Budapest, 2012. augusztus 23.

Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés
2012. augusztus 23. Magyar Sportok Háza 3. emeleti kocka tárgyaló
Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint
Tervezett napirend:

Napirend
1

Olimpiai csapatok támogatásának felhasználása

2

Európa-bajnokságon való részvétel

3

Evezős sportág MOB besorolása

4

Egyebek és tájékoztatók: erzsébeti telep helyzete, őszi
feladatok, Diákolimpia megszervezése, pénzügyek,
beszámolók

A 9 elnökségi tagból 6 fő jelen van, így az elnökségi ülés határozatképes.
A napirendet az elnökség egyhangúlag elfogadta.

1. napirend: Olimpiai csapatok támogatásának felhasználása

12/08/23/01. számú elnökségi határozat:
A Bajai Spartacus Sport Club részére a Magyar Evezős Szövetség kifizet 205 ezer forintot a skradini
részvételi díjból, a dubló felkészülésének támogatására.
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2. napirend: Európa-bajnokságon való részvétel
Székely Balázs szövetségi kapitány által javasolt Európa-bajnoki induló keret:
FF1x: Galambos Péter
FF4x: Papp, Pétervári, Matheisz, Elekes
FF ks 4-: Révész, Révész, Vallyon, Novák
FF 2-: Széll, Simon
FF ks 2x: Varga Tamás, Csepregi
FN 2x: Gyimes, Szabó

Edző: Rapcsák Károly
Edző: Molnár Zoltán
Edző: Molnár Dezső
Edző:Dani Zsolt
Edző: Rapcsák

12/08/23/02. számú elnökségi határozat:
Az Európa-bajnokságon résztvevő versenyzők klubjai Székely Balázs szétosztása alapján összesen
800ezer forinttal járuljanak hozzá a részvételi költségekhez.

A határozatot az elnökség 5 igen és 3 tartózkodással (Bártfai, Regényi, Simon) elfogadta.

12/08/23/03. számú elnökségi határozat:
A 2012. évi Európa-bajnokságra a Székely Balázs szöv.kap által javasolt 20 fős keret utazna ki,
összesen 6 csapat. A résztvevők klubjaitól 800ezer forintnyi részvételi díjat szed be a szövetség. Azok
az egységek, akik pontszerző helyen végeznek, azok a részvételi díjat vagy annak egy részét a
szövetségi kapitány által meghatározott arányban visszakapják. A részvételi díjat a kluboknak előre be
kell fizetniük a szövetség részére.
A határozatot az elnökség 6 igen és 1 tartózkodással (Bártfai) elfogadta.

4. napirend: Egyebek
Beszámoló az erzsébeti telepről:
A szövetség felmondta a szerződést a Zöld Duna Kft-vel, és jogi útra terelte a kérdést. A terület
használati jogviszonyáról az XX. kerület önkormányzata fog döntést hozni. Az állandó kiadásokat
amennyire lehet, csökkentette a szövetség.
MESZ tartozásai:
- Porsche Lízinggel tárgyal a szövetség a Skoda személyautó és a VW kisbusz lízingszerződésének
megváltoztatásáról. Olcsóbb lehetőségeket keres a szövetség.
- Az ELMŰ felé lévő tartozást a Zöld Duna Kft halmozta fel, de ezt vitatja. A telep villanyóráit az ELMŰ
előre fizetősre cseréli le, így további tartozást nem tudunk felhalmozni. Így majd adnak nekünk további
részletfizetési ajánlatot.
- Oxy Team és a szegedi vízimentők idei számláit kifizetjük, a tavalyi tartozásainkat 2013-ban
törlesztjük.
Diákolimpia megrendezése:
Még folynak a tárgyalások a Diáksport Szövetséggel, de előre láthatólag szeptember 16-án 1 napos
versenyen, Velencén tartanánk meg az idei Diákolimpián. Szerepelnének ranglista versenyszámok is,
így a költségek egy részét a Sport XXI programba tudjuk majd elszámolni.

3. napirend: Evezős sportág MOB besorolása
Az elnökség hamarosan kialakít egy tárgyalási stratégia, mellyel megkeresi a MOB vezetőit.

Ott Zsuzsanna
főtitkár

dr Regényi Tamás
elnök
Kovácshegyi Eszter
irodavezető, jegyzőkönyvvezető

