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Nemzetközi versenyek – edzői részvételi hozzájárulás

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Szlatényi György – főtitkár urat jegyzőkönyvvezetőnek, Cseh Ottó elnökségi tagot a határozatok lejegyzésére, Szántó Éva és Matheisz József elnökségi tagokat a
jegyzőkönyv hitelesítésére.

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nemzetközi versenyek – részvételi hozzájárulás
Világbajnokságok
Országos Bajnokság 2014.
Alelnökök
Tájékoztatás – MESZ aug 20-i jubileumi vízifelvonulás
Tájékoztatás – MESZ 120. évi jubileumi díszközgyűlés
Tájékoztatás – Pesterzsébeti vízibázis
Tájékoztatás - Adósságkonszolidáció
Tájékoztatás – Főtitkári átadás - átvétel
Tájékoztatás – Versenyszabályzat
Tájékoztatás – PR események: Oxford 2014 és 1000 nap Rio-ig program

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az elnökségi ülés 20.00-ig tart, a döntéshozatalra
előterjesztett és le nem zárt napirendi pontok elektronikus úton előterjesztésre kerülnek.

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy 2013. július 31-ére rendes elnökségi ülést hív össze.

A MESZ elnöksége 5 igen, 1 tartózkodás és 3 nem szavazattal elfogadta a nemzetközi versenyekre a részvételi
hozzájárulások rendjét:
1) A nemzetközi versenyeken való részvétel feltétele a sportegyesületek által a részvételi hozzájárulás előzetes
befizetése a MESZ részére.
2) A részvételi hozzájárulás mértéke: a nemzetközi verseny egyéni részvételi költsége 50%-a, maximum 150.000
Ft felső összeghatárig.
3) Nemzetközi verseny = VB, U23VB, Ifi VB, CDJ.
4) A befizetett részvételi hozzájárulásból a 2013/04/28/03 számú korábbi elnökségi határozat értelmében az elért
eredmény alapján eredményességi visszatérítés kapnak a sportegyesületek.
5) Az állami támogatások elhúzódása miatt átmeneti időszakra a részvétel feltétele 100% előleg befizetése, amely
50%-a feltétel nélkül a sportegyesületek részére visszajár. Ha a MESZ pénzügyi helyzete lehetővé teszi, az
előleg fizetése helyett csak a részvételi hozzájárulást kell befizetni.

A MESZ elnöksége 6 igen, 1 tartózkodás és 2 nem szavazattal elfogadta az edzőkre vonatkozó részvételi hozzájárulások
rendjét:
1) Az edzők nemzetközi versenyeken (Chungju VB kivételével) való részvételének feltétele a sportegyesületek
által a versenyzőkkel egyenlő mértékű részvételi hozzájárulás előzetes befizetése a MESZ részére, kivéve, ha a
sportszakember a hajószállító vagy a Heraklész program tagja és fedezhető a költség.
2) Nemzetközi verseny = U23 VB, Ifi VB, CDJ.
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2013. évi VB – para-rowing edzői részvételi hozzájárulás

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a para-rowing VB csapat összetételét:
2 versenyző + 1 sportszakember-kísérő, összesen 3 fő.

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a para-rowing VB csapat edzője (egyúttal kísérő is) a
VB-n részvételi hozzájárulás fizetése nélkül vehet részt. MPB támogatáson felüli részt a MESZ finanszírozza.
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2013. évi VB – para-rowing versenyzői részvételi hozzájárulás
A MESZ elnöksége 6 igen, 1 tartózkodás, 2 nem (Petrity R, Kokas P) szavazattal elfogadta, hogy a para-rowing VB csapat
versenyzője a VB-n egyenlő mértékű részvételi hozzájárulás fizetése mellett vehet részt, kivéve, ha a 2013.évi MPB
támogatási szerződés teljes mértékben fedezi.
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2014. évi Országos Bajnokság

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a ks1x VB csapat részvételét és a csapat összetételét:
1 fő versenyző (Galambos P.) + 1 fő edző (Rapcsák K.), összesen 2 fő

A MESZ elnöksége 7 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2- VB csapat részvételét és a csapat összetételét:
2 fő versenyző (Juhász A, Simon B.) + 1 fő edző (Molnár D.), összesen 3 fő. (Szántó É nem szavazott)

A MESZ elnöksége 5 igen szavazat, 0 tartózkodás, 4 nem szavazat (Nagy Cs, Perity R, Bártfai M, Matheisz J) mellett
elfogadta az 1x VB csapat részvételét és a csapat összetételét:
1 fő versenyző (Széll D.), összesen 1 fő.

A MESZ elnöksége 7 igen szavazat, 1 tartózkodás, 1 nem szavazat mellett elfogadta a VB csapatok edzői részvételi
hozzájárulás mértékét:
1) A „nem para-rowing edzők” Chungju VB-n való részvételének feltétele a sportegyesületek által a versenyzőkkel
egyenlő mértékű részvételi hozzájárulás előzetes befizetése a MESZ részére, kivéve az 1x edzője teljes
önköltség vállalása mellett.

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az U23 VB-n eredményes csapatok VB részvételének
feltételét:
1) Az U23 VB-n I-III helyezést elérő csapat (versenyző és edzője) a VB-n résztvevő csapatokkal azonos
feltételekkel, egyenlő mértékű részvételi hozzájárulás előzetes befizetése mellett, automatikusan vehet részt a
Chungju VB-n.

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a VB csapat vezetőjét: Regényi T. MESZ elnök – egyúttal
FISA kongresszus delegált, valamint Ficsor L, mint szövetségi kapitány részvételét.

A MESZ elnöksége 8 igen, 1 tartózkodás szavazat mellett elhatározta, hogy a sportegyesületek véleményének
megkérdezését követően kerüljön a 2014. évi Országos Bajnokság időpontja meghatározásra:
a)
2014. szeptember 4-7, Szeged
b)
2014. július 3-6, Szeged
Határidő a visszajelzésre: 2014. augusztus 10. (3 hét)
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