JEGYZŐKÖNYV
készült a Magyar Evezős Szövetség 2020. január 22-én, 17:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli
elnökségi üléséről
Az ülés helyszíne: Magyar Sport Háza, IV. emeleti nagy tárgyalóterem
17:30 órakor jelen vannak: Pető Tibor, Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Deák Csaba, Lőrinczy Péter, Székely
Balázs, Varga Tamás
Pető Tibor levezető elnök megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket.
07/2020 (2020.01.22) sz. határozat: jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála, jegyzőkönyvhitelesítők:
Deák Csaba, Vanczák Gergely (7/7, egyhangúlag elfogadva)
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, melyek előzetesen kiküldésre kerültek. A napirendi
pontokhoz további napirendi pontok felvételét javasolja.
1. Nemzetközi versenyeken átvett szövetségnek járó érem továbbadása edzők részére
08/2020 (2020.01.22) sz. határozat: Napirend elfogadása a kibővített napirendi pontokkal (7/7,
egyhangúlag elfogadva)
1. Napirendi pont: 2020. évi szakmai tervek elfogadása
Felnőtt és U23 Felkészülési Terv
A szakmai tervek előzetesen kiküldésre kerültek az elnökségi tagok részére.
Vanczák Gergely szakmai alelnök felhívja a figyelmet az ezekben azóta tett változási javaslatokat, melyeket
az elnökségi ülés előtt szintén kiküldött a főtitkár.
Varga Tamás jelzi, hogy a Jelölő Tanácsban az Edzőbizottság vezetője nincs megjelölve tagként és kérdése,
hogy Szierer János Szövetségi Kapitány, Jelölő Bizottság vezető egyetért-e ezzel.
Szierer János egyetért ezzel, mert a korábbi elnökségi határozat alapján a Jelölő Bizottság struktúrája nem
változik. Ez a változás struktúra váltást eredményezne.
Varga Tamás kérdezi, hogy a könnyűsúlyú 2x számokban hazai előválogató nem lesz-e az európai
pótkvalifikációra.
Szierer János: nem. A korábban elfogadott pótkvalifikációs terv sem tartalmazta ezt. A tervezet szerint a
novemberi, illetve januári edzőtáborok közös evezései, ergométer eredmények, Klesnyev mérés, vizi
tesztek alapján dől el a csapatösszetétel. Fiúknál ez kialakult (Furkó-Tamás), lányok esetében január 31-ig
a megadott súllyal, 2000 m-es ergométeres teszten 7:20 eredményt elért lányokból állítják össze a
csapatot. Ezek a MESZ „kiemelt” csapatok, ők utaznak MESZ költségen a sabaudiai melegvízi edzőtáborban
és később az április végi pótkvalifikációra.
Varga Tamás érdeklődik, hogy a vízi teszt (verseny) nem fér-e fele a programba ezeknek az egységeknek.
Szierer János: nem, ezeknek a csapatoknak minél többet együtt kell evezniük. Az európai pótkvalifikációt
követően új helyzet fog kialakulni, amely megváltoztathat bizonyos csapatösszeállításokat, amire majd
akkor kell reagálni. Kérdés, hogy mi van abban az esetben, ha ezek a csapatok kihívóra találnak.
Pető Tibor javaslata a lány csapatokra vonatkozóan, hogy március 29-én ezek a csapatok Csepelen, mérjék
össze erejüket. A MESZ által összeállított csapatok miután a meghatározott időre (jan 31) hozták a súlyt
és meghúzták a kiírt ergo eredményt már 1 nyertes verseny eredménnyel rendelkezzenek. Tehát ők ezzel
az előnnyel indulnának a március végi megmérettetésen.

Varga Tamás érdeklődik, hogy fiúk esetén miért nem lehet hasonló elveket lefektetni?
09/2020 (2020.01.22) sz. határozat: A MESZ Elnöksége elfogadja a 2020. évi Felnőtt és U23 szakmai
felkészülési tervet (7/7, egyhangúlag elfogadva)
UP Felkészülési Terv
Lőrincz Attila UP szövetségi kapitány ismerteti a korábban kiküldött felkészülési tervezetet.
Kitér a tengeri evezésre és tájékoztat, hogy a Beach Sprint kapcsán felvette hajógyártókkal a kapcsolatot
egy esetleges szponzorációs szerződés kapcsán. Véleménye szerint idén 1 Beach Sprint versenyt kellene
megrendezni.
Varga Tamás véleménye szerint több versenyt, teljes programot kellene erre kialakítani, ne csak egy
verseny legyen a naptárba. Szakmai program lefektetését javasolja.
Cseh Ottó szerint UP oldalról kell elindulni, felépíteni a teljes rendszert egy jövőbeli lehetséges olimpiai
részvétel miatt
Lőrincz Attila 2020. évi költségvetési tervben tehetségkutató programra 1 M Ft elkülönítését javasolja
(részletesebben a szakmai terv tartalmazza). Sajnos jelenlegi eredmények alapján 2003 és 2004 születési
évjáratú gyerekek nem érik el a korábbi évek szintjeit sem. Sem fizikai adottság, sem eredmények
tekintetében. Ezt a tendenciát kell elkerülni és külön támogatási rendszert felállítani a megfelelő toborzás
támogatására. A toborzási kritériumokat tartalmazza a szakmai terv ide vonatkozó táblázata.
Székely Balázs A szövetségnek három színtű tehetséggondozó programja van
- Sport XXI Program (létszám növelés/ evezős alkat „keresés” és kiválasztás
- Héraklész Bajnok Program (célzott alkati kiválasztás)
- Héraklész Csillag Program (célzott tehetség gondozás, fejlesztés)
Véleménye szerint az idei ifjúsági EB-ig nem javasolt a sportolókat a Beach Sprint irányba kapacitálni,
utána lehet ezen gondolkozni.
Cseh Ottó javasolja a sarudi versenyt, a sarudi strandot mely véleménye szerint teljes mértékben alkalmas
a Beach Sprint megszervezésére és lebonyolítására. Véleménye szerint ne csak UP korosztályba
gondolkodjon a szövetség.
Lőrincz Attila tájékoztat, hogy a Pro Rekreatione (VVSI)-vel is tárgyalt már ez ügyben, ez a klub is lehet
kiinduló bázisa a tengeri evezés elindításának Magyarországon, illetve kiváló helyszín lehet a Velencei-tó
Kapuja szabadstrandja a verseny lebonyolításához.
10/2020 (2020.01.22) sz. határozat: A MESZ Elnöksége elfogadja a 2020. évi Utánpótlás szakmai
felkészülési tervet (7/7, egyhangúlag elfogadva)
Para szakág felkészülési terv
Nagy Gábor szakágvezető jelenléte nélkül, a kiküldött szakmai tervben az alábbi változási javaslatok
merültek fel:
- Ergo OB beleszámítása (létszám, eredmény) az edzői és egyesületi pontszámításba (hivatkozva
arra, hogy az ergo EB és VB is beleszámít)
- A 7.pont első sorában a VIII.8. pont jelenik meg de nincs VIII. pont. Ezt törölni szükséges.
- Válogató verseny pontos megnevezése (verseny elnevezése, hely, idő) (8.pontban)
- Költségvetés tekintetében a KSF Élsportból 2.5 M Ft-t különít el az Elnökség a para felkészülésre.

11/2020 (2020.01.22) sz. határozat: A MESZ Elnöksége elfogadja a 2020. évi para szakági felkészülési
tervet (7/7, egyhangúlag elfogadva)
Sport XXI. Program
12/2020 (2020.01.22) sz. határozat: A MESZ Elnöksége elfogadja a 2020. évi Sport XXI. Program tervet
(7/7, egyhangúlag elfogadva)
2. Napirendi pont: Háros – öböl terület bérleti pályázat
Vanczák Gergely tájékoztat a 2020.január 9.-i önkormányzati egyeztetésről. A témával kapcsolatban
tájékoztatás és előterjesztés is meg lett küldve az elnökségi tagoknak.
Vanczák Gergely által előterjesztett határozat szövege:
„A MESZ elnöksége támogatja az „Új evezős bázis létrehozása a Hárosi-öbölben” projekt keretében a
Wiking Yacht Klubbal az alvállalkozóként történő együttműködést. Továbbá vállalja, hogy amennyiben a
Wiking felépíti a mellékletben megfogalmazott funkcionalitásnak megfelelő evezősház létesítményt, úgy
a beruházás költségeit (legfeljebb 72 millió Ft + ÁFA) 6 éven belül megtéríti Wiking számára folyamatos
bérleti díj fizetésének keretében. Továbbá támogatja, hogy a MESZ erre felhatalmazott képviselői
tárgyalásokat folytassanak és megegyezzenek a Wiking Yacht Klub képviselőivel.”
Pető Tibor szerint nagyon sok tisztázatlan kérdés van az együttműködés kapcsán, így erről érdemben nem
lehet döntést hozni. Forrást is kell találni a finanszírozásra.
Nagy-Juhák István: a témát tovább kell tárgyalni, de az Elnökség nyitott az együttműködésre.
Nincs határozat
Pető Tibor eltávozik. A levezető elnökséget a főtitkárnak adja át.
3. Napirendi pont: Létesítményfejlesztési támogatás - eszközbeszerzés
13/2020 (2020.01.22) sz. határozat: A MESZ Elnöksége jóváhagyja, hogy a LF támogatásból beszerzésre
kerülő ergométereket az Ergométer Kft-től szerezze be a szövetség (6/6, egyhangúlag elfogadva)
14/2020 (2020.01.22) sz. határozat: A MESZ Elnöksége jóváhagyja, hogy a LF támogatásból beszerzésre
kerülő stéget az Oktogon-Molnár Kft-től szerezze be a szövetség (6/6, egyhangúlag elfogadva)
4. Napirendi pont: Nemzetközi verseny szövetségi érmek
15/2020 (2020.01.22) sz. határozat: A MESZ Elnöksége jóváhagyja, hogy az Evezős EB és VB-n a
szövetségnek járó érmet az érmes sportoló felkészítő edzője kapja meg. (6/5 igen, 1 nem – Deák
Csaba)
Az elnökségi ülésnek vége.

