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Az edzőbizottságba az edzői fórum a következő tagokat javasolta: Bartos Nándor, Búza József, Bene
László, Ficsor László, Kiss László, Molnár Dezső, Molnár Zoltán, Rapcsák Károly, Szierer János. A MESZ
elnöksége Popovics Mátét delegálta a bizottságba, mint az adaptív szakág képviselőjét. Év közben
Molnár Zoltán és Popovics Máté lemondott bizottsági tagságáról, Ficsor Lászlót pedig kinevezték
Szövetségi kapitánynak, ezért 7 főre apadt a tagok száma.
Az EB az alakuló ülését 2012.02.08-án tartotta. A fontosabb témák a következők voltak: felnőtt éves
program, ergo OB helyszín, MESZ szakmai felépítés, szöv.kap. pályázatok.
A második ülés 2012.04.18-án volt, a tárgyalt napirendi pontok a következők: a Szegedi Nemzetközi
Verseny rendezése (időpont, helyszín, 1 ill. 2 napos verseny legyen-e?), mesteredzői címre jelölés,
MOB eredményességi és műhelytámogatások elosztása, a nemzetközi versenyeken a költségek
csökkentése, ORV csapat kijelölés.
A harmadik ülés 2012.05.29-én volt és a felsorolt témákat tárgyaltuk: az UP és Felnőtt kapitányok
pályázati feltételei, Sport XXI koordinátorra javaslat, csapat összeállítások ( U23 Bled, Müncheni VK,
VB, Egyetemi VB, ORV, Ifi EB).
A negyedik értekezletet 2012.06.20-án tartottuk. Az értekezlet témái – U23 VB csapat, Ifi VB csapat
végleges összeállítás, Juhász Adrián ügy, Kiss László ügy- voltak.
Az ötödik gyűlésre 2012.10-18-án került sor. A napirendi pontok a következők: NF ks váltottevezős
szakág felvétele a magyar versenyrendszerbe, OB kvalifikáció, Vidék Bajnokság helyszín.
Ezeken a témákon kívül e-szavazást tartottunk a versenyszabályokról, az egyesületi pontversenyről
és a szövetségi kapitányi posztok összevonásáról.
2013-ra a legfontosabb szakmai feladat, hogy megfeleljünk a MOB elvárásainak és a felnőtt VB-n
olimpiai számban legyen döntős csapatunk és 2016-ra lehetőleg több pontszerzésre, döntőre esetleg
éremre esélyes csapatot tudjunk kialakítani. Ehhez egy rövid (1 éves) és egy hosszú távú (4 éves)
program készítése szükséges. Az edzőbizottság legfontosabb feladatának kell lennie, hogy ezen
programok elkészítésében segítse és végrehajtásában támogassa a szövetségi kapitányt, segítsen
kiválasztani a programban résztvevő szakembereket, versenyzőket. Ezek a célok csak a klubok és az
ott dolgozó szakemberek összefogásával valósíthatók meg, ezért az edzőbizottságnak fontos feladata
még, hogy viták esetén közvetítsen, megegyezést keressen a MESZ elnökség, a szövetségi kapitányok
és a magyar edzői társadalom között.
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