttárs jó lenne, ha összetalálkozna a 32 f egyedül utazóval a jöv ben és így sikerülne
nekik is eljutniuk a távolabbi versenyekre. Az egyesületeken belül illetve a fórumokon esetleg
lehet társakat keresni.

Különösebben nem tért el a várható eredményt l, de nem érzem ki azt, amit sok fórumtárs ír,
hogy az utazási költség miatt nem lett jobb értékelési arány az MK értékelésben.

Örülök, hogy a többség (73%) elfogadhatónak tartotta az idei nevezési díjakat. A magas
választ próbáljuk 2010-ben csökkenteni azzal, hogy az ifjúsági kategóriának kedvezményes
nevezési díjakat biztosítunk.

Ezt egy fontos kérdésnek szántam, viszont igazi eredményre nem vezetett. Egyel re
semmilyen állásfoglalást nem tudok hozni ebben a kérdésben.

Szerencsére a többségnek belefér a nevezés a házi költségvetésébe. Az Igen számot jöv re
szintén csökkentheti az ifiknek járó kedvezmény.

Vannak függetlenek, családos versenyz ink, de meglep , hogy a válaszok szerint sokan nem
az 5 munkanapos heti munkaid ben dolgoznak.

Ez a statisztika a versenyszervez knek mutat irányt abban, hogy az el nevezések mely
esetben térhetnek el a jelzett létszámtól.

A jelenlegi el nevezéssel elérhet 2.000 Ft-os nevezési díj megfelel a többség számára. Az
el nevezést nem preferáló sportolók elbírják a 3.000 Ft-ot is. Az 1.000 Ft-os díj reményeim
szerint az ifjúságiak bevállalása, melyet az elnökség már elfogadott.

A helyi versenyeken már egy kicsit emelkedett az olcsóbb nevezésre számítók tábora, de még
mindig elfogadhatónak t nik a 2.000 Ft. A helyi versenyeket szervez egyesületeknek lehet
érdekes ez az adat.

Érdekes adalék a fentebb szerepl eredményhez. Ebb l az t nik ki számomra, hogy 10-en
nem kérnének ellátást. 26-an megelégszenek egy zsíros kenyér, némi szalámi és víz
biztosításával. 49-en viszont szívesen ebédelnek a verseny után meleg ételt.

A sportolók felszerelései megfelelnek a sportnak szükséges alappal. Nagyobb részük viszont
ezek felett található, vagy a két szakágra külön felszerelést használnak.

Ez a sok igen válasz meglepetés számomra. A Vasnyúlnál van lehet ség rendszeres edzésre
minimális térítés mellett, de pár kivételt l eltekintve tagjaink nem igen veszik igénybe.
Ugyanezt hallottam a VELK-t l. Tatbányán néha van hétvégi edzés, de ott is ugyanaz a pár
ember jelenik meg. Az eddigi kezdeményezések (Apple, Páty, Apc) sem ért különösebb
látogatottságot. Lehet ennek az ismeretlenség a problémája. Pedig a vasnyúl fórumon
többször is lettek hirdetve ezek a lehet ségek. Vagy pedig mindenki edzene, ha a
szomszédjában ingyenes lehet ség lenne rá, de ez sajnos utópikus elképzelés. Azt tudom
mondani, hogy aki valóban edzeni akar, annak meg van rá a lehet sége. Itt jön ki esetleg egykét olyan ellentmondás, amikor valaki a középs régióból mégis a keleti részen egyesületi tag.

Ennek csak örülni tudok, mert a pályaépítés az a feladat, amiben az egyesületek tagjai
összekovácsolódnak és jobban megismerhetik egymást. Feszültségmentesebb mint egy
verseny és b ven van id az aktuális kérdések megvitatására is.

Nagyon jó képet rajzolnak ki a válaszok a sporttársakról. Valóban mindenki megpróbálja
segít készen fogadni a kezd ket.

A fórumokon is sokszor szerepel, hogy egy versenyen való részvétel több tapasztalatot ad,
mint az internet bújása akár hónapokig. A válaszok talán alátámasztják ezt.

Úgy látszik idén sikerült a kategóriánkénti más pályákkal beállítani azt a szintet, amit az
elkövetkez években követni kell.

Érdekes kérdés volt. Nem kommentálom, beszéljenek az adatok.
A javaslat rovatba sokan írtak. Nem is számítottam rá. A beírásokat közzéteszem javítás
nélkül, ahol név is volt megadva azt kivettem. Sokra válaszolok is. A válaszok csak az én
véleményemet információmat tükrözik! A válaszok piros bet kkel íródtak.
1. Max% rendszert az értékelésbe! - Többször tárgyaltuk. Egyenl re nem jó számunkra ez a
rendszer. El nye nem lenne, de hátránya annál több!
2. A MK-ban elég lenne 5 forduló, amib l az értékeléshez 3-ra kellene elmenni. – Nem lehet
cél a sportág visszafelé fejl dése.

A fordulók helyszínei: 2 kelet, 2 nyugat, 1 közép Magyarország. – A statisztika nem támasztja
ezt alá. Azt pedig, hogy a két kisebb régióban legyen több verseny nem lenne jó. A két széls
régió a középs re tud csak támaszkodni jelenleg.
A nevezési díjakat kellene még csökkenteni. – Nem lehetne versenyt rendezni csak
veszteséggel. A célok beszerzése, javítása, pályabérleti díj nehezíti a szervez k dolgát.
Ifjúságiban elindult egy díjcsökkentés.
El kéne gondolkodni azon, hogy az alapítók közül miért vannak egyre kevesebben a
csapatban. A létszám növekvése jó, de minden elvesztett tag óriási veszteség!!! Miért
változott meg a hangulat a versenyeken az utóbbi 1-2 évben? – Sokan még mai napig köztünk
vannak. Nem vettem észre hangulatváltozást, inkább lett egy eredmény orientáltabb
versenyzés, kialakult a verseny utáni hangulatos étkezés, ami régen nem volt.
3. Örülnék a Senior kategóriának, ahol a hozzám hasonló korúak között d lhetne el a
helyezés. Vagyunk annyian "id sebbek", hogy ez a kategória beleférjen. Több sikerélmény
jutna nekünk is egy egy versenyen. – Fel kellene kérni Scheirich Bélát, hogy karolja fel a
kezdeményezést. Szerintem egyel re nincsen olyan sok senior versenyz , aki annyira aktívan
eljár versenyre, hogy értékelhet kategóriát (min állandó 5 f ) alkossanak. Tovább nehezíti a
dolgot, hogy nem egy kategóriában szerepelnek.
4. Anonim ????? hahaha!Ezekb l simán meg mondom hogy ki vagy! Kellene több jelölhet
kérdés! A 24. kérdés rossz,vagy hiányos! – Hidd el nem az volt a cél, hogy azt lássuk ki mit
írt. Láthatod az értékelésb l. Mivel els kérd ívünk valóban volt benne egy két hiba.
5. Csökkentenéd a versenyek számát? – A szövetségi versenyekét nem. A helyi versenyekét
igen.
6. Nem volt idén éjszakai HFT verseny, ez jó buli pedig. – Igen igazad van. Én is nagyon
szeretem. Sajnos a Vasnyúl sem vállalta be idén a szervezését.
7. Soknak tartom a helyi kupafordulókat, 2010-ben, megpróbálok minden MK-kupára
eljutni,és esetleg egy Dunántúli kupa sorozaton részt venni. – Én is soknak tartom, de sokan a
helyi kupafordulókat edzés helyett használja (én is), hiszen a mi sportunknak nem felel meg a
l tereken tartott edzés.
Sok sikert, kellemes ünnepeket
8. Véleményem szerint a finom ebédet nem kellene kihagyni a versenyekb l, pláne h vös
id ben, és egy megterhel verseny után. - Egyetértek.
Más: Egy-egy kérdéshez több válaszlehet séget is tudnák adni, azaz szívem szerint többet is
bejelölnék, pl.: ha gondom van, nem csak a internetet bújom, hanem hívom lövésztársaimat is.
- Igen ezt pár esetben elszúrtuk.
9. Sajnos nem lehet többet bejelölni.(kivétel er síti a szabályt) - Igen ezt pár esetben
elszúrtuk.
Sokan nem szánnának az ebédre, bár jól esik a meleg étel, lehet, hogy egy szendvicset hozna,
és kész. Nem feltétlenül akarnak az emberek 1000.-Ft-ot kiadni ebédre, f leg, mivel a
családjuk várja ket a meleg kajával. – Én úgy vagyok vele, hogy hiába várnak már délt l
meleg kajával otthon, ha épp Jákon versenyeztem és este 7-re érek haza. Nekem jólesik az

ebéd és szerintem valamilyen szinten összetartja a csapatot. Jó ebéd közben megvitatni a
versenyen történteket.
Segítséget személyesen, magyar fórumon, és külföldi fórumon keresek. A rossz id relatív,
de a szakadó es -jeges es eltántoríthat. Az els versenyemen megélt tapasztalataimat
megírtam a versenyz i fórumon, a segít készek voltak vagy nem kérdés nagyon tág fogalom,
és választani kell. – Ok.
A fejl désemet természetesen a saját szintemhez mérem, de az igazán nagy sikerélmény
Gyula legy zése lesz:-) – Ez a kedvencem volt
10. Némely versenyen szervezetlenség volt. – Sajnos el fordul ilyen. Ha egy szervez nél
többször el fordul, akkor azoknak az egyesületeknek lehet, hogy nem jut szövetségi verseny a
következ évben.
11. Minden aktív klub kapjon az FT és HFT magyar kupaforduló helyszíneib l legalább 1-1-t.
– Ez pontosan így van 2008 óta.
Valamint változatosabb helyszínt, ne legyen 1-nél több kupaforduló 1 adott helyen FT-n vagy
HFT-n belül. – Sajnos nincs olyan sok l tér egyel re, hogy dúskálhassunk a helyszínekben. A
legf bb gond, hogy a nevezési díjak nem teszik elehet vé a drágább helyszínek kibérlését.
Esetleg ehhez hasonló kérd ívvel lehetne szavazni a helyszínekr l. Gyorsabb, kényelmesebb,
praktikusabb, több ember szavazata fontosabb, mint pár ember érdeke.
– Nem jó ötlet. A régiós létszámot elnézve BP környékén lenne a legtöbb, mivel mindenkinek
maga felé hajlana a keze. Nincs pár ember érdeke! A versenyeket a szövetség osztja el a
jelentkez tagegyesületek között.
12. Idén jellemz en környékbeli kupaversenyekre mentem, jöv re tervezem minél több MK
fordulóra(HFT) elmenni, a környékbeli versenyek rovására. Budaörsi, Hatvani, Dabasi,
Debreceni, ha a munkahely nem szól bele tuti, dunántúli versenyek nagy távolság miatt
kil ve. Anyagi lehet ségeimet figyelembe véve max. évi 20-25 versenyt tervezek évente. –
Remélem sikerül is eljutnod a tervezett mennyiségben.
13. A néha el forduló pályák el tti torlódáson kellene valahogy segíteni. – A szabályt
módosítottuk. Most már egyértelm en szerepel benne, hogy kizáráshoz vezet a nem
sorrendben megl tt pálya. A torlódásokat általában ez illetve néhány esetben (helyi
versenyek) az id mérés hiánya okozta.
14. Nagyon nagy örömömre,és megelégedésemre szolgálna ha lenne,és még eliis ismernék
hogy a sziluettlövészet komoly lövészeti ágazat. – Elismerem, de a sziluett lövészet az
MDLSZ-hez tartozik. 2-3 egyesület rendez sziluett versenyt is, köztük a VASNYÚL FTE is..
15. - Több kérdésnél lehetett volna engedni a több választ. - Igen ezt pár esetben elszúrtuk.
Van olyan kérdés, amire nem tudok választani, pl 12-es kérdés: se nem kimondottan MK, se
nem kimondottan helyi versenyre járok. Olyan versenyre megyek, ami éppen azon a hétvégén
van, amikor ráérek. Lényegtelen, hogy helyi, vagy MK.
16. Szívesen mennék több versenyre, ha anyagilag nem terhelne meg annyira! A VB-re
lehetne szervezni edz tábort. – A VB prezentáció bemutatásakor én is feltettem ezt a kérdést
Pet Lacinak. Azt válaszolta szervezni fog.

17. Népszer síteni kell a sportot. Nem a sok kelekótya marhasággal kell foglalkozni. Ha az
emberek egyáltalán tudnának err l a sportról. Az a baj, hogy 1000 emberb l 2-3 tud arról,
hogy ez van. – Igen van mit tenni a népszer sítés terén.
18. Túl sok a verseny. Ha valaki nem megy el szinte mindegyikre, akkor megkapja, hogy "te
mit dumálsz, nem is jársz versenyezni". – Nem kivédhet , ha ismeretlen osztja a
tapasztalatokat és az észt a fórumon.
Furcsa, hogy az MK sorozaton nincs tárgyi díjazás, viszont helyi versenyek szponzoráltak.
Miért nem az MK sorozatra próbálnak meg az érintettek szponzorokat keresni? – A
szponzorokat eddig egyesületi szinten lehetett találni. Sokszor az egyesületek tagjai a
szponzorok. Szívesen vesszük a segítséget szövetségi szinten is.
Vannak vizsgázott bírók, ám nincs bíráskodás. Kíváncsi lennék, hogy mit szólna pl. valaki, ha
kapna egy figyelmeztetést, vagy kizárást, mert pl. térdel pályán a l állást jelz karóra rakja a
puskát távolságméréshez. Nem egyszer el fordul. A célok továbbra sincsenek lefestve jópár
versenyen, holott a szabálykönyv is tartalmazza. Nem egy és nem két esetben fordult el MK
fordulón is, hogy a cél gyak. srégen állt a a l állásra. Át lehetett látni a KZ és a plate között.
Szabályozni kellene! – Általában szabályozott kérdések. Sajnos nem mindenki tartja be. Nem
egyszer a gonosz bíró szerepkörét felvállalni. Én már nem 1x megtettem. Imádnak is érte.
Tedd le a bíróit és segítsd a munkát!
19. Sajnos külföldön dolgozom és bármennyire is szeretnék részt venni a pályael készítésben,
edzéseken vagy a versenyeken történ indulásokban, ez nagyon behatárolja a lehet ségeimet.
20. A fejl désben leginkább az hátráltat, hogy nincs lehet ségem Budapesten, vagy
környékén bel ni a felszerelésemet, és gyakorolni. Az edzések rendezését jó ötletnek tartom,
és részt is vennék rajtuk amikor csak lehet ségeim engedik. – A fórumon több lehet ség is
bemutatásra kerül. Páty, Budaörs, Apple l tér. Vasnyúl FTE tagság esetén l térhasználat.
Eddig azért nem léptem be egy egyesületbe sem, mert nem tudom hogy mit kapok azért, hogy
fizetem a tagdíjat. Err l még sehol nem volt szó. – Keresd meg a szóba jöv egyesületeket és
tájékozódj és utána döntsél.
A Debreceni VB-n azért nem veszek részt, mert 7,5J-os a fegyverem, és ahhoz messze van
t lem, hogy néz nek menjek, mert az élvezetesebb számomra, ha magam lövök. Amennyiben
nem lesz elegend versenybíró/szervez , és megszervezik hogy többen utazzunk le egyszerre,
és elosszuk az útiköltséget, szívesen segítenék. – Biztos lesz róla információ a kés bbiekben.
Idén rontottam a statisztikákat, mert szeptember végén kezdtem versenyekre járni, így nem
tudtam egy kupában sem értékeltetni magamat. – Nem számit. A statisztika nem a
legfontosabb kérdés.
(A 4 .es kérdésre a 2009 et jelöltem meg, mert nincs versenyengedélyem.)
Köszönöm hogy megszerkesztettétek a kérd ívet. Remélem hasznos infókkal segítettem az
ügyet. – Én is köszönöm.
21. Akiknek ezt a kérd ívet elküldöd, azok részedre nem anonímek! – Elnökünk küldte el a
felkérést a szövetség levelez listájával, nem egyenként. A kitöltés már névtelen, mint
láthattad.

Lehet séget kellett volna adni több válasz megjelölésére! - Igen
mutassa meg az összes választ - Épp azt tettem.
22. A külfüldi ingazasom miatt,sajnos esnek ki versenyek,de ezen is probalok valtoztatni!
23. Egy kicsivel több segítség az újoncok felé! – Fordulj bátran a többiekhez. Ne azt várd,
hogy k rohannak hozzád, ha kérdezni akarsz.
24. Idén munkahelyváltozás miatt nem tudtam edzeni, és versenyezni. :-(
25. Szeretném ha a HFT versenyeket lehet leg erd s területen rendezzék. A célok kill zónáját
mindig fessék eltér szinüre. – Ezen vagyunk.
26. A pályák nehézségét csak 7.5-ben könnyíteném.
27 Nekem csak a pénzzel van gondom. Nincs állandó fizetésem és ráadásul tesómmal együtt
járok versenyekre. A fuvarköltséggel együtt 10 000 ft-ba kerül egy egy hétvégi verseny ami
nem a közelben van. De ennek ellenére szeretnék kijutni több nem megyei szint versenyekre,
de azzal is anyi a baj hogy az utánpótlás kategóriában nincs senki. Mondhatni ezt csak
feln ttek zhetik?! Egy egy megyei versenyen több kategória jön össze mint a magyar
kupasorozatokon vagy országos bajnokságokon. Én csak elmondtam a véleményemet.
- Jöv re az ifjúsági kategória nevezése olcsóbb és külön értékelve is lesz a szövetségi
versenyeken.
28. valós - tartalmas - klub élet:
- sport-szakmai el adások, fórumok, (autentikus el adókkal)
témakörök: lövészeti alapismeretek, szabályok, fegyverek stb
- részvétel a klub éves programjának tervezésében, alakításában (éves nyitó megbeszélés)
- részvétel a klub munkájának éves értékelésében (záró megbeszélés)
- év közben kötetlen klubnapok - eredmények, okok
- évzáró klubestek szervezése: pl. vacsorák
- Ebb l a VASNYÚL FTE-nél szinte minden megvan. Az érintett egyesületek vezetése,
viszont elgondolkodhat rajta.
29. A verseny el tt a belöv pálya -MINDEN ESETBEN- álljon a versenyz k rendelkezésére.
A hosszú szállitási út alatt a fegyverek elállitódhatnak. A HFT versenyeken a célokat ne
rakják RAKLAP mögé, mivel az egész felület találati zónának min sül. – Belöv pálya
mindig van. Az azon elhelyezett táblák nincsenek el írva. Mindenki vihet sajátot. Az más
kérdés, hogy több egyesület táblákkal is kedveskedik.
HFT-ben a killzone is takarásban lehet 50% -ban. Ennek megfelel en a test el tt felállított
raklap sem tilos.
30. szükségesnek vélem az amatör vagy B liga megszervezését, akár úgy is, hogy nekik is
lenne MK sorozatuk. ha ez nem történik meg véleményem szerint er sen besz kül a
versenyz i tábor, és pont azt veszítitek el amire építhetnétek: a tömegbázist. félreértés ne
legyen, kell az élsport, de ne a hobbilövészek rovására, annál is inkább ne, mert bel lük, az
kitartásuk révén tart ma ott az FT, ahol tart. hibásnak tartom azt a kiépül ben lév vonalat,
hogy a vasnyúl team akar a megmondó szerepkörében lenni. FT Pisti tréfája úgy t nik

igencsak igaz lesz. persze ez csak az én meglátásom, és csak az én döntésem lesz az is, ha
csak a helyi versenyekre megyek, mert amint olvasom a mag már azt is kitalálta, hogy
versenyengedély nélkül ne is lehessen indulni MK-n, bár eddig csak nem lettünk értékelve. ha
ez a szemlélet nem változik azt gondolom sok ember megmarad a kertvégi lövöldözésnél, de
az sem elképzelhetetlen, hogy szétválik a "csapat”
személyesen szívesen beszélgetek, és akár részletesebben is kifejtem a gondolataimat Neket
Doki
- Erre különösebbet nem reagálnék, meghagyom Dokinak
30. killzónák láthatóságát javítani kellene (eltér szín festés vagy fényes fémfelület) – Van
ilyen törekvésünk.
31. Minden FT és HFT versenyen legyen gyermek vagy ifjúsági kategória, függetlenül az
indulók számától. – Remélem figyelembe veszik kérésedet az egyesületek is. Szövetségi
szinten lesz.
32. Médiában sajtóban hirdessük a sportágat lehet ség szerint ne a legdrágább és "legjobb"
felszereléssel .Valamint tegyünk kötelez vé minden belép számára legalább egy kupa
sorozatot 7.5J-ban.
33. A kezd knek a B liga az nagyon jó . – Amikor elindította a Vasnyúl erre gondoltunk, de
eddig nem igazolódott vissza.
34. Jónéhány kérdésre több választ is megjelöltem volna. De kezdetnek ez sem rossz.
35. Sok er t,egészséget a 2010-es VB sikeres megrendezéséhez! Amiben tudok segítek.
36. Szeretném,ha komolyabban vennék a szervez k a versenyre kiírtid pontokat.Sokszor
el fordúl a késve kezdés.Ebb l adódóan éhesen kell versenyezni.Hétköznap délben
ebéd,versenyen három és négy között. – Sajnos biztos, hogy 12-kor nem lesz ebéd versenyen.
37. Jövöre rugos és PCP 7.5J-ben is indulnék – Jó, de egy versenyen nem lehet, csak
különböz versenyeken.
38. Több többlehet séges válasz kellett volna (7-12-23-31-32-34), pl. 34: Sok sikeres találat
és Saját teljesítményemhez képest fejl dés – Igen, nem ártott volna.
39 Azokat is kellene interjúvolni, akiknek nincs engedélye. – Egyenl re nem akartunk csak az
érintettek értékelhet válaszához jutni. Ha ez lefutott, lehet kiterjesztjük a kört a nyilvánosság
felé.
40. ez a kérd ív elég különleges volt.
41. még épp belekezdtem ajöv év naptárfüggö szeretnék minnél többre eljutni
42. Szerintem nagyon jók a versenyek, csak a nevezési díjat kéne egy kisit csökkenteni.
43. A 7.5J-os távolságot 30m- ben maximálnám. – 35-t már hallottam, de 30-at még nem.

44. A VB pályépítés/ bíráskodás elég tág fogalom. Szerintem sokan hajlandóak lennének
segíteni, de nem mindegy hogy mit és mennyit. A pályaépítés f munkálata úgyis a Debrecen
körnéyki lövésztársakra marad.
45. Eddig még nem indultam versenyen, de a jöv ben szeretnék többet foglalkozni a
sportággal, és kipróbálnám magam a versenyeken is.
46. Legyen többször verseny közben is sebesség mérés.
47. javaslom hogy akezdöknek töb segitség a haladoktól! – Fordulj bátran a többiekhez. Ne
azt várd, hogy k rohannak hozzád, ha kérdezni akarsz.
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