2017 évi western bírói közgyűlés jegyzőkönyve

Helyszín Sportok Háza Budapest 3. emelet ovális terem
Időpont: 2017. február 03. 18.00.
Résztvevők:
Szabolcs Zsolt, leköszönő elnök,
Istenes Csilla,
Juhász Anita,
Klinger Zita,
Kis Réka,
Csizmeg István

A közgyűlésen minden érintett időben megjelent és az a tervezett időben el is kezdődött.

1 - Napirendnek megfelelően először Szabolcs Zsolt ismertette az előző év eseményeit.
Ezek közül kiemelte a 2016 év végén sikeres vizsgát tett bírók eredményeit, miszerint
Szabolcs Zsolt, Istenes Csilla és Juhász Anita 2 szintű bíró, Csizmeg Istvan 1 szintű bíró, Kis Réka és
Klinger Zita bíró gyakornok lett.

2 - Ezek után Szabolcs Zsolt jelezte, hogy le kíván mondani az elnöki tisztről és jelöltként Csizmeg
Istvánt jelölte meg. A résztvevő tagoknak a feltett kérdésre, hogy van-e másik jelölt, nemleges volt a
válasz. Mindenki elfogadta Csizmeg István jelölését és egyöntetűen nyílt szavazással meg is szavazták.
A bírói tanács is megválasztásra került. Minden érvényes licensszel rendelkező bíró jelölt lett, el is
fogadta a jelölését és nyílt szavazással meg is lettek szavazva.
A bírói tanács tagjai:
Csizmeg István, elnök, Istenes Csilla, Szabolcs Zsolt, Juhász Anita.

3 – A bírói szabályzat aktualizálási feladatát megvitattuk és 1 hónapos határidővel feladatként meg is
szavaztuk. A feladatot Csizmeg István fogja koordinálni és levelezve fogjuk a közös álláspontot
kialakítani.
1

4.1 A 2017 évi legfontosabb teendőink:
1. A western-reining magyar nyelvű versenyszabályzatának frissítése, MLSZ internet oldalára
való feltöltése és lehetőség szerinti nyomtatott formában történő kiadása (hasonlóan mint
AQHA és NRHA)
2. Részvételünk a Western-Reining szakág versenyein, kimondottan a korábban „B” és „C” jelű
versenyeken amiket utánpótlás nevelő versenynek tervez a Szakág.
3. Az utánpótlás nevelő versenyek szabályzata illetve a Szabadidőlovas versenyek szabályzata
illeszkedésének a kidolgozása a Western-Reining Szakág versenyszabályzatához.
4. Az őszi western-rening bírói vizsgára tematikával és lebonyolítással kapcsolatos feladatok
kidolgozása.
5. NRHA, AQHA bírói vizsga lehetőségekkel kapcsolatos lehetőségek megkeresése, tagokkal
megismertetése.
6. Kapcsolat keresése nemzetközi szinten környező országok western-reining bíróival.
7. E-mail elérhetőségek:
Istenes Csilla
Szabolcs Zsolt
Juhász Anita
Kis Réka
Klinger Zita
Csizmeg István

icranch@icranch.hu
szabolcszsolt64@gmail.com
anita_juhasz@freemail.hu
1985reka@gmail.com
klingerzita@hotmail.com
icsizm@gmail.com

Csatolt melléklet: Jelenléti ív elérhetőségekkel

Budapest, 2017 február 3
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0630-995-6655
0630-854-7606
0630-698-5779
0670-531-4802
0670-212-0780
0620-920-3512

