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Sport XXI. program jóváhagyása

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az elnökség módosított őszi munkatervét az alábbiak
szerint:
- 2013. október 2. 16.00 MSH
- 2013. október 16. 16.00 MSH
- 2013. november 20. 16.00 MSH
- 2013. december 13. (kihelyezett)

A MESZ elnöksége a versenybíró bizottság
szavazattal egyhangúan elfogadta.
Mészáros Judit (2013.06.07),
dr. Geréby Zsuzsanna, (2013.09.17),
Petrityné Zsótér Erika (2013.09.17),
Lázár Klaudia (2013.09.17),

javaslatát az alábbi versenybírói minősítések jóváhagyására 6 igen
versenybíró: 2013.06.07.
versenybíró: 2013.09.17.
versenybíró: 2013.09.17.
versenybíró: 2013.09.17.

A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal (Petrity R.) a napirendi pontokat elfogadta.
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Új egyesület, új versenybírók jóváhagyása
Sportági kommunikáció, marketing
Exim egészségnap-hétvége szervezése
Széchenyi emléknap
Szövetség gazdálkodása, pénzügyi helyzet
UP szöv kap pályázat kiírása - elektronikus határozat volt
2013. évi Sport XXI program - pótszavazás
2013. évi Sport XXI program - műhelytámogatás elosztás
Gerevich Aladár ösztöndíjak 2013. október - december
Ergo OB pályáztatás
Év végéig hátralévő események, programok, 2014 évi tervezett kiemelt programok
FISA kongresszus
Jövő évi Oxford csapat meghívása és a Henley regatta részvétel
FISA versenyekre pályázat
A Jeunesse Kupával kapcsolatos feladatok áttekintése, szervezői bizottság felállítása
OB visszajelzések értékelése, javaslatok
2014. Évi versenynaptár és OB jóváhagyása
A Szövetség anyagi helyzete
Edzői konferencia, FISA is, tervezése, egységes szakmai irány
MPB szerződés és para evezés ügyek
A Sirály csónakház üzemeltetése es jövő évi tervek
Ifi es felnőtt VB beszámoló
Szakmai terület áttekintése, beszámolókkal és tervekkel kapcsolatos elvárások
A sportágfejlesztési támogatással kapcsolatos feladatok és pénzügyek
A műhelytámogatások szempontrendszere, egyesületi es edzői támogatások rendszere
Irodai és főtitkári tevékenység értékelése, a betöltésre váró posztok eldöntése
Csapatmunka kialakítása, egyesületi feszültségek csökkentése
Őszi klub találkozó és kerekasztal előkészítése
Versenyszabályzatra vonatkozó javaslatok áttekintése
A sportági létszám (felnőtt, ifi, serdülő, tanuló, mini) növelésére vonatkozó támogatási és motivációs program és ennek
kommunikációjának Az iskolákkal történő együttműködés előmozdítása

A MESZ elnöksége az előterjesztésre került végleges 2013. évi SportXXI. programot és költségvetést 6 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta.
A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Sport XXI. program 2014 évi terve legkésőbb 2013.
december 31-ig kerüljön előterjesztésre a MESZ szakbizottságának véleménye mellett.

A MESZ elnöksége a 2013. évi Sport XXI műhelytámogatás elosztásának szempontrendszerét
7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta:
2012. évi OB részvétel és eredmény alapján
mini korosztály részvételi létszám alapján, eredményesség figyelembe vétele nélkül
tanuló korosztály részvételi létszám és OB eredmények alapján, nevelő edző szisztéma szerint
Minden kiszámított összeg 300.000 Ft-ra kerül felkerekítésre, ahol a kerekítés miatt változtatás történt, későbbi
műhely és egyéb támogatás esetén visszakompenzálásra kerül.
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A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Gerevich ösztöndíjak IV. negyedévre vonatkozó
elosztása egységes elveiről (kizáró feltételek is edzőkre és sportolókra) a szövetségi kapitány az edzőbizottsággal együtt
készítsen előterjesztést 2013. szeptember 27-ig. Az ösztöndíjak szigorúan az elvek alapján kerüljenek meghatározásra.

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot, miszerint támogatja a GYVSK
kezdeményezését a 2015 évi Ergo EB megrendezésére Győr várossal együtt, Szántó Évát felkéri, hogy indítsa el a
folyamatot.
A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az ERGO OB beadási határidejét: 2013. október. 15.
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2014. évi Országos Bajnokság

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan támogatja az Oxfordi VIP program létrejöttét

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Cseh Ottó) a FISA pályázati anyagának kikérését a 2016. évi EBre elfogadta.

A MESZ elnöksége 5 igen, 2 nem (Nagy Cs, Petrity R.) szavazattal a javaslatot elfogadta, hogy a 2014. évi OB
összevontan kerüljön megrendezésre.
A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal a 2014. évi Országos Bajnokság időpontjára vonatkozó előterjesztést az
egyesületektől beérkező vélemények meghallgatását követően egyhangúan elfogadta:
Időpont: 2014. szeptember 4-7.
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Éves szakmai beszámoló

A MESZ elnöksége 6 igen, 1 nem (Nagy Cs.) szavazattal az előterjesztést elfogadta:
3 fő up konferencia - 3 fő felnőtt konferencia - Szántó Éva felnőtt konferencia (összesen 7 fő) részvétele kerül
támogatásra azzal, hogy 1-1 részvételi helyre pályázat kerül kiírásra, a javasolt és pályázó személyek közül a
nyelvismerettel rendelkezők előnyben részesülnek.

A MESZ elnöksége 4 igen, 1 nem (Regényi T.), 1 tartózkodással (Cseh O.) a javaslatot elfogadta:
a VB-re utazó para-evezős versenyzők utólag sem fizetik az 150-150 eFt részvételi hozzájárulást, a VB részvételi költség
3,6 mFt, ebből 2,6 Mft a MPB szerződés alapján, 1 mFt az adaptív sportág-fejlesztési keretből (3 mFt) kerül fedezésre.

A MESZ elnöksége 6 igen, 2 nem szavazattal (Cseh O, Nagy Cs.), 1 fő tartózkodással (Szántó É.) az ifjúsági és felnőtt VB
beszámolókat elfogadta.

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan meghatározta a 2013. évi szakmai beszámoló elkészítésére, valamint
a 2014. évi szakmai felkészülési terv előterjesztésére vonatkozó határidőt azzal, hogy a beszámoló tartalmára vonatkozó
igényeket a szövetségi kapitány felé írásban jelezze.
Éves szakmai beszámoló előterjesztése: 2013. szeptember 30.
2014. évi szakmai felkészülési terv előterjesztése: 2013. október 15.
Felelős: Ficsor László
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