Emlékeztetı
A Magyar Evezıs Szövetség elnökségi ülésérıl
Helyszín: Szeged, Maty-éri Evezıs Pálya
Idıpont: 2009. július 18.
Jelenlevık: mellékelt jelenléti ív szerint
Az elnökség határozatképes. Az ülést vezeti: Dávid Imre elnök.
Napirend
1. Sport XXI program és ranglista verseny
2. Felnıtt világbajnokságra utazó keret elfogadása
3. Egyebek
1. Sport XXI. program a ranglista verseny
A ranglista verseny a Diákolimpián, a Tisza Kupán és a BESZ évadzárón kerüljön megrendezésre.
A versenytáv körül kialakult szakmai vita (1000 vs 500 m) – edzıbizottság 1000 métert javasol.
Jövı évi tervezésnél átgondolás szükséges.
Elnökség hagyja jóvá a részletes programkiírást, kezdıdjön el a pályáztatási procedúra. A
pályázati kiírás tartalmazza azt a kitételt, hogy az esetleges változtatásokat a NUSI részérıl
minden érintett félnek el kell fogadnia.
A versenytáv tekintetében rugalmasságot javasol.
A versenyszabály legyen érvényes a ranglista versenyre.
2009/07/18/01 számú elnökségi határozat: Az elıterjesztett Sport XXI. programot a MESZ
elnöksége egyhangúlag elfogadta.
Tarján Tamás felajánlja, hogy készít egy zárt oldalt a klubvezetık részére.
Tarján Tamás felveti, hogy jelen elnökségi ülés foglalkozzon a MESZ alapszabály-szerő
mőködésével.
Ezzel kapcsolatban vita alakul ki, az ülés nem foglalkozik a kérdéssel.
2. Elıterjesztés a világbajnokságon induló csapatokra
Ficsor László, szövetségi kapitány szóbeli kiegészítést tesz korábban kiküldött elıterjesztéséhez.
Változás: a férfi ks 2x indulása kérdéses. Varga Tamás nem olimpiai számban indulna.
A férfi ks kétpárevezıs világbajnoki indulásáról a döntést elhalasztja az elnökség.
Dávid Imre távozik az ülésrıl.
2009/07/18/02 számú elnökségi határozat: A MESZ elnöksége jóváhagyta a nıi ks kétpárevezıs
és a nıi adaptív egypárevezıs részvételét a 2009. évi felnıtt világbajnokságon. A nıi adaptív
egypárevezıs finanszírozása az MPB illetve egyéni szponzori befizetésekbıl történik.
A férfi ks kétpárevezıs és a ks nyolcas világbajnoki indulásáról az országos bajnokság ideje alatt
ismételten összeül az elnökség.
Az elnökség felkéri a fıtitkárt, hogy a lehetı leghamarabbi idıpontra teljes elnökségi ülést hívjon
össze az alapszabály-szerő mőködés tárgyában.
Szeged, 2009. 07.18.
Jegyzıkönyvvezetı:

Ott Zsuzsa
fıtitkár
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