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Tisztelt Elnökségi Tagok!

Az alábbiakban tájékoztatom az Elnökség tagjait, hogy a 2009. 08.10-én elküldött javaslatra az alábbi
szavazatok érkeztek:
Ambrus Attila: igen
Dávid Imre: nem
Kelemen István: igen
Kokas Péter dr. : tartózkodott
Mihály Tibor: igen
Mitnyan György dr. : igen
Szántó Éva: igen
Tarján Tamás: igen
Zsömle Balázs: igen

Fentiekre figyelemmel megállapítom:
2009/08/14/01 Elnökségi határozat: a MESZ elnöksége egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett
elfogadta a 2009. évi felnıtt világbajnokságra utazó csapat módosítását, miszerint Varga Tamás (Galambos
Péter betegsége miatt) könnyősúlyú egypárevezısben induljon a versenyen. Az elnökség megbízza a
fıtitkárt, hogy a nevezéseket e határozat szerinti módosítsa.

Tájékoztatom az Elnökség tagjait, hogy Serényi Tibor adaptív egypárevezısben kézsérülés miatt nem tud
indulni, a versenyszámát lemondjuk, a megrendelt szállást és étkezési költségeket szintén lemondjuk.
Javaslat 1.: a Magyar Paralimpiai Bizottságnál versenyeztetésre fordítható MESZ támogatási összeg egy
részét Lengyel Mónika (Gyıri VSEK) nıi adaptív egypárevezıs világbajnoki szereplésére csoportosítsuk át
(kb. 210.000 Ft) - Mónika edzıje és kísérıje saját költségen (szponzori támogatásból) lesz jelen a VB-n.

Tájékoztatom az Elnökség tagjait, hogy a 2009. évi Ifjúsági Világbajnokságon Matyasovszki Dániel (Szegedi
VE) (nem név szerinti) kvalifikációt szerzett a 2010-es Ifjúsági Olimpiára férfi egypárevezısben. A
kvalifikációs hely elfogadásáról a MOB és a MESZ közös nyilatkozatot kell, hogy kiadjon.
Javaslat 2.: a MESZ elnöksége hatalmazza meg a fıtitkárt, hogy a férfi egypárevezısben szerzett ifjúsági
olimpiai kvalifikációs hely elfogadását visszaigazolja a FISA felé.

További kvalifikációs esélyeink: a nıi nyolcas 7. helye révén elsı helyen várólistán vagyunk a nıi 2versenyszámra.

Mivel egyetlen hozzászólás érkezett csupán az augusztus 8-án feltett javaslatomra: sportdiplomáciai cél
megjelenítése a MOB közgyőlés elıtt ; ismét felteszem az elnökség részére a kérdést, hogy egyetért-e a
javasolt kiegészítéssel. A teljes anyagot, melyet a MESZ elnöksége hagyott jóvá (2009.március 5-i ülésén)
csatolva küldöm.

Javaslat 3. :

Sportdiplomáciai feladatok, a sportág nemzetközi tisztségviselıinek névsora.
A Magyar Evezıs Szövetség jelenleg három nemzetközi tisztségviselıvel rendelkezik:
• Dr. Kokas Péter a MESZ elnökségi tagja, a FISA orvosi bizottságának tagjaként,
• Kokas Gergely a FISA versenyzıi bizottságának tagjaként és
• Szántó Éva a FISA Európai Irányító Testületének tagjaként segíti a nemzetközi szintő
sportági munkát.
Jelölésükkor a MESZ vállalta, hogy munkájukat mindenben segíti, ami azt is jelenti, hogy
lehetıségeinkhez képest hozzájárulunk a bizottsági üléseken való részvételükhöz. Az utaztatási
költségek egy részének fedezésére a MESZ eddigi szőkös anyagi lehetıségeihez mérten
igyekezett hozzájárulni, ám az idei kilátások egyszerően lehetetlenné teszik, hogy akár egyetlen
forintot is erre a célra el tudjunk különíteni.
Eddig megszerzett pozícióink kerülnek veszélybe azzal, ha anyagi indokokra hivatkozva
folyamatosan távol maradunk a nemzetközi folyamatoktól, olyan hátrányt szenvedhetünk, ami
hosszú idıre visszaveti az egyetemes magyar sportot ezen belül az evezıs sportot.
Jó példája ennek, hogy a 2009-es Rendkívüli FISA Kongresszusra (Fokváros, Dél-Afrika) már
nem tudtunk egyetlen személyt sem kiküldeni, hogy képviselje hazánkat, a
külügyminisztériummal való kapcsolatfelvétel után a helyszínen élı tiszteletbeli konzult, Andre
Pelser urat kértük fel, hogy képviselje szövetségünket. A FISA szabályai azonban kimondják,
hogy csak magyar állampolgár lehet képviselı, így olyan fontos kérdések megvitatásánál nem
tudtunk szavazati jogunkkal élni, mint a következı olimpiára történı kvalifikációs rend
megvitatása, vagy a tagdíjak megállapítása.
A nemzetközi tevékenységünket erısítendı, pályázati támogatásból 2009-ben nemzetközi
versenybírói képzést és vizsgát szervezünk május elejére. Tovább kívánjuk erısíteni az edzıink
rálátását a nemzetközi trendekre, ennek érdekében szerveztük 2007-ben a FISA edzıi
konferenciát mi, illetve küldtünk ki 2008-ban Párizsba négy edzıt ugyanerre az eseményre.
2009-ben Philadelphiában kerül megrendezésre a FISA World Rowing Forum, ahol
sportvezetık, edzık, eseményszervezık és sportegészségügyi szakemberek három napon
keresztül, különbözı szekciókban tárgyalják meg a sportág helyzetét és a jövıbeni
elképzeléseket. Mivel a fórum csak négyévente kerül megrendezésre, elengedhetetlen lenne a
részvételünk, anyagi lehetıségeink az idén azonban egyáltalán nem tesznek lehetıvé ilyen
megjelenést.
Kiegészítés 2009. 08.07-én:
A nemzetközi elıírások szerint nyolcpályásra fejlesztett Szegedi Evezıs és Kajak-kenu pálya
2010-ben ad otthont a 11. Egyetemi és Fıiskolai Evezıs Világbajnokságnak. Az eseményre a
FISA részérıl is várunk megfigyelıket, akik a pálya adottságait, a verseny lebonyolítását és az
egyéb körülményeket is vizsgálják majd. Véleményük befolyásolja a tervezett felnıtt
nemzetközi versenyek (világkupák, világbajnokságok) megrendezésére beadandó pályázatunk
elbírálását, ezért az esemény minél jobb megrendezése, a megfigyelık meggyızése fontos
feladatunk a felkészülési idıszak derekán.
Várom megtisztelı válaszotokat!
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