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Az elnökség nyilvános ülésének anyaga
ELŐTERJESZTÉS
a Magyar Evezős Szövetség
Elnöksége számára
Tárgy: Az olimpiára nevezett FF 2- és FFks 2x egységek indulási lehetősége a 2012. évi országos
bajnokságon
Tisztelt Elnökség!
Előterjesztés:
A 2012. évi londoni olimpiára két magyar hajóegység vívta ki az indulási jogosultságot: a FF 2- és a
FF ks 2x. Az idei országos bajnokság az olimpia előtt egy héttel kerül megrendezésre. A két olimpikon
egység indulása az országos bajnokságon indokolt, de legfeljebb két versenyszámban. Mivel a MESZ
versenyszabálya a bajnokságon nem teszi lehetővé versenyegyesülés indulását, és mindkét csapat
tagjai különböző egyesületek versenyzői, az alábbi, korábban az U23 világbajnokságon induló
csapatok esetében már alkalmazott megoldást javaslom.
A FF2- versenyszámban nevezhető a Széll Domonkos - Simon Béla egység, a FF 2x és/vagy FFks 2x
versenyszámban a Hirling Zsolt – Varga Tamás egység. Ezen kívül legfeljebb még egy számban
állhatnak rajthoz egyesületük színeiben. Amennyiben a könnyűsúlyú csapat mindkét kétpárevezős
számban elindul, akkor már további egyesületi csapatban nem versenyezhetnek.
A válogatott csapatok által elért helyezéssel egyenértékű a közvetlenül utánuk célba érkező csapat
eredménye (helyezés, érem, pont, esetleges bajnoki cím).
Az előterjesztés pénzügyi hatása:
Plusz 2-2 érem többlet költsége az adott versenyszámokban
Határozatok szövege:
1. A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy a 2012. évi országos evezős bajnokságon engedélyezi az
olimpián induló válogatott csapatok versenyzését saját versenyszámukban, illetve a HirlingVarga könnyűsúlyú kétpárevezős esetében a FF 2x versenyszámban. A londoni olimpián induló
versenyzők legfeljebb két versenyszámban állhatnak rajthoz. A válogatott csapatok után
következő helyen célba érkező csapat, a bajnokság értékelésében (helyezés, pontszámítás,
érem) ugyanazt az eredményt éri el, mint a válogatott egység.
A fenti határozatról a versenybíróságot és az egyesületeket haladéktalanul tájékoztatni kell.
A határozatot a MESZ elnöksége e-mail körszavazással egyhangúlag elfogadta 2012. július 9-én
Határidő: 2012. július 7.
Felelős: Ott Zsuzsa, Székely Balázs
Kelt: Budapest, 2012. július 5.
Székely Balázs
előterjesztő

